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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 02.1.105 
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
efterfølgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: MOK og Stella

Onsdag:  Månedmøde i PIPPI kl 17 i lille mødesal
  MOK nr 10, årgang 41 udkommer
  GIM/MIKAM konference 17-22 (læs mere i    
  bladet)

Torsdag: Strikkecafe 15.30

  
  

Fredag: Picasso på Arken, med vægt på forførere og   
  hans forhold til kvinder.

Lørdag: Per Kirkeby på Louisiana
  

Søndag: Del af MOK forsøger sig som fodboldspillere

  'Sommer' kl 20.00  
  

Mandag: GIM/MIKAM konference 14.45 (læs mere i   

  bladet)
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Intet sker denne dag - Mia står derfor på   
  hænder

Denne  redaktion

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

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

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

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

Kort resumé af møde i 
Undervisningsudvalg 
for 7.+9.  semester 
d. 09. oktober 2008
Tilstede: Henrik Arendrup, Susanne Holck, Charlotte 
Ringsted, Torben Schroe-der, Majken Krabbe Hjort, 
Michael Stoltenberg, Rita Dalhammer, Susan Post 
(Ref.)Afbud fra: Tina Waldau, Nina Weis, Line Malmer, 
Jesper Eldrup, Ul-rich Knigge, Jes Bruun Lauritzen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse med tilføjelse til EVT. a: Ny repræsent-
ant for anæstesi

2.Godkendelse af resumé fra d. 11. september 
2008
Godkendes – det godkendte referat- uden “TO-DO”-
listen, sendes til:

Underviserne på 7. og 9. semester via de tre sek-
retariater - SP
Absalon – (HA har oprettet streng i Absalon “Under-
visningsudvalg” , hvor HA vil lægge de godkendte 
resuméer)
MOK - SP 

3. Gennemgang af “TO-DO”-liste
Listen gennemgået og opdateret – se venligst 
denne.
Yderligere kommentarer til “TO-DO”:

Handlingsplan: Udover bred debat om emnet: vigtigt 
at der er sam-menhæng mellem 6-9 semester 
og basisuddannelsen.  At niveauet i det kliniske 
ophold beholdes så højt som muligt samt fastholde 
strukturen.
7. sem. tentamen: Debat om hvorledes denne kan 
optimeres uden at øge omkostninger. 
Tilbudsundervisning til 7. sem i frirul: Da ramme-
planerne for F2009 er lagt og godkendt, er det ikke 
muligt at implementere dette tiltag  i F2009. 
Målbeskrivelser: Debat om hvem der udarbejder 
disse - Studienæv-net eller Undervisningsudval-
get???

4.Absalon – gennemgang ved JE
Er udsat fra forrige møde til d. 6. november

5. Opdateret Kommissorium, til godkendelse
Tilføjes et par rettelser.
Godkendes herefter

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Vedlægges resuméet, sendes til 6.+8. semester un-
dervisningsudvalg samt øvrige interessenter. SP)

6. Orientering om endelig holdsætning E2008 
på 7. og 9. semester
Da dette ikke er aktuelt mere, udgår punktet.  

7. Orientering om prognosen for F2009 7. og 9. 
semester, herunder Studieleder Jørgen Olsens 
ønske om en evt. ændret afvikling af 9. sem. 
kliniske ophold.
Status oversigt er vedlagt dagsorden tidligere. Debat 
om det faktiske antal pladser = kapacitet,  til kliniske 
ophold og hvordan de er opstået samt orientering om 
situationen lige pt.:

Prognosen for foråret er næsten identisk med 
dette efterårs progno-se, hvor alle afdelinger er 
overbooket med ca. 25-30%. Undtaget herfra, 
er de afdelinger/hospitaler der yder logi til de 
studerende. 
Der har på denne baggrund været tale om at ændre 
9. semesters rul fra to til tre. 
Studieleder Jørgen Olsen, er orienteret om prob-
lemet. JO skal til møde med Region Sjælland om 
et evt. udvidelse af kapacitet. Dog er den eneste 
mulighed Frederikssund Sygehus som der lige pt. 
ikke benyttes af KU. 
Der har været tale om, evt. at ændre et 7. semesters 
hospital til et 9. semesters hospital – Næstved har 
været nævnt. 
SP vi få de aktuelle holdlister eller faktiske oversigter 
over pladser og sende til udvalget med henblik på 
videre drøftelse. 

8.Orientering om ændret placering af CEKU på 
7. sem. rul 1 – omdelt på mødet
Er  ikke aktuel da der ikke er ændret i placering. 

9.Evt.
Ny repræsentant for anæstesi i udvalget:

Tina Waldau ønsker at udtræde af udvalget. 
Ønskes en repræsentant fra Roskilde – skal være 
en lektor. 
MS sender aktuel liste til HA, der vil sørge for 
videre kontakt.
SP kontakter Tina Waldau og orienterer om ov-
enstående

10. Møder for E2008
Alle møder planlagt til at foregå på Rigshospitalet, 
HA´s afdeling, 2-15-2 kl. 14.00 – 15.30. Møder aftalt 
som nedenstående:

Torsdag d. 6. november 2008
Tirsdag d. 2. december 2008

11. Foreløbig dagsorden til næste møde
Foreløbig dagsorden til næste møde. 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af resumé fra d. 09. oktober 2008
3. Gennemgang af  “TO-DO-liste” – der vedlægges 
ad hoc materiale til div. punkter
4. Absalon – gennemgang ved JE.  
5. Kandidatudvalgets indstillinger for 7. og 9. semes-
ter – hvad er god-kendt af Studienævnet og skal 
udmøntes i undervisningen ( Indstil-ling er tidligere 
vedlagt)
6. Koordineret gennemgang af kursusbeskrivelserne 
for 7. og 9. seme-ster. 
7. Evt. Punkter til dagsorden, bedes være underteg-
nede i hænde senest en uge før mødet.

mvh. 
SKU-HVH
3632 2571
3632 3758
susan.post@hvh.regionh.dk 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Ugens faglige quiz:
I sidste uge skulle man gætte, hvor Crack-

kokainen blev fundet ved obduktionen. Det 
var selvfølgelig i Duodenum.

Ugens vinder Rasmus á Rogvi udtaler således: 
”Crackkokain er altid i Duodenum” – og han 

må jo vide det!

I denne uge skal I gætte noget lidt sværere, 
men det går jo nok også. I skal gætte hvilken 

hæmatologisk lidelse, der omtales her:

”Ses i området syd for Sahara og specielt 
i Sydafrika. Klinisk ligner det hereditær 

hæmokromatose. Tilstanden betegnes under-
tiden Bantusiderose. Årsagen er formentlig 
en kombination af excessiv jernindtagelse 

fra hjemmebrygget øl, som er brygget i store 
jernkar og en genetisk disposition. Genet er 

ukendt.”

Du skal skrive dit svar til mok@info mærket 
”quiz” inden klokken 12 næste mandag. 

Skriv dit nummer i mailen, så vi kan få fat 
i dig.

Faglige QnUzZZZZ

Wilhelmsen/MOK

REDAKTIONELT & STYRENDE ORGANER

Den smager sjovt...
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 46, 2008
Denne uges øvrige bidrag er udsat på grund af com-
puterproblemer

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

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)

Den meningssökande människan 
v. Peter Gärdenfors, Professor i kognitionsvetenskap 
vid Lunds Universitet

Tid: 20. november kl. 19.30
Sted: Det teologiske Fakultet, Købmagergade 42-44

Mere info hos studenterpræsten på 28 75 70 94 eller 
på www.forumforeksistensogvidenskab.dk 
Universitet 

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

STUDIEVEJLEDNINGEN
STUDIEVEJLEDNINGENS TRÆFFETIDER DE NÆSTE TO UGER 

Efterår 2008 - Studievejledningen for Medicin - Uge 46-47

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Tirsdag 11/11 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch Medicin
Onsdag 12/11 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin Viktoria Eklöf  Medicin
Torsdag 13/11 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth Medicin
Torsdag 13/11 1600 – 1700 1300 – 1600  Theis Skovsgaard  Medicin
           
Tirsdag 18/11 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch Medicin
Onsdag 19/11 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin Viktoria Eklöf  Medicin
Torsdag 20/11 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth Medicin
Torsdag 20/11 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 træf-
fetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

STAFF AND STU-
DENTS DANCE TO 
KLEZMER MUSIC
Music, dance and some serious discussion 
– International evening proves a great 
success

The Faculty’s international evening on 29 October 
2008 was a great success with more than 60 people 
turning up for the event organised for foreign stu-
dents. The evening consisted of a series of talks on 
the internationalisation process at the Faculty and a 
follow-on party, where students and staff were able to 
mingle in an informal setting to the accompaniment 
of food and live music.
Flemming Dela, the Deputy Dean for Education, 
launched the evening with a welcome speech and an 
update on key issues of concern for international stu-
dents. Chief among these was the lack of on-campus 
housing, which the Dean acknowledged, would give 
students a social base and a way of meeting other 
students of the Faculty. Flemming Dela reported 
that plans were being made to secure rented flats and 
rooms for international students with the aid of the 
Faculty of Life Sciences in the spring of 2009. Life has 
an excellent track record in obtaining accommodation 
for its students and a deal with them would ensure 
access to housing contracts and cheaper rental. 

He then referred to last year’s international evening, 
where many students also complained about the 
quality of science teaching in English. Reports of 
professors turning up to classes with Danish teach-
ing aids and/or not communicating in comprehensible 
English shocked the Faculty and now measures have 
been introduced to make sure that this situation does 
not arise again. A Centre for Internationalisation and 
Parallel Language (CIP) has been set up by the Uni-
versity and, reported Flemming Dela, this centre will 
provide English training to all professors who need to 
improve their language skills. In addition to this, CIP 
will send out monitors who will sit in on classes and 
check the quality of teaching.

Møgens Holst Nissen, professor at the Department of 
International Health, Immunology and Microbiology 
then gave a presentation on opportunities for inter-
national exchange in China.

The international evening also included three pres-
entations by international students, who spoke about 
their experiences at the Faculty. Zvezdana Moneva 
from the Human Biology programme was very appre-
ciative of the quality of teaching on her course, though 
she mentioned that the MSc course was perhaps too 
intensive and compressed to fit into a 2-year time 
frame. Aurélie Mbeutcha, a student from France, also 
gave positive feedback and thanked the staff of the 
Medicine programme for their help in adapting the 
degree course to fit in with French requirements for 
trainee doctors. Phyllis Awor, an Erasmus Mundus 
student from Uganda, made the final presentation 
on her experiences as an international student at 
the Faculty.

Last but not least, came food and entertainment for 
the international party. Entertainment was provided 
courtesy of Klezmofobia, who performed Klezmer 
music (Jewish folk music) and had students and staff 
linking hands and dancing in a chain around the 
room. The party continued well into the night and 
was such a success that it will, no doubt, be repeated 
again next year.

Website: http://healthsciences.ku.dk/students/

STUDIEOPHOLD VED 
UNIVERSITY OF IOWA
Kom og hør om mulighederne for studieophold ved 
University of Iowa!
 
Professor Gerald DiBonna fra University of Iowa 
besøger Fakultetet og holder i den forbindelse et 
oplæg om studieophold i Iowa. Herefter vil der være 
muligheder for at stille spørgsmål til ham.
 
Til sidst vil vi informere om ansøgningsprocedurer og 
frister for studieophold i USA ved University of Iowa 
samt Vanderbilt University.
 
Mødet finder sted:
Tirsdag den 18. november kl. 16.00-17.00 i Store 
Mødesal.
 
Yderligere information om studieophold i udlandet 
kan du finde på Medicins hjemmeside under interna-
tionalt: http://medicin.ku.dk/internationalt/
 
Vel mødt.
Fakultetets internationale medarbejdere

OPLÆG OM 
STUDIETEKNIK
- Har du problemer med at overskue semesteret og 
de forestående eksaminer? 

- Savner du idéer til notatteknik? Søger du inspira-
tion til en effektiv læseteknik? 

Så kom mandag d. 24. november 2008 kl. 17-19 i 
Lundsgaard Auditoriet, hvor studievejledningen for 
medicin vil holde et oplæg om ovenstående.

STUDIETILBUD

INTERNATIONAL CORNER
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VKO I IDRÆTSMEDICIN - FEJL I TILMELDINGSADRESSE !!
Desværre havde der indsneget sig en fejl i den email adresse som var opgivet 
i den sidst annonce for dette kursus i MOK i sidste måned. 

Derfor gentages annoncen og jeg beder jer alle om at tilmelde jer igen blot til den rigtige adresse 
– undskyld ulejligheden. Der er også stadig pladser så skynd dig at blive tilmeldt dette 
populære tværfagligt kursus.
Kurset er et praktisk hands-on kursus, hvor hver deltager får en masse færdigheder i undersøgelse 
af idrætsrelaterede skader og samtidig optjener ECTS point. 

Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin 

Institutter: Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Semester (ECTS): Uge 50 den 8. – 12. december 2006 kl. 9.00-15.30

Indhold: 
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk undersøgelse, case stories. Forelæsninger og gruppear-
bejde. Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse af ekstremiteterne og især ekstremitetsleddene, 
samt diagnostik og behandling af idrætsskader. Det giver således en god forberedelse til arbejde 
på skadestue. Desuden: kost og væske, kredsløbs- og styrketræning, idrætsskadeepidemiologi, 
vævsskade og vævsheling, doping.

Undervisere: 
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg Hospital, dr.med. Finn Bojsen-Møller, Panum Institut-
tet, ph.d., dr.med. Henning Langberg, Institut for Idrætsmedicin, overlæge Per Hölmich, Amager 
Hospital, fysioterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre Sygehus, overlæge ph.d. Michael Krogsgaard, 
Bispebjerg Hospital m. flere

Tilmelding: Sidste tilmelding den 17. november 2008. ep01@bbh.regionh.dk

STUDIETILBUD

DATAMANAGER TIL 
EPIDEMIOLOGISK 
FORSKNING VED 
RIGSHOSPITALETS 
NEONATALKLINIK.
Vi søger en studerende til 
arbejdet som datamanager 
for projektet ‘Senfølger efter 
perinatal hjerneskade’.

Projektets grundlæggende ressource er 
en database som er opbygget fra cpr-
nummerkoblede udtræk fra en række 
landsdækkende registre for samtlige fødte 
i Danmark i årene 1974 til 1996 og deres 
forældre. Oplysningerne er anonymis-
erede. Der er adgang til udtrækket via 
sikker opkobling til Danmarks Statistik. 
Data må ikke analyseres i så små grup-
per, at anonymiseringen kan bringes 
i tvivl. En række sekundære variable 
er dannet udfra en eller flere primære 
variable, og en række analyser er gjort i 
forbindelse med delprojektet ‘Sene sen-
følger efter tidlig fødsel’. Her ud over kan 
der i varierende grad være arbejde med at 
kvalificere andre mindre databaser.

Datamanagers opgaver er:
1. At vedligeholde/opdatere varia-
belbeskrivelsen, evt. i samarbejde med 
registerejerne.
2. At opdatere/udbygge databasen med 

nye udtræk.

I forbindelse med nye delprojekter.

3. Implementere statistiske analyser.
4. Lave tabeller og figurer til arbejdsbrug 
og til publikation.

Det primære værktøj er statistikprogram-
mellet SAS-base.  

Ansøgeren
Tidsforbrug op til 10 timer per uge. 
Der stiles mod ansættelse i minimum 3 år 
og er derfor gerne er i starten af studiet.
Du trives med dit studie.
Du har rig mulighed for at præge arbejdet 
samt faglig udvikling evt. som medforfat-
ter på videnskabelige publikationer.

Ansøgning:
Ansøgningen sendes pr mail senest den 
24. november 2008 og vi forventer at af-
holde ansættelsessamtale i den følgende 
uge. Ansættelse gerne med start den 1. 
december 2008 eller snarest derefter. 

Kontakt: 
Klinikchef, Professor  Gorm Greisen, 
email: gorm.greisen@rh.regionh.dk, 

Klinisk assistent, læge René Mathiasen, 
email: rene.mathiasen@dadlnet.dk , 
Afdelingslæge ph.d. Bo Mølholm Hansen, 
email: moelholm@dadlnet.dk 

ANNONCER

6-MÅNEDERS SKOLARSTIPENDIAT 
på Rigshospitalets Børnecancerlabora-torium (Bonkolab) 
fra 1. februar 2009 (eller tidligere)

Den analgetiske effekt af opiat varierer individuelt på grund af genetiske 
polymorfier i opiat-transportmekanismer og -receptorer. 
Skolarstipendiaten skal etablere PCR metoder til klassifikationen af enkelt-
nukleotidpolymorfier for to gener. Genotyperne vil blive koblet til kliniske 
data for klinisk opiat-sensitivitet. 

Tidligere forskningserfaring er ikke noget krav. 

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til 
professor Kjeld Schmiegelow, 
Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357. 

Yderligere information om studiet ved telefonisk henvendelse til 
Ph.D.-studerende Bettina Nygaard Nielsen, telefon: 35459546. 

SCHOLARSTIPENDIER
Det Nordiske Cochrane Center tilbyder 3-6 mdr. 
scholarstipendier til forskningsinteresserede studenter.

Du vil blive tilknyttet et projekt i sin opstartsfase og vil arbejde tæt sammen 
med en vejleder. 
Der er mulighed for flere forskellige projekter af forskningsmetodologisk 
art. 

Yderligere information 
ved henvendelse til seniorforsker Asbjørn Hróbjartsson, Det Nordiske Co-
chrane Center, Rigshospitalet,
tlf 35 45 71 45 eller ah@cochrane.dk

TIL TRAVL SPECIALLÆGEPRAKSIS I DERMATOLOGI 
mangler vi en eller to stud. med.’er henholdsvis som klinikassistent og/eller sekretær.

Vi benytter Novax lægesystem.

Arbejdstiden vil være torsdage 12-16 som klinikassistent og/eller tirsdage 8.30-12 som sekretær.

Vores søde og dygtige stud. med., som vi har haft ansat i nogle år og været meget glade for, stopper af private 
grunde.

Kontakt venligst

Lene Vesterager
Speciallæge i dermatologi
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 56 30 (dagtid),  45 85 50 99 (aften)

INTERNATIONAL CORNER

  ÅBNINGSTIDER MIKROSKOPISK 
STUDIESAL - EFTERÅR 08

  Teknisk Assistent: Demonstrator:
Oktober  
22. 15 - 19 Christina  -
27. 16 - 20 Stine  -

November     
07. 16 - 20 Irfan  -
10. 13 - 17 Christina  -
14. 13 - 17 Stine  -
18. 16 - 20 Irfan  -
21. 13 - 19 Stine  Martin 12-14
25. 13 - 19 Irfan  Jon 16-19
27. 8 - 14 Christina  Martin 12-14

December    
01.  12 - 20 Stine  Martin 12-14
04.  8 - 14 Christina  Martin 12-14
08.  12 - 18 Irfan  Martin 12-14
09.  15 - 21 Stine  Jon 16-19
11.  11 - 17 Irfan  Martin 15-17
15.  14 - 20 Stine  Jon 16-20
16.  10 - 18 Stine  Martin 10-16 
    Jon 16-18
17.  2. Sem Spotprøve 

Januar      
05.  12 - 16 Christina  Martin 12-16
13.  14 - 18 Irfan  Jon 14-18
15.  2. Sem Spot reeksamen

 TYK MAVE!
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”JEG ER IKKE ANSAT TIL AT UNDER-
VISE, KUN TIL AT GENNEMGÅ OPGAV-
ER!!”

Kunne ovenstående kommentar været kommet fra din SAU-
underviser??

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

Det er derfor også vigtigt, at vi får din oplevelse at vide.

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

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

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

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

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

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

Så hvis du tror, at MR kun er studieplaner, møder, politik etc. – så tror du 
forkert. Kom i stedet forbi vores kontor, - så skal vi fortælle dig mere og 
skelne fup fra fakta.

STUD.POL.
MEDICINERRÅDET
Hvem er Medicinerrådet (MR)?
Medicinerrådet (MR) er en af de 2 studenterpolitiske foreninger på 
medicinstudiet. Vi varetager alle de studerendes interesser.

Hvad laver MR?
På Panum:
Vi laver alle afskygninger af studenterpolitik, bl.a. arbejde med studieordningen og 
forbedringen af denne. Vi lytter også til de studerende og videreformidler kontakten 
til kursuslederne, hvis der er problemer med undervisning, eksaminer etc. på et 
semester. 
I samarbejde med SundRådet arbejder vi på at forbedre studiemiljøet på Panum, bl.a. i 
form af etableringen af en ny kantine, flere læsepladser, bedre IT på Panum og el-stik 
på biblioteket. Dette arbejde er muligt, fordi vi har repræsentanter i mange udvalg på 
fakultetet, som gør et godt stykke arbejde.

I Danmark:
Vi danner vi sammen med MR Århus og MR Odense det Nationale Mediciner Råd 
(NMR). Vi arbejder sammen på at ensrette medicinstudiet lidt mere i de tre byer, så 
man lettere kan overflyttes fra fx Århus til København. Samtidig forsøger vi at udveksle 
erfaringer om, hvordan man kan forbedre studiet mest hensigtsmæssigt i Danmark.

Internationalt:
Vi deltager i en række medicinske uddannelseskonferencer hvert år overalt i verdenen. 
Her forsøger vi - i samarbejde med mange andre medicinstuderende - bl.a. at etablere 
nogle retningslinier få god medicinsk uddannelse, som politikerne i de forskellige 
lande kan vejledes efter.

Hvem kan være med i MR?
Alle medicinstuderende kan være med i MR – og alle har tale- og stemmeret. Du skal 
bare møde op til et af de månedlige møder og sige din mening. Møderne annonceres 
i MOK og på www.mediciner.nu. Skriv også til os på medicinerraadet@punkt.ku.dk 
eller meld dig ind i vores facebook-gruppe: Medicinerrådets Supporters 

Hvor bor MR?
MR bor sammen med alle de andre basisgrupper i den gamle sygeplejeskole (Nørre 
Allé 6). Vi bor på 1. sal i lokale 102 – kom over og sig’ hej og få en snak. Det er næsten 
altid nogen på kontoret. Du kan også komme i vores faste træffetid: 15-16 før hvert 
månedsmøde (se opslag i MOK).

VI SES!

FRIT FORUM STILL-
ER OP PÅ MEDICIN!

Frit Forum mener, at der skal være 
plads til begejstring i universitet-
spolitik. Medicin er grundlæggende 
et dejligt studie. Vi stiller op, det 
gør vi af lyst til at gøre en positiv 
forskel på det dejlige studie, vi alle 
har til fælles. 

Frit Forum har tilknytning til det 
politiske centrum-venstre og den 
socialdemokratiske bevægelse! And 
we’re proud of it! Vi er selvfølgelig 
selv medicinstuderende her på KU. 
Vi mener, at universitetspolitik 
skal ses i en større sammenhæng, 
i stedet for en isoleret undtagelse. 
Under alle omstændigheder er 
det godt at styrke debatten på 
medicinstudiet. 

Vi ser det som en ubetinget styrke, 
at vi har kontakt til beslutning-
stagere på alle niveauer – lige fra 
studienævn, akademisk råd og 
universitetsbestyrelse – til folket-
ing og europaparlament. Studiet 
skal sikre, at vores samfund også 
i fremtiden har professionelle og 
fagligt dygtige læger i sundheds-
væsenet, og nytænkende forskere 
inden for klinisk, sundhedsviden-
skabelig forskning.

Vil du være med til at støtte Frit 
Forum på medicin, så mød op 
torsdag kl. 17.00 foran Lundsgaard 
Auditoriet og hør nærmere om 
projektet og mulighederne.

Med venlig hilsen
Simon Krabbe

VIDSTE DU...

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

Vi danner vi sammen med MR Århus og MR Odense det Nationale Mediciner Råd 
(NMR). Vi arbejder sammen på at ensrette medicinstudiet lidt mere i de tre byer, så 
man lettere kan overflyttes fra fx Århus til København. Samtidig forsøger vi at udveksle 
(NMR). Vi arbejder sammen på at ensrette medicinstudiet lidt mere i de tre byer, så 
man lettere kan overflyttes fra fx Århus til København. Samtidig forsøger vi at udveksle 
(NMR). Vi arbejder sammen på at ensrette medicinstudiet lidt mere i de tre byer, så 

erfaringer om, hvordan man kan forbedre studiet mest hensigtsmæssigt i Danmark.

Vi deltager i en række medicinske uddannelseskonferencer hvert år overalt i verdenen. 
Her forsøger vi - i samarbejde med mange andre medicinstuderende - bl.a. at etablere 
nogle retningslinier få god medicinsk uddannelse, som politikerne i de forskellige 
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Alle medicinstuderende kan være med i MR – og alle har tale- og stemmeret. Du skal 
bare møde op til et af de månedlige møder og sige din mening. Møderne annonceres 
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forbedre vores studie, herunder undervisningen. 

Det er derfor også vigtigt, at vi får din oplevelse at vide.

Har du nogen oplevelser fra din undervisning, du synes vi skal vide, så kom 
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kunne tænke dig at arbejde for at gøre bedre – så giv lyd fra dig! 

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

Du kan i MR også arbejde for flere hyggekroge på Panum, flere Netter Atlasser 
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forbedringen af denne. Vi lytter også til de studerende og videreformidler kontakten 
til kursuslederne, hvis der er problemer med undervisning, eksaminer etc. på et 

I samarbejde med SundRådet arbejder vi på at forbedre studiemiljøet på Panum, bl.a. i 
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I samarbejde med SundRådet arbejder vi på at forbedre studiemiljøet på Panum, bl.a. i 
form af etableringen af en ny kantine, flere læsepladser, bedre IT på Panum og el-stik 
på biblioteket. Dette arbejde er muligt, fordi vi har repræsentanter i mange udvalg på 

Vi danner vi sammen med MR Århus og MR Odense det Nationale Mediciner Råd 
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Det er derfor også vigtigt, at vi får din oplevelse at vide.

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

bare møde op til et af de månedlige møder og sige din mening. Møderne annonceres 
i MOK og på www.mediciner.nu. Skriv også til os på medicinerraadet@punkt.ku.dk 
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MR bor sammen med alle de andre basisgrupper i den gamle sygeplejeskole (Nørre MR bor sammen med alle de andre basisgrupper i den gamle sygeplejeskole (Nørre 
Allé 6). Vi bor på 1. sal i lokale 102 – kom over og sig’ hej og få en snak. Det er næsten 
altid nogen på kontoret. Du kan også komme i vores faste træffetid: 15-16 før hvert 
Allé 6). Vi bor på 1. sal i lokale 102 – kom over og sig’ hej og få en snak. Det er næsten 
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VIDSTE DU...VIDSTE DU...VIDSTE DU...VIDSTE DU...

Så hvis du tror, at MR kun er studieplaner, møder, politik etc. – så tror du 
forkert. Kom i stedet forbi vores kontor, - så skal vi fortælle dig mere og 

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

Så hvis du tror, at MR kun er studieplaner, møder, politik etc. – så tror du 
forkert. Kom i stedet forbi vores kontor, - så skal vi fortælle dig mere og 

Du kan i MR også arbejde for flere hyggekroge på Panum, flere Netter Atlasser 
på biblioteket, mere kunst på væggene, bedre kaffe i kantinen etc. – alt, hvad 
du har lyst til, som kan gøre det bedre at være studerende på Panum. Dette er 

Vi deltager i en række medicinske uddannelseskonferencer hvert år overalt i verdenen. 
Her forsøger vi - i samarbejde med mange andre medicinstuderende - bl.a. at etablere 

SPILANMELDELSE: DIPLOMACY – THE GAME
Nu jeg har skrevet om den mørke tid og det depressive Panum, så er her et lidt mere lyst indslag, for med de mørke aftener 
kommer også den danske hygge for eksempel med brætspil, kakao og skumfiduser (eller hvad man nu er til). Diplomacy er et 
brætspil, der i al sin enkelthed går ud på, at hver spiller starter i et land i Euroasien i 1900. Derfra spiller man med en runde 
per halve år, hvor man skiftevis skriver ordrer til sine hære og indbyrdes forhandler alliancer. Det er et spil, hvor man skal have 
sine strategiske evner afpudset og turde have det kolde, kyniske blik for, hvornår det er bedst at bryde sine alliancer og stikke 
sine venner i ryggen for selv at blive mere magtfuld. Hele dette menageri foregår bag lukkede døre, for eksempel  i 20-minutters 
runder, hvor spillerne forlader bordet og søger i enrum med andre spillere for at forhandle alliancer. Diplomacy er et utroligt 
simpelt spil regelmæssigt, men intriger og skiftende alliancer gør det svært at bevare overblikket og få sin agenda gennemført. 
Alt i alt et spændende og nytænkende spil der sætter god gang i fantasien og leverer glimrende underholdning.

Theis, 7. Semester, HIFI.

I DENNE KOLDE OG MØRKE TID
Om sommeren er Panum Instituttet en smuk og prægtig bygning, men som solskinsdagene går på hæld, og vejret bliver trist og 
gråt, bliver Panum bare mørkt, nedslående og humørdræbende. Det er tungt i den mørke morgen at have Panum som destination 
med den ubehagelige viden i baghovedet, at det også er mørkt, når man skal hjem igen. Hvad kan man så gøre for at glæde sig selv? 
Man kan som mange medicinere spise lidt for meget chokolade, drikke lidt for mange øl eller søge kødets lyster hos en kæreste 
eller bekendt. Men man kan også gå på jagt i det forskningsmiljø, vi trods alt er en del af, og hvad finder man så ud af? 
Man finder ud af at:
Motion og kraftigt lys(>2500lux) virker antidepressivt, forbedrer søvnkvaliteten og øger energiniveauet, samt mindsker symp-
tomer på atypiske depressioner og årstidsbetingede humørsvingninger hos sunde individer. Her skal det dog påpeges, at indtag 
af over 7 genstande om ugen har modsatrettet effekt, ahem... Det er også spændende, at motion øger energiniveauet og mindsker 
humørsvingningerne dobbelt så meget hos trænede som hos utrænede.
Hvordan skal man så træne?
15 minutters træning ved 90% af VO2max en gang om ugen øger konditionen med 20% på 8-10 uger hos yngre utrænede individer. 
Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, men hvor mange utrænede kan komme op på 90% af VO2max i et kvarter? Nok 
ikke så mange så derfor er de internationele anbefalinger stadig 3-4 timer om ugen ved moderat intensitet jævnt fordelt over 
ugen. Som noget nyt er det dog påvist, at man kan akkumulere små seancer i løbet af dagen, så tag trapperne og gå så hurtigt 
så pulsen og åndedrættet stiger.
Rent medicinsk er der også et enkelt curriosum eller to:
Motion er lige så effektivt til at behandle depression som et standard SSRI-medikament (Sertraline). Samtidig mindsker motion 
tilbagefaldsraten af depressioner. Til sidst, men ikke mindst er der den gammelkendte traver, at al motion sænker risikoen for 
hjerte-kar- og metaboliske sygdomme, diabetes type II og hypertension.
Hvad er så moralen?
Selv om bøgerne hænger som en tung sky over hovedet, det regner og er gråt, din kæreste har dumpet dig, din kat er død, og en eller 
anden hat har hældt rødvin ud over dit yndlingstøj så find løbeskoene frem og kom ud at løbe. Tag trappen i stedet for elevatoren 
og efter et par uger med god træning finder du ud af, at det ikke er en sur pligt, men et dejligt endorfinkick. Så kan man spise et 
ekstra stykke chokolade efter en god tur, og ende med mere energi til bøgerne, vennerne, universet og alt det der. 42.

Theis, 7. Semester, HIFI.
For kildereferencer skriv til theisaagaard@gmail.com
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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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

Kittelgejl

Opkrævning af Codan 
Forsikring 2009
Mandag den 15. december udsender 
FADL opkrævninger for betaling af 
Codans forsikring 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 be-
sked til Sekretariatet SENEST 1/12 2008, 
ellers fortsætter 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 FADLs Kursusudvalg arbejder på 
at optimere kredsens arbejde med 
kurser. 
Derudover arbejder udvalget med at 
udvikle fl ere kurser for lægestude-
rende og videreudvikle og forbedre de 
eksisterende kurser. 

Kommende aktiviteter

 »  5. dec.: Repræsentantskabsmøde

Der er stadig ledige pladser på FADLs 
Lægevikarkurser i Ortopædkirurgi og 
Radiologi.

Kurset i Ortopædkirurgi henvender sig 
til studerende på 8.-12. semester og tager 
udgangspunkt i forvagt-funktionen i 
ortopædkirurgien og introducerer på en 
enkel og overskuelig måde deltagerne til 
det arbejde, forvagten hyppigst møder:

Introduktion til skadestuearbejdet 
og øvrigt forvagtsarbejde i 
ortopædkirurgien
Journaloptag + objektiv undersøgelse
Skader og skadesedler
Samarbejde med øvrige specialer, 
herunder parakliniske undersøgelser 
og medicinske problemstillinger
Immobilisering, gips og bandagering 

Kurset er på i alt 8 timer fordelt på 2 
dage.

Kurset i Radiologi henvender sig pri-
mært til studerende, som skal have et 
vikariat, der indebærer kontakt til radio-

•

•
•
•

•

Ledige pladser på FADLs Lægevikarkurser
logi, samt som hjælp før kbu. 

Som forvagt i både de kirurgiske og 
medicinske specialer vil man ofte have 
behov for radiologiske undersøgelser. 
Kurset berører bl.a. spørgsmål som:

Hvilken undersøgelse skal bestilles?
Hvordan ser man på og tolker 
røntgenbilleder af: Thorax, abdomen 
og knogler?
Skal der foretages supplerende 
undersøgelser?

Primært beskrives den basale radiologi-
ske gennemgang og basale patofysiologi-
ske fremtræden af de hyppigste akutte 
optagelser og problemstillinger. 

Kurset er på i alt 12 timer fordelt på 3 
dage. 

Tilmelding til kurserne foregår online på 
www.fadl.dk.

•
•

•

Medlemsfordele
Som medlem af FADL kan benytte dig af en lang række medlemsfordele.

FADLs samarbejde med blandt andet Mocca Sandwich, Printstation, Eventyrsport og 
Akupunktur Lægehuset sikrer dig fordelagtige vilkår og priser, når du handler.

Du skal blot huske at medbringe dit røde medlemsklistermærke, så du kan identifi cere 
dig som FADL-medlem. 

I FADLs Sekretariat kan du få diverse håndbøger, Kittelbogen, journalkoncepter til 7. 
og 10. semester og meget andet. Få f.eks. de populære håndbøger om Atopisk Derma-
tit, Øjenundersøgelse i praksis, Skalpdermatoser- og håranmalier og mange andre.

Har du forslag til andre interessante ting, er du velkommen til at sende os en mail til 
kkf@fadl.dk. Så forsøger vi at skaff e materialet hjem.
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

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

KLINIK I HUMLEBÆK SØGER VIKAR 
FOR LÆGESEKRETÆR
Hjælp vores lægesekretær er 
langtidssygemeldt.

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

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

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

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

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

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

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

Læge Henrik  Rømer mobi l  24620220 henrik .
roemer@dadlnet.dk

HUDKLINIK I KARLSLUNDE.
Jeg har brug for en FADL-vagt til forfaldende 
arbejde.

Arbejdet består bl.a. sekretærarbejde, vortebehandlin-
ger mm. Derudover har man mulighed for at lære om 
hudsygdomme, små operations teknikker såsom PDT, 
laser mm. 
Klinikken er åben for patienter Mandag kl. 09.30-18.30, 
tirsdag kl.07.30-13.30, onsdag kl.07.30-13.00 og torsdag 
kl. 09.30-17.00 

For at arbejde i klinikken skal man:
Være hurtig til at lære klinikkens computersystem at 
kende (NOVAX)
Behandle patienterne hurtigt, effektivt, ordentligt og 
med respekt
Være medlem af FADL
Have et gyldigt akkrediteringskort.

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

•
•
•

•

•

•
•

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 17. 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

VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET 
Søger 2 nye medlemmer med start i januar.

Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 
Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen 
med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til 
observation ad gangen, og det er generelt fredelige 
og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder 
plejeopgaver.
 Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden 
uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8 1/4 
time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, 
i påsken og i sommerferien. 
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed 
og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske.

Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle 

•
•

•

•

•
•
•
•
•

får vagter der passer deres kalender.

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.
Skal kunne deltage i holdmødet 6/1 2009 kl. 16.00

Ansøgningsfrist: den 17. november 2008 kl. 10.00
Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk – københavn 
– tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine 
Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk

RH NEUROFYSIOLOGISK HOLD 1614 
SØGER 2 NYE MEDLEM
Har du lyst til at arbejde i et spændende og ud-
fordrende miljø, med søde arbejdskollegaer og 
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling 
søger to nye medlemmer med tiltrædelse i november.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, 
EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.) også 
satellitlaboratorier på Hvidovre, Bispebjerg, Amager og 
Frederiksberg hospital. 
Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde 
består i at udføre MEP (Motorisk evokerede potentialer) 
selvstændigt. Enten i samarbejde med en neurofysiolo-
giassistent eller med en anden fadlvagt fra holdet. Vi har 
fortrinsvis vagter torsdag og fredag fra hhv.
8.30 – 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. 
én vagt om ugen.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne fl ere
Har bestået 3. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid.
Har gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. november 2008. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – for holdmedlemmer – tilmelding 
til hold – mærket ”Hold 1614” 
Ønskes yderligere oplysninger kontakt Theis Aagaard 
på tlf. 61337159
Samtaler afholdes mandag d. 17. november på afdelingen 
fra kl. 14.45.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE 
HOSPITAL
søger 4 nye holdmedlemmer

Vil du gerne blive en haj til det dér med blodprøver? Og 
kunne du tænke dig at arbejde på et velfungerende FADL- 
hold og selv være med til at planlægge dine vagter?
En del af vores holdmedlemmer bliver snart færdige som 
læger og derfor søger blodprøvetagningshold 1606 på 
Hvidovre Hospital 4 nye medlem pr. 1. januar 2009. 
Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, gratis kaffe og 
te, massagestol og gratis frugtordning.

Holdet dækker dagvagter fra mandag til torsdag mel-
lem kl. 08:00 – 15:00, samt eftermiddags-/aftenvagter 
fra 11:30 – 18:00 mandag til fredag. Du skal derfor være 
villig til at skifte mellem dagvagter og eftermiddags-
/aftenvagter. 
Holdet har endvidere bagvagtsordning, således at der 
altid er én person på stand-by. Vi arbejder ikke i week-
ender og på helligdage!

Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit 
og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium, samt evt. 
forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser.

Erfaring med veneprøvetagning er ikke et krav, da 
grundig oplæring fi nder sted. Oplæringen (3-4 dage efter 
aftale) vil foregår i december og du får selvfølgelig løn 
under oplæringen. Derefter vil du indgå i vagtplanen 
for januar måned på lige fod med de øvrige medlem-
mer på holdet.

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Have bestået minimum 4. semester
Kunne tage ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksa-
mens- og ferieperioder.
Skal kunne starte oplæring i december
Kunne deltage i holdmøde tirsdag den 2. december kl. 
19.30 mhp. planlægning af januar måneds vagter.
Gyldigt akkrediteringskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard, Klinisk 
Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på tlf.36323459 

•
•
•

•
•

•

eller holdleder Christian Gadsbøll på tlf. 21728281.   

Ansøgningsfrist: Mandag d. 17. november 2008 kl. 12.00 
til Vagtbureauet via hjemmesiden www.fadlvagt.dk–For 
medlemmer–Ledige hold–Mærket ”Hold 1606”. Husk at 
angive semestertrin.

HOLD 1301
– BBH Akut Modtageafdeling (AMA).

Kunne du tænke dig at lære at lægge venfl on, tage 
blodprøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne indgå i et 
stærkt team af læger, sygeplejersker etc., og vil du gerne 
kunne bestemme mere over din arbejdsdag? Vil du gerne 
arbejde på en fast afdeling? Så kig her…

Vi søger SPV´ere til AMA BBH. Der er et godt arbejdsmiljø, 
med et erfarent og aktivt personale.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål. 

Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, hvilke 
arbejdsopgaver der forligger er forskellige. Udover al-
mindeligt SPV arbejde, arbejder man også selvstændigt. 
Hvis du vil, lærer sygeplejerskerne dig gerne ovenstående 
færdigheder, samt meget mere. På den måde afl aster vi 
afdelingens sygeplejersker i alle arbejdsopgaver, hvilket 
resulterer i en spændende og lærerig hver dag. 
Vi dækker alle vagter i døgnet, men det plejer ikke at 
være et problem at få vagtplanen til at falde på plads.

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist
Min. 200 SPV-timer (gerne fl ere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn, som er omkring 150-160 kr./time.

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. november 2008 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer 
– tilmelding til hold – mærket ”Hold 1301”
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog tlf. 35245402

•

•
•
•

1607 - STIKKERHOLD PÅ 
HILLERØD SYGEHUS SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER.  
Ansøgningsfrist: Fredag den 14/11-2008 kl. 
10.00

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 
transporttiden?

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. Oplærin-
gen 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. 

•
•

•

•
•

FADLs foredragsgruppe præsenterer: 

- kendt fra 'Lægens Bord' og 'Diagnose søges' mv.

Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-
nikation af sundhed og sygdom - samt noget om det 
Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-
nikation af sundhed og sygdom - samt noget om det 
Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommu-

at vælge karriere som læge. Det handler om at få et 
nikation af sundhed og sygdom - samt noget om det 
at vælge karriere som læge. Det handler om at få et 
nikation af sundhed og sygdom - samt noget om det 

godt liv som læge. Hvordan gør man det? 
at vælge karriere som læge. Det handler om at få et 
godt liv som læge. Hvordan gør man det? 
at vælge karriere som læge. Det handler om at få et 

"Det skal i hvert fald være en underholdende efter-
middag. Folk skal gå glade derfra."

Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og jour-

Kom og stil skarpe spørgsmål Kom og stil skarpe spørgsmål 
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Kom og stil skarpe spørgsmål 
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Kom og stil skarpe spørgsmål 
nalist plus en masse sjove historier fra medieverden. 

Kom i Haderup aud. fredag den Kom i Haderup aud. fredag den 
21. november klokken 15 - 21. november klokken 15 - 
Kom i Haderup aud. fredag den 
21. november klokken 15 - 
Kom i Haderup aud. fredag den Kom i Haderup aud. fredag den 
21. november klokken 15 - 
Kom i Haderup aud. fredag den 

16.30!

Hvordan får man et 
godt liv som læge?
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KRISTNE MEDI-
CINERE INVI-
TERER:
Depression 
– fra en terapeuts vinkel
Familieterapeut, cand. theol. 
og forfatter Eleonora Andersen 
holder et oplæg om hvordan depression opleves 
fra en terapeuts vinkel. Eleonora er forfatter til 
bøgerne ”Ung sorg” og “Ruiner kan genopbygges 
- Lidelsens praksis”. 

Tidspunkt: Torsdag 27. nov. kl. 17:00.
Sted: Lille mødesal og sofastuen, Panum.

Alle er hjerteligt velkomne :-)

ER GLUTEN- OG MÆLKEIN-
TOLERANCE ÅRSAG TIL 
AUTISME OG SKIZOFRENI?

Er visse psykiske lidelser i 
virkeligheden relateret til kost og 
fødevareintolerancer?

Raskehuset arrangerer i samarbejde med GIM/MI-
KAM en konference om ”Kost og psykiske lidelser” 
d. 12. november 2008.
Konferencen foregår på Panum Instituttet i Dam 
auditoriet kl. 17.30-22.00, og det er gratis for 
medicinstuderende at deltage (husk studiekort!), 
normalpris 300 kr.
Foredragsholderne er:

Karl L. Reichelt: 
Berømt norsk læge og forsker ved Rikshospitalet i 
Norge. Arbejder med at analysere urin for morfinpep-
tider og derigennem diagnosticere fødevareintoler-
ance hos bl.a. autister og skizofrene. Bidrager nu til 
dansk forskning om kost og autisme.

Gunnar Brønstad: 
Norsk Overlæge og forsker, grundlægger af Neu-
rozym. Arbejder med mad intolerance, forstyrret 
tarmflora og Probiotika. Foredrag: ”Probiotika ved 
matintoleranse og forstyrret tarmflora”.

Alle interesserede er velkomne!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
MIKAM – Medicinstuderendes 
Interessegruppe for KAM

KONFERENCE OM 
HOMØOPATISK BEHAN-
DLING AF ADHD (ATTEN-
TION DEFICIT AND HYPER-
ACTIVITY DISORDER)
Dansk Selskab for Klassisk Homøopati (www.
homeopati.dk)
SundhedsRådet (www.sundheds-raadet.dk)
og GIM/MIKAM (www.mikam.dk/)
inviterer til konference om helhedsorienteret behan-
dling af ADHD:
Mandag d. 17. november 2008 kl. 14.45
i Dam auditoriet på Panum Instituttet

Indhold:
• Nye forskningsresultater viser at homøopati har 
gavnlig effekt på ADHD-patienter
• Videocase – se et homøopatisk behandlingsforløb 
af ADHD
• Præsentation af helhedsorienterede behandlere, 
der repræsenterer forskellige behandlingsmetoder

Program:
14.45 – 15.00 Deltagerne ankommer, entré 125,-kr 
(gratis for medicinstuderende, husk studiekort!)
15.00 – 15.05 Velkommen
15.05 – 15.20 Hvad er ADHD? – en pårørende 
fortæller om sine oplevelser.
15.20 – 16.05 Forskningsresultater af ADHD og 
homøopatisk behandling – af Petter Viksveen - form-
and for European Council of (Classical) Homeopathy 
(ECCH) siden 1998. ECCH er på nuværende
tidspunkt den eneste organisation, som repræsen-
terer alternative behandlere, med Council of Europe 
NGO participatory status.
16.05 – 16.20 spørgsmål til Petter Viksveen.
16.20 – 16.35 pause
16.35 – 17.20 behandlingsforløb på video – af Dr. 
med. og klassisk homøopat Philip Bailey
17.20 – 17.35 spørgsmål til Philip Bailey
17.35 – 18.30 korte præsentationer af forskellige 
holistiske behandlingsmetoder.
18.30 – 18.50 spørgsmål til præsentationerne
18.50 Afrunding og afslutning

Tilmelding og mere info hos: Ingrid 
Wawra, til@ingridwawra.dk eller tlf: 
26847435

PANUM 
SKAK
Vil du deltage i Panum-mesterskaberne i 
skak d. 20. november? Så tilmeld dig senest 
torsdag d. 13. november. Du tilmelder dig 
turneringen ved at melde dig ind i gruppe-
rummet ”Panum SKAK” på punkt.ku . 

Alle studerende og ansatte med tilknytning 
til Panum er meget velkomne til at delt-
age.

Deltagelse er gratis. Vinderen får en gave 
og bliver hyldet vidt og bredt som Pan-
ummester i skak.

Med venlig hilsen
Arrangørerne af Panum SKAK

Simon Krabbe og Igor Petrov

SIMS ARRANGERER:
November:
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 Bispeb-
jerg 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!

BASISGRUPPER

ARRANGERER 
FOREDRAG OM
PSYKOPATI

v/ Dorte Sestoft, overlæge og kendt fra tv i forbin-
delse med Peter Lundin-sagen

Tid: Den 27. november kl. 16.15-17.30
Sted: Hannover Auditoriet, Panum Instituttet
Arrangør: PMS, Psykiatrigruppen for Medicin-
Studerende
Se også www.pmsmedicin.dk

MÅNEDSMØDE I PIPPI
 
Onsdag den 12/11 kl 17 i lille mødesal (der sættes 
skilte op), holdes der månedmøde for Pædiatrisk 
Interessegruppe På Panum Instituttet. Vi får 
besøg af en yngre læge som vil fortælle lidt om 
sine oplevelser som introlæge i 
pædiatrien. Hvis du synes det 
lyder spændende, så tag din læse-
makker i hånden og kom ned og se 
hvad PIPPI går ud på.

Vh. Lasse, Pippi-PR

PIPPI

PUBLIC 
SERVICE TIL 
IMCC AKTIVE
Hvis du har meldt dig 
til julefrokost, skal du 
huske at finde ud af hvad 
du skal have med. Der 
kommer mail til folk på 
aktive-listen, og ellers 
findes oplysningerne på 
computerens skrivebord...
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METODEKURSUS 2
SATS har endnu engang mulighed for at 
tilbyde metodekursus 2 i luftvejshåndtering.

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af løsning af 
A-problemer (anlæggelse af tungeholder, nasal airway, 
larynxmaske samt intubation). Efterfølgende vil der være 
mulighed for at udføre praktiske øvelser på dissektionssalen 
på ufikserede præparater. 

Dette semester bliver kurset afholdt:

Lørdag d. 29. november 2008 kl. 15.30 - ca. 19.30

Program:
• 15.30-17.00 Introduktion og teoretisk gennemgang af 
principper
• 17.15-19.00 Praktisk træning
• 19.15-19.30 Evaluering og afslutning

Sted: 
Panum Instituttet, lokale oplyses pr. e-mail ved tilmeld-
ing.

Antal: 
12 studerende

Indhold: 
Teoretisk og praktisk uddannelse i luftvejshåndtering. Der 
vil først være en teoretisk gennemgang af principperne og 
relevante kliniske problemstillinger, derefter fortsættes 
med den praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor alle 
får mulighed for at prøve at udføre ovenstående. Træningen 
på dissektionssalen foregår på ufikserede præparater. Der 
gennemgås relevante emner for 9. semesters ”OSCE-eksa-
men” samt 12. semesters ”Akut patient”.

Kurset er forbeholdt SATS-medlemmer. Evt. indmeldelse 
kan ske via vores hjemmeside www.sats-kbh.dk inden 
kurset. 
Tilmeldingen starter onsdag d. 19/11 kl. 14.00 og foregår 
efter først til mølle princippet. 
Det er en forudsætning for deltagelse, at der inden kurset 
bruges tid på at gennemlæse udsendt materiale (pr. e-
mail), samt at man er motiveret for at deltage aktivt under 
afviklingen af kurset. 
Det er desuden et krav, at man kender til den relevante 
anatomi, dvs. bestået 3. semester.

KLINIKOPHOLD I GRØN-
LAND 2009
Drømmer du om et klinisk ophold i Grønland i 2009? 
Så tjek mulighederne på www.imcc.dk/groenland. 
Læs bl.a. praktiske informationer og rapporter fra 
tidligere grønlandsrejsende. For at komme i be-
tragtning til ophold skal du have bestået 8. semester 
på afrejsetidspunktet.

Interesseret? Så hold øje med hjemmesiden fra midt i 
januar 2009. Der vil listen over mulige klinikpladser 
blive offentliggjort. Pladslisten vil desuden blive of-
fentliggjort til den tid her i bladet. 

Har du spørgsmål? 
Så kontakt 
greenland@imcc.dk.  

Med venlig hilsen
IMCC Grønland

BESKRIVELSE AF BAMSEHOSPI-
TALET, EFTERÅR 2008
7. + 8. OKTOBER, 2008

I anden uge af oktober løb efterårets 
bamsehospital af stablen.
Vi startede mandag aften med at 
afholde vores faste infoaften. Her 
fortalte jeg selv lidt om det prak-
tiske ved at være bamselæge og 
røntgenlæge, og hvordan selve bam-
sehospitalet forløber. Vi havde derudover inviteret 
psykolog Gitte Jørgensen, der til dagligt underviser 
medicinstuderende i kommunikation med voksne, og 
desuden er ansat på et behandlingshjem for børn og 
unge, der er smidt ud af deres lokale folkeskole 
og specialklasser. Hun fortalte denne aften om 
kommunikation med børn, hvad man kan gøre 
for at de skal føle sig trygge, og for at de skal 
overkomme deres generthed. Hun var super 
god, og vi har også efterfølgende fået rigtig god 
tilbagemelding på hendes foredrag. 
Arrangørerne brugte desuden mandagen på at 
stille Bamsehospitalet op, dvs. få indrettet vores 
6 konsultationer og vores 2 røntgenrum, samt ven-
teværelset, således at alt var klar tirsdag morgen.
Tirsdag gik det hele så i gang. Vi startede med lige 
at skære frugt og lave saft til børnene, for det kan jo 
godt være lidt hårdt, sådan at være på hospitalet. 

En fik lukket ambulancerne ind på græsplanen. Vi 
inviterer altid Falck og Københavns brandvæsen til at 
komme med en ambulance hver, så børnene også kan 
opleve en ambulance, både udefra og indefra. Kaffe 
skulle der også brygges, både til tørstige pædagoger 
og ambulancefolk. Kl. 09 begyndte børnehaverne at 
strømme ind. Der var mange syge bamser, jeg modtog 
bl.a. en med brækket hals, arm og ben, OG søsyge! 
Men heldigvis var vores bamselæger jo på plads til 
at tage sig af de syge bamser, og der blev bådet taget 
røntgenbilleder og lagt forbindinger. Udover en masse 
dejlige børn, kom også TV2 Lorry forbi, og det blev 
til et lille indslag med billeder af Bamsehospitalet om 
aftenen, så det var vi glade for.
Onsdag var også en dejlig dag, med mange glade børn, 
selvom nogle af bamserne frembyder ret alvorlige 
problemer, så som død, kræft og sukkersyge. Men 
børnene har jo hørt eller oplevet disse sygdomme, og 
derfor er det også en god udfordring for os medicins-
tuderende som bamselæger, at snakke med børnene 
om disse alvorlige ting. Ambulancefolkene var også 
rigtig gode, og delte både brandmandshatte og Sophus 
Falck bamser ud. Vi fik endnu engang 
besøg af lidt presse, denne gang i form 

af Lokalavisen Nordvest, som fik lov 
at overvære en konsultation.
Vi har haft ca. 350 glade børn på 
besøg på disse to dage, og ca. 40 
medicinstuderende har oplevet enten 
at være bamselæger eller røntgen-
læger. Alle har givet os positive 
tilbagemeldinger. Men det bedste er nu, når en 
lille dreng stolt kommer ud af konsultationen med 
sin bamse højt hævet, og fortæller at den nu har 

det godt, fordi bamselægen og han i fællesskab har 
undersøgt den, og fået lagt en god forbinding.
Nu skal vi til at gøre status og evaluere på efterårets 
vellykkede Bamsehospital. Vi har heldigvis fået 
mange nye arrangører med i gruppen, så vi regner 

med at arrangere endnu et bam-
sehospital allerede i foråret 2009. 
Vi skal i gang med at søge flere 
penge, og måske realisere nogle af 
vores mange gode ideer. Vi regner 
med at mødes i november til en 
hyggelig aften.
TAK TIL STØTTE FRA: Stu-

denterklubben, Snabslanten samt Dekanatet.

Af Katrine Andersen, Lokalformand for 
Bamsehospitalet i København

VI MANGLER DIG!! 
– som medarrangør af konferencen 
“Global Health and Violent 
Conflict”

Har du lyst til at hjælpe med til at arrangere en større 
international konference om international sundhed 
og voldelig konflikt?

I Januar 2010 afholder IMCC og Globale Læger en 
4-dages konference om Global Health and Violent 
Conflict i København, og vi står nu netop og mangler 
dig til at hjælpe os med at få denne event til at blive 
noget helt særligt!

Konferencen vil samle 300 eksperter, forskere, 
hjælpearbejdere, læger, studerende og andre med 
interesse og viden inden for området til en kreativ og 
nyskabende 4-dages konference bygget op omkring 
workshops med forskellige temaer. Konferencen sigter 
på at opbygge et globalt netværk, der arbejder på at 

forebygge voldelig konflikt gennem 
teoretisk viden såvel som feltarbejde. 
Således vil forebyggelse af vold og 
en bedre indsats før, under og efter 
voldelige konflikter blive styrket 
globalt set.

Du vil som del af arrangørteamet 
kunne deltage gratis i konferencen 

og få mulighed for at møde og diskutere med nogle af 
dem, der ved mest inden for Global Health.

Vi mødes næste gang mandag d 15. december kl. 17, 
hvor du har mulighed komme og høre mere om, hvilke 
konkrete opgaver, der skal udføres, og hvad det i det 
hele taget indebærer at være med til at arrangere 
denne konference.

Er du interesseret i at komme med til næste møde 
eller har spørgsmål, så kontakt Cæcilie Buhmann 
Mail: cbuhmann2002@yahoo.com
Mobil: 26 18 95 06 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange hilsner arrangør-gruppen 
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At læse er at leve....

διαβ ζω ισ σε ζω...

that gata gît is that a 
fi  alive...

to read is to live...

hoz olvas van...

sa bumasa ay sa 
buhay...
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MOK præsenterer:          

Finanshoroskopet:
Har du nogen sinde ligget på en mark uden for byen, hvor det var stjerneklart? Det kan være 
en meget dragende oplevelse, for over en glimter indtil flere stjerner og stjernebilleder klarere 
end noget andet. Hvis man er heldig ser man et stjerneskud. Ellers kan man regne med at se 
Nordstjernen, Sirius, Karlsvognen og andre kendinge f.eks. i andromadagalaksen.
Det er disse stjerner og stjernebilleder, som denne artikler handler om. I tusindvis af år 
har mennesket brugt disse til navigation både til havs og mentalt, for via horoskoper har 
mange søgt  (og fået) hjælp fra stjernerne. Dette har resulteret i at, MOK har oplært et 
par statsautoriserede Astrologer. Der er tale om en valideret og evidens baseret uddannelse, 
hvorfor vi nu i stand til at bringe tema-horoskoper om et aktuelt emne. Disse vil måske være 
i stand til at hjælpe dig med lige netop dit problem. I dette blad har vi tidligere beskæftiget 
os indgående med den aktuelle Finanskrise og har derfor besluttet at det første horoskop 
skal omhandle denne og, hvordan du kan placere dine sparekroner bedst muligt.

Så lad blikket vandre ned, og gør som en anden Troels Kløvedal til at navigere din Nor-
dkaper udenom finanskriser og usikre havne fyldt med kønssygdomme.       

Vandmanden 
20. januar – 18. februar
Det ser usikkert ud for dine investeringer. 
Som en fast type og da din legemsdel er 
ankler bør du holde de fleste papirer og 
søg at akkumulere lidt i statsobligationer. 
Vestas er ikke for god aktuelt. Træd var-
somt på de ankler!

Fisken 
19. februar – 20. marts
En god uge er i vente. Der er udbytte på vej. 
Da Jupiter er din planet bør du gå efter de 
store gevinster – både på kort og lang sigt. 
Søg derfor at øge din beholdning i mere 
usikre papirer som f.eks. Brøndby IF.

Vædderen 
21. marts – 19. april
Hold dig fra Børsen i denne uge og sy 
evt. pengene ind i madrassen. Der har de 
det helt sikkert bedst og der ligger de i 
hvert fald lunt. Hvis det er for kedeligt 
at have dem i madrassen kan du bruge dem 
på Galopbanen. Det er din bedste chance 
for gevinst!

Tyren 
20. april – 20. maj.
Tyren er kendt for en aggressiv invester-
ings strategi tenderende til det overmodige. 
Da prinsesse Marie er blevet gravid er det 
på tide at investere i f.eks. baby tøj i H & 
M. Babytøj bliver stort i fremtiden! Et 
andet meget royalt investerings objekt er 
Ceres Royal.

Tvillingerne 
21. maj – 20. juni
Hvis nogen kommer og siger til dig, at: Ti-
voli er åben” i denne uge menes der: ”Køb 
Tivoli aktier.” Der er gode muligheder for 
en gevinst på både kort og lang sigt ved at 
investere i dette papir. Hold dig langt fra 
investeringer i våbenindustrien.

Stenbukken 
22. december – 19. januar
Tegnet er fuldt synligt fra 62grader N til 
90grader S samtidig er din planethersker 
Saturn. Dette betyder, at du skal være 
meget forsigtig i øjeblikket. Du bør sælge 
alle risikopapirer i f.eks. medicinalfirmaer 
og derefter akkumulere i mere sikre papirer 
som f.eks. Carlsberg. Folk holder aldrig op 
med at drikke øl.

Krebsen 
21. juni – 22. juli
Som Krebs er du Kosmopolit og hele 
verden er derfor din finansielle markeds/
legeplads. Du kender Nasdaq, NYSE, 
Dow Jones og  DAX index bedre end de 
fleste. Vær derfor internationalt orienteret 
og placer dine sparepenge herefter. Det 
Canadiske energiselskab NEXEN er 
et bud for dig, da de tænker på vedvarende 
energi og dermed udbytte til dig som 
investor.

Løven 
23. juli – 22. august
I øjeblikket er det jungleloven, der bedst 
karakteriserer din finansielle situation. 
Du bør derfor tage en slapper, gerne 20 
timer i døgnet, og købe billigt for at sælge 
dyrt. Lige som på savannen er det vigtigt 
at du udvælger det rette bytte (aktie), går 
efter det og slår til i rette øjeblik. Pas 
dog på for du balancerer på en knivsæg i 
øjeblikket. 

Vægten 
23. september – 22. oktober
Efteråret er generelt karakteriseret ved 
lavere antal solskinstimer over Panum. 
Vægten er en af de første til at fornemme 
dette skifte, og vil derfor lade tankerne 
gå på energier. Du vil have stor fordel 
af investeringer i A.P. Møller Mærsk, 
DONG og andre multinationale energi-
mastodonter. 

Skytten 
22. november – 21. december
Skytten har ofte problemer med tål-
modigheden til at lade investeringerne 
afvente Vmax. I disse nedgangstider, 
vil en mere defensiv strategi give dig 
mulighed for at opbygge kapital til andre 
investeringer. 

Jomfruen 
23. august – 22. september
I sidste uge fik de generelle prisfald i C20 
indekset trykket ruden godt og grundigt. 
Vores anbefaling i et vigende marked er 
derfor, at du akkumulerer i den danske 
ovenlysgigant Velux. I horoskopet ser det 
ud til, at der er en spændende uge i vente, 
hvis du sælger ud af dine obligationer.

Skorpionen 
23. oktober – 21. november
Fremtiden ser lys ud. Det kan ikke gå 
mere tilbage. Kan  man tjene penge på 
Forstædernes Bank, kan man tjene penge 
på alt. Når Merkur bryder med Mars 
for at kaste skyggen over Venus bør du 
rykke og hoppe med på eventyret i den 
Amerikanske Aerospace sektor som f.eks. 
Boeing CERT. Dette papir flyver ikke 
så højt i øjeblikket, så der er mulighed for 
en god handel.

ZilaZ og Wilhelmzen

FINANSHOROSKOPET


