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Peter Qvortrup Geisling fortæller om massekommunika-
tion af sundhed og sygdom - samt noget om det at vælge 
karriere som læge. Det handler om at få et godt liv som 
læge. Hvordan gør man det? 

"Det skal i hvert fald være en underholdende eftermiddag. 
Folk skal gå glade derfra."

Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og journal-Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og journal-Hør hans erfaringer i vadestedet mellem læge og journal-
ist plus en masse sjove historier fra medieverden. ist plus en masse sjove historier fra medieverden. ist plus en masse sjove historier fra medieverden. 
Kom og stil skarpe spørgsmål 

Hannover aud. fredag den 21. Hannover aud. fredag den 21. Hannover aud. fredag den 21. Hannover aud. fredag den 21. Hannover aud. fredag den 21. Hannover aud. fredag den 21. 
november klokken 15 - 16.30!november klokken 15 - 16.30!november klokken 15 - 16.30!

FADLs foredragsgruppe præsenterer: 

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

Hvordan 
får man 
et godt liv 
som læge?
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Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

Onsdag: 
  MOK nr 11, årgang 41 udkommer

Torsdag: Strikkecafé kl. 15.30 - se præstens indlæg 
  

Fredag: Peter Qvortrup Grisling foredrag i Hannover kl.  
  15-16
  IMCC GF kl. 17.30

Lørdag: Der er stadig Picasso på Arken
  

Søndag: Nogen fra MOK prøver sig med fodbold... igen
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Sundrådsmøde i store mødesal kl. 16-18
  PIT legatmøde kl. 17 på kemigangen

Denne  redaktion

MOK

Køkkensupport ved:
Bjarke og Emil
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Ugens faglige Quiz
I sidste uge var der blodig kamp om se-
jren i vores lille quiz. Det var selvfølgelig 
også inden for hæmatologi, hvor blod er 
obligat. Svaret var følgende:

”Afrikansk ernæringsbe�nget hæmokro-
matose.”

Vi har trukket vinderen af en flaske kirser 
og det var:
Tanja Gorlen. 

Da Mok-redaktionen forkynder det 
glade budskab for hende siger hun 
spontant: ”Jeg har al�d interesseret mig 
meget for Hæmatologi.” Herfra kan vi 
kun sige �llykke.

I denne uge skal i gætte hvilken bog 
de�e citat er fra:

”Hvis temperaturen bringes op �l om-
kring 140 grader, nedbrydes overfladens 
proteiner �l aminosyrer �l aminosyrer og 
kulhydratet �l di- og monosaccherider, 
som evt. yderligere nedbrydes og rea-
gerer med aminosyrerne under dannelse 
af smagsstoffer. Det er kogebøgernes 
'Maillard-reak�on'.”

Skriv en mail  mærket ”quiz” t i l 
mok@mok.info. Husk at skrive navn og 
nummer i, så vi kan kontakte dig.

I øvrigt kan vi afsløre, at der som noget 
ekstra �l juleafslutningen senere på året, 
vil være en meget spændende præmie 
på højkant. Så følg med i MOK!

Wilhelmsen/MOK

Fra World Press Photo udstillingen.... Spilleren der ser ud som om han får gravet øjenene ud, kom ikke til skade og spillede resten af kampen.

Stellate Stellas fornemmelse for synd
Når versefødderne ikke passer.... eller hvordan man aktiverer en makrofag

kære dagbog. 
For mit vedkommende er den rene tekst det samme som at finde hjem. Prosa er godt, men faglige 
artikler er mere min stil. En klog mand, min far, har engang sagt: ”En skomager skal blive ved sin 
læst” og det gælder mig. Jeg kan digte men gør det nok bedst til familiefødselsdage. Ligesom en 
immunoforsker ikke pludselig skifter PCR-analyser ud med pH målinger. Det svarer til at få en CD4 
tH2-celle til at aktivere en makrofag. alle ved jo at det er CD4 tH1-cellens opgave. 
Jeg ved godt det er 5. semesterpensum, men jeg læste lidt forud efter syms-formandens inspirerende 
og kyndige anvisninger inkl sidste uges bogmærke. Han bladrer i den immunobog som havde en biokemiker 
besat ham. SyMS er virkelig blevet en stor del af min hverdag og jeg nyder at hilse på de andre 
SyMS’ere ved biblioteket og til møderne. De snakker i deres korte pauser nogen gange om HyMS. Jeg 
har dog ikke fundet ud af præcist hvad det er, men det foregår oftest om aftenen. Jeg antager 
at det er noget med mindre studiegrupper med interpersonel erfaringsudveksling, men bliver nok nødt 
til selv at udforske det for at få et svar.
Min dagbog på vers kostede meget blod sved og tårer og værre endnu gjorde den at jeg fuldstændig 
missede den lejlighedssang jeg havde lovet en veninde på hendes 23 års fødselsdag. Melodien havde jeg 
ellers gået og brygget med længe og de første 2 vers på melodien: ”i en kælder sort som kul” havde 
skrevet sig selv. Jeg nåede dog ikke deadline og har derfor måttet skuffe min veninde. til gengæld 
har jeg lovet hende 24 vers til næste år. Det må jeg rette op på, men først næste år.
Sket er sket, så jeg må se fremad. Det har jeg tænkt mig at gøre ved at gå til foredrag med den 
berømte tV-læge (og charlatan) Peter Quortrup Geisling på fredag. Jeg satser på, at han er i stand 
til at give svar på tiltale. Jeg overvejer at min lægelige karriere skal være kreativt præget, hvor 
dagens højdepunkt ikke nødvendigvis er en kop lunken kaffe til stuegang. tænk på hvilke muligheder 
der er i mediebranchen. Jeg kunne således godt tænke mig hans svar på om jeg skal melde mig til 
Robinson, Singleliv eller Paradise Hotel? De unge mødre er ligesom udelukket.
Hvis jeg skal deltage i ”De unge mødre”, så har jeg fundet min kavaler og jeg tror faktisk godt at 
både Bendte, Malou Stella og jeg kunne hygge os til babysvømning. Jeg tænker naturligvis på min 
tidligere så hede flirt: Studiesalsvagten. Jeg tror han ville være en rigtig god far og mindst ligeså 
stabil som Malou Stellas skiftende kærester. Hans muskelmasse må være ligefrem proportional med 
både pædagogiske evner, ansvarlighed og ikke mindst potens. Håber ikke han tager steroider, for så 
bliver der ikke noget ”De unge mødre” til Stella. Studiesalsvagten har holdt sig lidt i baggrunden det 
sidste stykke tid. Jeg antager, at han har brugt tiden i fitnesscenteret. Jeg har overvejet at søge 
et medlemskab så jeg kan se ham træne i hans rette miljø. Har endvidere hørt en fugl synge om, 
at der om fredagen kun trænes i ”wifebeaters... og studiesalsvagten i en hvid undertrøje spændt til 
bristepunktet vil jeg ikke misse. i den kommende uge vil jeg undersøge hvordan man bliver medlem, og 
hvordan jeg ”tilfældigvis” kan dukke tilfældigt op ligesom hans træningssession sætter ind. Selvfølgelig 
forventer jeg selv at være iført fuld krigsmaling og det nyeste træningsskrud fra eventyrsport, hvor 
jeg får Fadl rabat. Jeg er spændt på at se om mine bagudvendte atributter samt gluteusmuskulatur 
ser godt ud i et par Hagloffs tights.

Lotz Of LoVe
Stella
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SUND-
info
Nr. 108 - 14. november 2008

Budget 2009 - opdatering
Ledelsesteamet, LT, har ved et møde den 12. 
november drøftet det færdige budgetudkast for 
2009. 
Efter den forestående behandling i HSU den 24. 
november bliver budgettet sendt som ledelsens 
indstilling til KU´s bestyrelse. Bestyrelsen holder 
møde den 3. december og først herefter er budgettet 
formelt godkendt og besluttet. Der er i KU´s budget 
taget hensyn til strukturtilpasninger ift finans-
loven og til en nedgang i uddannelsesøkonomien.

På SUND bliver der tale om 25 mio. kr. i tilpas-
ninger og besparelser i 2009.  Dekanatet og 
institutlederne arbejder intensivt med en række 
tilpasningsmuligheder, som i videst muligt omfang 
skal realiseres ved ‘strategiske nedslag’, dvs. pri-
oriteringer i stedet for ‘grønthøster’-metoden. Den 
nødvendige tilpasning drøftes med institutlederne, 
samt i FSU og AR.  Den endelige udmelding af vores 
budget og de konkrete tilpasninger kan vi først 
melde ud efter bestyrelsesmødet den 3. december. 
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet vil der blive 
afholdt ekstraordinære møder med FSU og AR, og 
efterfølgende vil dekanatet afhold et Lundsgaard-
møde for at orientere om Budget 2009.

IT strategi samler medarbejdere 
og hæver sikkerheds- og 
serviceniveau
KU har fået en ny, fælles it-strategi, der har som 
formål at opbygge en samlet og slagkraftig it-or-
ganisation på KU. Den nye strategi samler it på 
2 niveauer: fakulteternes it-afdelinger og Koncern 
it. Forandringen indebærer bl.a., at alle SUND-
medarbejdere med it-opgaver organisatorisk fra 
1. januar 2009 bliver en del af SUND-IT. Dette vil 
styrke it-supporten generelt, da der vil blive bedre 
dækning ved sygdom og ferie, og bedre muligheder 
for videndeling. 

Det er stadig de samme medarbejdere, som skal 
foretage it-support, men de vil fremover udføre 
deres opgaver på tværs af institutterne i stedet 
for at være tilknyttet ét institut eller én forsk-
ergruppe. 
Den nye it-strategi indebærer ikke umiddelbart 
en fysisk flytning af de involverede medarbej-
dere, da IT-supporten ifølge strategien skal være 
brugernær. 

Dekanatet og institutlederne skal i denne måned 
beslutte yderligere, hvordan KU’s it-strategi skal 
implementeres på SUND, herunder drøfte hvordan 
overflytning af it-opgaver og medarbejdere skal 
håndteres. Endvidere skal FSU behandle strat-
egien og den efterfølgende implementering, som 
skal være afsluttet 1. juni 2009. SUND har de 
senere år investeret massivt i fakultetets it-in-
frastruktur, som er under fortsat implementering 
på de prækliniske institutter. KU’s nye it-strategi 
ligger således i fin forlængelse af denne opbygning. 
KU’s it-strategi kræver en anden it-organisering 
på fakultetet, som også for alvor giver mulighed 
for at udnytte stordriftsfordelene i fakultetets nye 
it-infrastruktur.

Yderligere information: http://it.ku.dk/strategi 
eller SUND-IT, att. it-chef Jørgen Skieller, 
josk@sund.ku.dk eller fakultetsdirektør Arnold 
Boon, boon@sund.ku.dk
 

Træbeskæring i Panumhaven skal 
fjerne hule grene og kontrollere 
væksten
Driftsafdelingen oplyser at den netop afsluttede, 
kraftige beskæring af træerne langs stien mellem 
Panum-bygningen og P-pladsen først og fremmest 

skal fjerne en række hule grene, som gartneren 
har konstateret. Ved beskæringen bliver træerne 
stynet dvs. arme bortskæres for derefter at vokse 
ud igen fra snitfladen. Selvom beskæringen ser 
voldsom ud er indgrebet almindelig praksis i 
parker og byområder, hvor man ønsker at kontrol-
lere væksten.
Efterår/vinter er det bedste tidspunkt for et sådant 
indgreb, men træerne skyder hurtigt igen og vil 
sætte blade til foråret.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. 
gartner Henrik Christensen, tlf. 23680372

C. Ronald Kahn forelæser ved 
diabetessymposium den 21. 
november 
En af verdens førende diabetesforskere, C. Ronald 
Kahn fra Joslin Diabetes Center ved Harvard Uni-
versity i Boston er i København for at blive udnævnt 
til æresdoktor ved Københavns Universitet. 

I forbindelse med udnævnelsen afholder Juvenile 
Diabetes Research Foundation i Denmark, KU, 
Novo Nordisk m.fl. et symposium den 21. november. 
Ved symposiet JDRF Diabetes Research Forum 
2008, der foregår kl. 15-18 i Dam auditoriet, 
Blegdamsvej 3b, København N giver Ron Kahn sin 
keynote lecture Molecular Biology of Diabetes. 

Efterfølgende vil 8 danske forskergrupper præsen-
tere deres arbejde og der vil være workshops om 
forskningsmulighederne på diabetesområdet. 
Forskergrupperne præsenteres af:

Flemming Pociot, Steno Diabetes Center: 
Genetics of type 1 diabetes.
Henrik Mortensen, Glostrup Hospital: 
Remission of type 1 diabetes.
Hans-Henrik Parving, Rigshospitalet: 
Diabetic kidney disease.
Michael Larsen, Glostrup Hospital: 
Diabetic eye disease.
Karsten Buschard, Bartholin Instituttet: 
Autoimmunity.
Nils Billestrup, Steno Diabetes Center: 
Beta cell destruction.
Jens Høiriis Nielsen, SUND: 
Beta cell regeneration.
Ole D. Madsen, Hagedorn Research Institute: 
Stem cells to beta cells.

Det Lægevidenskabelige Fakultets 
Fond har 115.000 kr. til uddeling
Det Lægevidenskabelige Fakultets Fond for vi-
denskabeligt ansatte kandidater og studerende 
ved Københavns Universitet yder støtte til den 
lægevidenskabelige del af Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultets videnskabelige kandidater og 
studerende og yder støtte til forskning inden for 
det lægevidenskabelige område, til rejselegater og 
til studentersociale formål.
Fondet har et beløb på kr. 115.000,- til uddeling, og 
ansøgninger tilsendt på et særligt ansøgningsske-
ma skal være fakultetssekretariatet i hænde senest 
den 12. december 2008, kl. 12.00.

Ansøgningsskema og yderligere information: 
Fakultetssekretariatet, att. Susanne Simonsen, 
ssi@sund.ku.dk 

Julearrangement på SUND den 
12. december
Husk at sætte kryds i kalenderen til SUNDs fælles 
julearrangement fredag den 12. december.
Mere information følger i næste nr. af SUND-
info.

Dekanatet har uddelt 100.000 kr. 
til studenterformål
Dekanatet har netop uddelt 100.000 kr. til 16 
basisgrupper og studenterpolitiske organisationer 
ved SUND på baggrund af efterårets ansøgning-
srunde til dekanatets pulje til studenterformål. 
Puljen kan søges 2 gange årligt og har til formål 
at understøtte studenteraktiviteter med et socialt 
og/eller fagligt formål. 

Fordelingen af puljen sker efter behandling af 
Studenterforum, hvor der sidder repræsentanter 
fra studienævnene og basisgrupperne. Midlerne 
er ved efterårsuddelingen bl.a. gået til Studenterk-
lubben, Medicinerreyven og afholdelse af faglige 
arrangementer og kurser.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_stud-
erende/studenterforum/dekanatsmidler08/ 

ORIENTERING FRA 
DRIFTEN

Vejledning om affald og gebrug
Papir og bøger
For at få mest muligt papiraffald til genbrug har 
Panum etableret røde containere til bøger og hvide 
containere til papir.

Hvis du har brug for ekstra kasser til genbrugspa-
pir kan de rekvireres i Logistik. 
Bøger skal altid smides ud i de røde containere for 
at blive genbrugt, da bøger for at blive genbrugt 
skal specialbehandles, hvor de skæres op. Mere 
om papir-affald
 
Kemikalieforurenet emballage
Kemikalieforurenet emballage er kemikalieaffald. 
Hvis du smider kemikalieforurenet emballage ud i 
de grønne containere til glas til deponi udsætter du 
andre mennesker for unødig eksponering overfor 
kemikalier. På Panum er der i kemikalieaffald-
srummet opstillet containere til kemikalieforurenet 
emballage: en til glas- og en til plastemballage. 
Emballagen sorteres fordi plastemballagen bliver 
genbrugt. Glasemballagen kan ikke genbruges, den 
smides på deponi.

Kviksølvforurenet emballage skal ALTID smides 
ud som K-affald, dvs. kviksølvaffald. 
 
Batterier
Batterier skal altid bortskaffes som farligt affald.
Grønne opsamlingsbeholder til batterier kan 
rekvireres hos Logistik, hvor de fås i 3 størrelser. 
Instituttet er stadig selv ansvarlig for at bringe den 
fyldte beholder ned til varegården. 
 
Printertoner
Toner til printere er farligt affald og skal bort-
skaffes korrekt. Det mest miljøvenlige er at gen-
bruge patronen. Mange forhandlere har en ordning, 
hvor den gamle patron kan returneres i emballagen 
til den nye patron. 

Alternativt kan du bortskaffe tonere hos Logistik, 
hvor vi har opsat en opsamlingskasse i Varegården. 
Instituttet kan også rekvirere opsamlingskasser og 
selv opstille dem på etagerne. Instituttet er ansvar-
lige for at bringe den fyldte kasse til Logistik.
 
Flyttemandsordningen
SUND giver professionel assistance til bortskaf-
felse af store genstande. Flyttemandsordningen 
fra sommeren 2008 er nu ændret så den gælder 
hver dag – dog med forbehold for andre akutte 
opgaver. 

Flyttefolk rekvireres ved at sende en email DRIFT-
logistik@sund.ku.dk, hvor du skriver “STORT AF-
FALD” i emnelinien og oplyser om; genstandens art 
og størrelse, lokaleplacering, navn, tlf.nr. og e-mail 
adresse på kontaktperson, særlige hensyn (farligt 
affald, vanskelig transport o.lign.) 
Logistik sender hurtigst muligt 2 flyttemænd til at 
hente genstanden. 
 
Yderligere information: Logistik og Arbejdsmiljø, 
http://sund.ku.dk/for_ansatte/affald/ 

SUND-info findes også i sin fulde form i ele-
ktronisk form på fakultetets hjemmeside på 
http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 
2. fredag året rundt undtaget i juli samt mel-
lem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til 
SUND-info bedes sendt per e-mail til informa-
tionsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

STYRENDE ORGANER
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OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for eksamen 
end de øvrige på studiet. Du skal derfor 
være opmærksom på at tilmelde dig 
korrekt, selv arrangere eksamen, samt 
sikre dig at din vejleder er ansat af 
fakultetet. 

OSVAL II ligger sig tæt op ad OSVAL I, men der 
er dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. 
være din sidste eksamen på studiet. Du bliver først 
kandidat når OSVAL II er bestået. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder, det er kun 
ved særlige omstændigheder, at en vejleder bliver 
godkendt. For vejledning i hvordan en vejleder bliver 
godkendt, skal du kigge på www.sis.ku.dk under 
”OSVAL og VKO”. Det kan tage op til 3 uger at få 
svar fra udvalget, så vær i god tid.

Det semester du skal til eksamen, skal du huske at 
tilmelde dig denne via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket, der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt yder-
ligere information om eksamen.

Find vejleder og læs alt hvad der er værd at vide 
om osval II på sis.ku.dk under lektionskataloget. 
God arbejdslyst!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN EFTERÅR 2008 UGE 47-48

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag 17/11 1900 – 2000  1600 – 1900 Josefin Eklöf  Medicin
Tirsdag 18/11 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch Medicin
Torsdag 20/11 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth Medicin
Torsdag 20/11 1600 – 1700 1300 – 1600  Theis Skovsgaard  Medicin
           
Tirsdag 25/11 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch Medicin
Onsdag 26/11 1900 – 2000  1600 – 1900 Josefin Eklöf  Medicin
Torsdag 27/11 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth Medicin
Torsdag 27/11 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   

STUDIEVEJLEDNINGEN

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 47, 
2008

Den digitale verden er ikke til at stole på – det er 
faktisk lidt ligesom den analoge verden – og både 
præsten og den akademiske medarbejder har igen 
it-problemer. Vi prøver, om ikke vi i al hast alligevel 
kan få en ugehilsen stykket sammen.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

FØLJETON – ES 2008: ”JEG ER 
VEJEN…” 
VIII – Frihed fra… / frihed til…

Frihed. Et absolut plusord. Frihed er, når der ikke 
er nogle snærende bånd. Ikke nogen begrænsninger. 
Ikke noget der står i vejen for det, som jeg vil. Jo mere 
frihed, jo bedre. Lykken må være, at være 100% fri. 
Fri fra alt. Eller kunne det være en lille smule mere 
komplekst; det her floromvundne plusord?

Tidligere tænkte jeg frihed, som jeg beskrev det 
herover. Jo mere frihed, jo bedre. Frihed fra au-
toriteter og traditioner og regler var noget, der var 
værd at stræbe efter, for disse ting repræsenterede 
det modsatte af frihed, nemlig bundethed, rammer, 
fasthed – ufrihed.

Og så oplevede jeg alligevel ind imellem, at den frihed, 
som jeg jo besad – og besidder – i rigt mål: frihed til 
at vælge uddannelse, frihed til at leve stort set som 
jeg vil, frihed til at rejse, frihed til at ytre mig, frihed 
til at vælge mine venner, frihed til – næsten selv – at 
bestemme hvornår jeg vil stå op, frihed til at spise, 
læse, købe, tænke, gøre – den næsten grænseløse 

frihed kunne opleves som en belastning. For med 
frihed følger ansvar. Når jeg selv beslutter alt i min 
tilværelse, så bærer jeg også ansvaret for konsekven-
serne. Selv. Og de nærmest uendeligt mange valgmu-
ligheder kunne – og kan stadig – gøre mig nærmest 
handlingslammet. 

Og hvad har det nu med semesterføljetonnens tema 
”Jeg er vejen…” at gøre? Jo, såmænd det, at frihed er 
et af pilgrimsvandrerens nøgleord. For man kan jo 
hævde, at det er meget lidt frit, at vælge at gå en rute, 
som andre har valgt, som andre har gået før, og som er 
fastlagt fra begyndelse til enden. Men det forunderlige 
er, at oplevelsen ved at gå pilgrimsruten – eller i den 
mindre labyrint – kan være den stik modsatte: at det 
at vælge at gå en vej, som er udstukket på forhånd, 
kan opleves som en utrolig frihed. Man bliver måske 
ikke fri FRA alt, men man bliver fri TIL noget vigtigt. 
Fri til at være sig selv på ruten. 

Man er naturligvis nødt til at begive sig ind på ruten 
i tillid til – eller man kunne måske ligefrem sige tro 
på – at ruten er OK. At de, som har gået der før, har 
haft fat i noget. Og selvom man udviser tillid, behøver 
man jo ikke at tage hovedet under armen. Hvis ruten 
bliver for lang, et træ vælter ned over vejer eller man 
får frygtelig hjemve, så er man også fri til at holde 
pause eller afbryde rejsen. For måske at genoptage 
den senere. Man er fri til at være med – og fri til at 
lade være. Friheden ligger gemt i tilliden.

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)

DEN MENINGSSÖKANDE MÄNNI-
SKAN 
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

STUDIETILBUD
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VKO: HVAD, HVOR, 
HVORNÅR?
Valgfrie kurser og ophold (VKO) er din 
mulighed for at supplere din uddannelse 
med et ophold et sted, der rent faktisk 
interesserer dig. 

Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, 
en lægepraksis, et laboratorium eller en samfunds-
medicinsk institution, ligesom opholdet både kan finde 
sted i Danmark og i udlandet.

Er du indskrevet på Studieordningen af 2000 er 
opholdet af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til 
det på 11. semester, men det kan påbegyndes efter 
indskrivning på kandidatdelens 7. semester, og skal 
være bestået inden du kan tilmelde dig eksaminerne 
på 12. semester.

Der er meget vide rammer for hvornår du kan placere 
dit VKO. Du kan for eksempel vælge at tage det i fer-
ien. Dog skal det placeres, så det ikke generer andre 
studerende på obligatoriske kliniske kurser. Det vil 
sige at kurset kan placeres på:

· Et hospital/afdeling hvor der ikke er studerende 
· Det kan placeres uden for semestermånederne
· Det kan have et indhold, der adskiller sig fra de ob-
ligatoriske kliniske kurser på denne afdeling

Du kan læse mere om VKO på www.sis.ku.dk.

CESU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
Et antal stillinger som 
studentermedhjælper ved Center for 
Sundhedsfaglige Uddannelser (CESU) 
ønskes besat.

CESU (tidl. CeKU) ligger i Teilum-bygningen på Rig-
shospitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen 
på det kliniske område. Træningen i centret er dels 
en forberedelse af de studerende til klinikopholdet og 
dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træ-
ningen omfatter kommunikationstræning og en række 
praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, 
sutur, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, 
genoplivning, neurologisk undersøgelse, praktisk intro 
til ultralyd m.m.).
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstu-
derende i udvalgte kliniske færdigheder, assistance ved 
anden undervisning i CESU samt  teknisk hjælp til un-
dervisningen. Herudover assisterer du  ved afholdelse 
af de stationsbaserede eksaminer, vedligeholdelse af de 
enkelte laboratorier og lagre samt andet forefaldende 
arbejde. Der er på CESU gode muligheder for igangsæt-
telse og supervision af  forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende på 5.-6. semester (i 
foråret 09) med interesse for undervisning og formi-
dling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Det 
vil også være rart, hvis du har lidt teknisk snilde. Vi 
ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. 
Jobbet er meget selvstændigt, hvor du får indflydelse 
på kursusindhold, tilrettelæggelse samt udvikling af 

nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samar-
bejdsevner og fleksibilitet. 
Vi har i CESU en uformel omgangstone og er meget 
socialt anlagte. Ved relevante internationale konfer-
encer og kongresser betaler CESU for indkvartering og 
deltagelse af et antal studentermedhjælpere.
Du får løn under din pædagogiske og praktiske 
oplæring.

Arbejdstid:
Ca. 8 timer ugentligt med det nuværende aktivitet-
sniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage 
i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitetsniveauet er størst 
i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde 
i eksamensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagtmøde 
i samarbejde med de øvrige ca. 20 studentermed-
hjælpere.
.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Sundhedsfaglige Uddannelser, afsnit 5404, 
Rigshospitalet.
Annette Enevoldsen, tlf. 35 45 54 08
 
Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt den i begyn-
delsen af december 2008 med tiltrædelse og oplæring 
ultimo januar 2009. 

Motiveret ansøgning samt CV sendes til: Overlæge 
Mikael Bitsch, 
Center for Sundhedsfaglige Uddannelser, afsnit 5404, 
Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, idet kuverten 
mærkes ”ansøgning”.  

Ansøgningsfrist: d. 28/11-2008

BLIV STUDENTERUNDER-
VISER I DE INDRE ORGAN-
ERS ANATOMI 
Et antal stillinger som timelønnede 
studenterunderviser i anatomi på 4. og 5. 
semester på medicinstudiet er ledige til 
besættelse i foråret 2009. 

Undervisningen i anatomi på 4. og 5. semester på 
medicin varetages af Biomedicinsk Institut. Bio-
medicinsk Institut er inde i en spændende udvikling 
med stigende fokus på uddannelse og oplæring af 
studenterunderviser og bedre samarbejde mellem de 
enkelte undervisere. Vi søger derfor undervisere, som 
både er fagligt engagerede i anatomi, og som har lyst 
til at være en del af et kollegialt team under fortsat 
udvikling.  

Ansøgningskrav: Bestået 5. semester. 
Tidligere undervisningserfaring er en fordel men 
ikke et krav.
Udfyld ansøgningsskemaet på www.bmi.ku.dk og send 
det evt. sammen med udtalelser til Henriette på mail: 
rysse@stud.ku.dk

Mærk mailen “Undervisningsassistent”.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 4. december 2008
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 9. decem-
ber 2008

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte studentermedhjælper og underviser 
Henriette på ovenstående mail eller tlf.: 29848437. 

SØGER DU ET RELEVANT 
STUDIEJOB???
Den kliniske forskningsenhed 
på Steno Diabetes Center søger 
medicinstuderende eller sygeplejersker 
med klinisk diabeteserfaring.

Har du lyst til at deltage i udførelsen af et forskn-
ings-projekt omkring insulintilfælde hos patienter 
med type 1 diabetes? - Så er jobbet noget for dig!

Vagterne er to om måneden i gennemsnit - med 
fast mødetid i nattevagt fra torsdag kl. 23.00 til 
fredag kl. 07.30.
Din primære funktion vil bestå af blodprøvetagn-
ing, samt observation og konsekvent behandling 
ved insulintilfælde i tilknytning til HypoAna 
projektet.

Ved yderligere information kontakt venligst:
Afdelingsleder, læge
Lise Tarnow
Clinical Research Unit
Steno Diabetes Center
Ltar@steno.dk
eller
Tlf 3075 9952 (bedst om eftermiddagen)

DANSK 
BØRNELUNGECENTER, 
RIGSHOSPITALET
- Søger studentermedhjælper til 
løsning af opgaver i Børnerespirations
fysiologisk Laboratorium. 

(naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige 
eller fra DTU eller bestået studentereksamen/
tilsvarende afgangseksamen)

DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behan-
dling af lunge- og astmasyge børn og unge samt 
voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Dan-
mark. Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium 
er en integreret del af Dansk BørneLungeCenter, 
Børneafdelingen Rigshospitalet. Laboratoriet 
fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle 
patienter som led i rutine, dels på udvikling af nye 
metoder og tilpasning af gamle metoder til måling 
af forskellige facetter af især små børns og svært 
lungesyge børn og unges lungefunktion.

Du vil blive grundigt oplært i de forskellige lunge-
funktionsmetoder og vil derefter selvstændigt og 
under supervison skulle varetage målingerne. 
Ansættelsen giver selvsagt gode muligheder for et 
grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme 
indenfor pædiatri. Med din ansættelse bliver du en 
del af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og 
OSVAL-studenter. 

Tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen indebærer normal dagarbejdstid på alle 
hverdage. Timetallet er fleksibelt. 

Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgn-
ing på mail til:

Birgitte Hanel
Bioanalytiker, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, 
Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9DK-2100 København Ø
DanmarkPhone: +45 35454905
E-mail: birgitte.hanel@rh.regionh.dk 

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, 
Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9DK-2100 København Ø
DanmarkPhone: +45 3545 1353
Fax: +45 3545 6717
E-mail: kgn@dadlnet.dk

SCHOLARSTIPENDIER
Det Nordiske Cochrane Center tilbyder 
3-6 mdr. scholarstipendier til forsknings-
interesserede 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 Cochrane Center, Rigshospitalet,
tlf 35 45 71 45 eller ah@cochrane.dk

STUDIEVEJLEDNINGEN & ANNONCER
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KRABBE OM 
CYKLER

Det har fanget Simon Krabbes opmærk-
somhed at der står en masse cykler og 
roder foran Panum.... 
I den anledning har han interviewet en 
række studerende og andet godtfolk foran 
Panum for at komme mysteriet til bunds

Krabbe til Christian Molby på 2. semester:
Hvad er den gode cykelparkeringfor dig?
En stor plads, som her… hehe
Har du nogensinde oplevet ikke at kunne finde 
din cykel idet du kommer ud og er færdig med din 
undervisning?
Nej…
Aldrig?
Nej, men der har været en af mine venner ("en af 
mine venner" - den kender vi godt Christian!, red.) 
som ikke kunne fi nde den hvor vi brugte en time på 
at fi nde den… 
Hvad var der sket?
Der var nogen der havde rykket den for at få deres 
egen cykel ud og havde rykket den over på den anden 
side, og så var der en anden cykel der var faldet ned 
over den (Og den slags ugerninger kan det godt tage 
en time at regne ud..., red).
Sidste spørgsmål: Er du klar over at der er cykelpark-
eringer der ovre (Krabbe peger ifølge 
rygterne nu over på den anden side 
af bogladen..., red.)?
Nej, det var jeg ikke klar over (sur-
prise!!!, red.)

Uden opfølgning på dette springer 
Krabbe videre til Mette og Mette 
på 5. semester (som på diktafonen 
lyder enormt søde, hvilket dog må 
antages ikke at have noget at gøre 
med at interviewet med dem varede 
ca 2 minutter længere end alle an-
dres..., red.) 
Har I nogensinde oplevet ikke at 
kunne fi nde jeres cykler idet I kom-
mer ud fra undervisning?
Mette: ja, 
(Her afbryder Krabbe i sin iver) ..og hvad gjorde I 
så ved det?
Mette: Så har jeg refl ekteret og tænkt: ”hvad lavede jeg 
da jeg kom?” (andre hville prøve med det lidt mere 
relevante spørgsmål i denne forbindelse: "hvor stillede 
jeg min cykel", red)
Er det særligt for os tror du? Er stud.med.’er mere 
distræte sammenlignet med andre?
Mette: Vi bli’r mere distræte i løbet af studiet, gør 
vi ikke?
Mette: Jeg tror det har noget at gøre med at der er så 
mange cykler, så man ikke altid kan parkere det samme 
sted, og dermed er det forskelligt fra dag til dag.
(Her må det være op til læserens diskretion at springe 
videre til næste interviewee, for nu begynder Krabbe 
at væve, red)
Prøv at kigge jer omkring og beskrive jeres indtryk? 
(læs: I er da meget søde!, red.))
Mette: Kaos!  
Mette: Kaotisk
Find nu på noget mer’ – jeg skal jo skrive noget sjovt! 
(læs: I er da meget søde, red.))
Øhm… man kunne også blive inspireret til hvad 
for en ny cykel man nu skulle have… (læs: Mette er 
cykeltyv, red)
Er der nogen cykler her i nærheden der er særligt 
fl otte? (læs: I skal ikke stjæle min cykel, red)
Ja, den er lidt sjov den der derovre med det grønne 
bagdæk der.. (læs: den kan man godt få en god skill-
ing for, red.)
Nå ja…Hvad cykler I selv på? (læs: I da stadig meget 
søde selvom I stjæler, red.)

Jeg cykler på sådan en gammel skodcykel der er grøn, 
det er hvad jeg ved om den! (læs: jeg fandt min nede 
ved søerne, red.)
Var I klar over at der faktisk er cykelparkeringsskure? 
De ligger hvis man går sådan langs bogladen og så 
lidt deromaf, så er der sådan en masse skure man 
kan sætte sin cykel i (aka cykelskure!, red.), som er 
helt tomme altid?
Mette: Ja, jeg troede det var til børnehaven eller sådan 
et eller andet…
Sig lige det igen…
Mette: Alle de der treårige… de er meget glade for 
at cykle… 
Når der nu er så meget mangel på pladser her, har I så 
ikke overvejet at tage jeres bil og så parkere den nede i 
kælderen?Der er jo altid ledigt til ens biler…
Mette: Nej, nu er det faktisk tit jeg har en bil herinde 
og det er faktisk ikke altid at der er ledigt dernede
Mette: I skulle hellere spørge om der er nogen der har 
prøvet ikke at kunne fi nde sin cykel efter fredagsbar…. 
(lidt næsvist at kommentere på interviewteknikken..., 
red.)

Næste cykelejer har valgt at forblive anonym...
Har du nogensinde oplevet ikke at kunne fi nde din 
cykel når du er færdig med din undervisning?
Nej, det har faktisk ikke
Aldrig? (jeg synes også det lyder utroværdigt Krabbe, 
red.)
nej, aldrig
Har du hørt om nogen?
ja, det har jeg (Ja, den er go' med dig, red.)
Hvad gør de forkert?
De har ikke metoden til lige sådan inde i hovedet at 
sætte hvor de har deres cykel. Altså min cykel står jo 
altid her ved rampen. Altid. (Jamen så er da også fl ot 
at du kan huske hvor den er! red.)
Har det været sådan fra dag et?
Ja, fra dag et har den altid stået ved rampen.
Har du overvejet at købe et skilt og så reservere 

pladsen?
Jeg har i hvert fald overvejet om 
man skulle have cykelstativer 
med numre på.
Har du nogensinde oplevet at 
din plads har været taget?
Ja, det er pisseirriterende! Og 
nu er den også spærret inde! 
(nåå, lille pus! red.)
Og så fl ytter du så den cykel der 
står foran?
Ja, det er jo klart (jvf at det 
kun er de andre der nogen 
gange ikke kan finde deres 
cykler..., red.)
Beskriv hvad du ser:
Jeg ser et kaos af cykler, og jeg 

forstår ikke at vi ikke har nogle bedre muligheder til 
vores cykler!
Har du set cykelskurene omme bagved, som har stået 
der de sidste 10 år?
Jamen, der er jo lås på nogle af dem... (ja, det umulig-
gør jo som bekendt brugen af dem uden lås. red.)

Afslutningsvist synes jeg Dennis fra biblioteket hører 
hjemme, for her virker set som om der er en enkelt 
der har fundet trick'et:

Har du nogensinde ikke kunnet fi nde din cykel igen 
her foran panum?
Nej, det har jeg ikke , for jeg er meget påpasselig, jeg 
udvælger et sted og så lægger jeg den der
Er det en strategi du altid har brugt?
Ja det er det
Virker strategien?
Ja, det virker’
Har du nogen kommentarer til at mange studerende 
oplever at de ofte ikke kan fi nde deres cykler?
Ja, det er fordi de er lidt for hurtige og lige smider den 
fra sig og så skynder de sig videre uden at tænke at de 
mæske lige skal notere sig hvor de har efterladt den

Udarbejdet af 
Freelanceskribent Simon Krabbe og 
Mia Joe MOK-red. 

CYKELREPORTAGE & STELLA

BREVPaPiR ByttES!

Hvis nogen kunne tænke 
sig, at bytte brevpapir 
så må i gerne kon-
takte mig. Vi kan måske 
starte en brevpapir-
byttebasisgruppe. Den 
kunne hedde: Panums 
Brevpapir Loge, PBL.

Skriv til:
Stellatestella@gmail.com

Mange hilsner fra

Stellate Stella ***
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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

Kittelgejl

Opkrævning af      
Forsikring 2009
Mandag den 15. december udsen-
der FADL forsikringsopkrævninger 
for det kommende år. Betalingsfri-
sten er 5. januar 2009. Hvis din for-
sikring er tilmeldt betaling via PBS, 
bliver pengene ligeledes trukket fra 
din konto den 5. januar 2009. 

Ønsker du 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 fortsætter 
forsikringen i hele 2009. 

Det gælder også, hvis du bliver kan-
didat i januar 2009 og ikke ønsker 
at fortsætte med forsikringen.

Husk at give besked, hvis du har 
ændret din adresse.

Send en mail til kkf@fadl.dk.

Vidste du.....

at du kan få 10% rabat, når du køber 
vin hos Lars Bjørn Vinimport.

Når du bestiller, skal du huske at op-
lyse, at du er medlem af FADL. Hvis 
du skal holde fest, kan LB Vin også 
hjælpe dig med et godt tilbud.

Rabatten gælder kun, hvis du bestil-
ler via www.lbvin.dk.

Kommende aktiviteter

 »  2. dec.: RepræsentantskabsmødeI FADLs Sekretariat kan du få diverse håndbøger, Kittelbogen, journalkoncepter til 7., 
9. og 10. semester og meget andet. Få f.eks. de populære håndbøger om Atopisk Der-
matit, Øjenundersøgelse i praksis, Skalpdermatoser- og håranmalier og mange andre. 
Lige i øjeblikket kan vi også tilbyde en spændende bog om farvernes historie! 

Der er stadig ledige pladser på 
FADLs lægevikarkursus i Radiologi.
Kurset henvender sig primært 
til studerende, som skal have et 
vikariat, der indebærer kontakt til 
radiologi, 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?

Kurset er på i alt 12 timer fordelt 
på 3 dage. 
Tilmelding til kurserne foregår 
online på www.fadl.dk.

•

•

•

Ledige pladser på      
Radiologi 2

Vi roder.....
På grund af renovering af bygningen på Blegdamsvej 26, er FADLs Kredsforening pakket 
ind i stilladser og plastik. Men Sekretariatet har stadig åbent for ekspedition.

Kig forbi i vores åbningstid, som er:

Mandag kl. 9.30-12.30 og 13.00-15.00
Tirsdag kl. 9.30-12.30 og 13.00-15.00 
Onsdag kl. 9.30-12.30 og 13.00-15.00
Torsdag kl. 13.00-18.00
Fredag lukket!
Du kan også sende en mail til kkf@fadl.dk eller ringe på telefon 3520 0250.

KBU-informationsmøde

FADL afholder informationsmøder om den kliniske basis-
uddannelse for 11. semesterstuderende: 

Torsdag d. 4. december 2008 kl. 14.00-16.00 i 
Lundsgaard-auditoriet, Panum Instituttet. 

På mødet vil Sundhedsstyrelsen holde oplæg om indhol-
det af den kliniske basisuddannelse og om tilmelding-
sproceduren og Forsvaret vil fortælle om KBU her. Yngre 
Læger vil også holde oplæg om basisuddannelsen som 
den ses fra en yngre læges synspunkt, og de vil fortælle 
om deres forening. 
Efter oplæggene vil der være mulighed for, at de studer-
ende kan stille spørgsmål. 
Efter ændringerne i uddannelsen og indførelsen af 
4-årsreglen, er det vigtigt, at man som kommende læge 
holder sig orienteret om de gældende forhold. Derfor 
håber vi, at der er opbakning til mødet. 

Med venlig hilsen,
Kristian Kraglund,
Medlem af Uddannelsespolitisk Udvalg, FADL 

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

V B  M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

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

OBS     
Vagtbureauet, administrationen og kursus afdelingen holder lukket 

                  Onsdag den. 19. november fra kl. 13.30
For telefonisk og personlige henvendelser pga. reception i hovedforeningen.

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 24. 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

•
•

•

•

•
•
•
•
•

HUDKLINIK I KARLSLUNDE.
Jeg har brug for en FADL-vagt til forefaldende 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”

NEFROLOGISK KLINIK P, 
RIGSHOSPITALET SØGER HJÆLP TIL 
JOURNALSKRIVNING
Nefrologisk klinik P, sengeafdeling 3132 søger 1–3 
FADL-vagter til skrivning af journaler. 

Lægesekretærstaben består af 2 lægesekretær og en 1 
elev, hvoraf den ene varetager skrankefunktionen 
Men vi har brug for hjælp til skrivning af journaler så vi 
forstiller os, at DU/I kan kommer nogle timer på hverdage 
mellem kl. 12-16 til journalskrivning.

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 ” Nefrologi”

•

•

•
•

•
•

•
•

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 24. 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 

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Hvad skal du lave i weekenden? ...Ikke noget? Så tag dog og tag en vagt! Ring til 35 37 88 00 allerede idag!

VAGTBUREAUET
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Hjertestop på stue 19! 
Hvad fanden gør jeg?
Fra første dag som basislæge kan man få ”hjertestop-
hylet” i hånden. Men hvad gør man, når en pa�ent går 
i hjertestop? Hvilke rytmer er stødbare? Hvornår giver 
man adrenalin? 
Genoplivning er en basal klinisk færdighed, som det 
forventes, at alle færdiguddannede læger, samt medicin-

studerende i klinik og vikariater, har godt kendskab �l. Sam�dig er det et område, 
det er meget svært at få ru�ne i. Derfor er det vig�gt med en solid og sammen-
hængende undervisning i genoplivning allerede under medicinstudiet.

Vi synes, at der er brug for forbedring af undervisningen i genoplivning. I evalu-
eringerne fra 1. og 7. semester kan man læse, at mange studerende synes, at 
undervisningen i genoplivning er god og relevant, men alt for kor�a�et. Mange 
e�erspørger opdaterede kurser, som er cer�ficerede af ERC (European Resusci-
ta�on Council). Et ERC cer�fikat er �l eksempel en hjælp, hvis man vil søge job i 
udlandet, da det i flere europæiske lande, kræves for at få arbejde som læge. 
En anden side af problemet er, at nyuddannede læger fra KU ikke er særlig gode �l 
at opfylde ERCs ALS-kriterier (Advanced Life Support). I en undersøgelse fra 2008 
opfyldte kun 23 % af alle nye kandidater ALS-kriterierne i et simuleret hjertestop 
[1]. Hvad der måske er endnu mere skræmmende er, at der i undersøgelsen var 
meget stor forskel mellem kandidaterne fra de 3 forskellige SKU’er (Sekretariat for 
Klinisk Uddannelse, �dligere klinikudvalg). Det er urimeligt, at ens færdigheder i 
så høj grad a�ænger af hvilket SKU man har �lhørt.
Der er altså helt klart behov for en forbedring af undervisningen 
i genoplivning på alle stadier i uddannelsen. 

Et ambi�øst forslag
DM har gennem året kæmpet for et forslag som omfa�er store 
ændringer af undervisningen i genoplivning. I korthed går for-
slaget ud på, at man ersta�er undervisningen i førstehjælp og 
genoplivning samt dele af “akut pa�ent”-kurset med de ERC-
cer�ficerede kurser BLS (Basic Life Support), ILS (Immediate 
Life Support) samt EPILS (European Pediatric Immediate Life 
Support) og ALS-kurset på hhv. 1., 7. og 12. semester. Vi tror på, 
at forslaget giver følgende fordele:

- ensretning mellem de forskellige SKU’er, da alle undervises 
centralt af de samme ERC-godkendte instruktører.
- konstant opdatering af kurserne, da disse �lpasses ERC-ret-
ningslinjerne i genoplivning der opdateres hvert 5. år.
- interna�onalt godkendte kurser, i stedet for hjemmestrikkede 
danske kurser, hvilket gør det muligt at arbejde i udlandet, uden 
selv at skulle betale for et godkendt europæisk kursus.

- bredde i undervisningen, da der indgår et træningsforløb med det anerkendte 
computer-simula�onsprogram MicroSim i forslaget.

Endvidere frygter vi, at der med den nu kun et år lange kliniske basisuddannelse, 
bliver dårligere muligheder for som nyuddannet læge, at �legne sig kompetencer 
i genoplivning. Således synes vi, at universitetet bør overtage en del af den post-
graduate uddannelse, så unge læger ikke bliver ramt mere end nødvendigt af 
forkortelsen af turnus. 

Hvad har vi opnået?
Forslaget om ændringer i genoplivningsundervisningen, stø�es af et flertal i 
studienævnet. På studienævnsmødet den 7. oktober 2008 blev det beslu�et, at 
man ønsker et kursus på ALS-niveau på 12. semester. De�e er et stort skridt på 
vejen. Vi tror, at vi dermed får nyuddannede læger som fra første dag er bedre 
rustet �l at håndtere et hjertestop. 
Der er dog et stort arbejde �lbage. Udformningen af undervisningen skal forhan-
dles. Vi kæmper for, at KU overgiver den hjemmelavede ujævne undervisning, og 
i stedet ensre�er undervisningen e�er europæiske standarder. Med de mange 
studerende vi har opbakning af, tror vi, at vi kan få gennemført vores forslag!

Helt konkret arbejder vi for:
- ERC-cer�ficerede BLS-, ILS- og ALS-kurser på hhv. 1., 7. og 12. semester
- ensartet central undervisning af ERC-godkendte instruktører

[1] Jensen M L, Hesselfeldt R, Rasmussen M B, et al. Newly graduated doctors’ competence in managing 
cardiopulmonary arrests assessed using a standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. Resuscita-
�on (2008) 77, 63—68

STUDENTER-

FRIT FORUM PÅ MEDICIN
Af Maja Højgaard Nielsen, Frit Forums spidskandidat til Akademisk Råd på SUND, og Simon Krabbe, Frit Forums spidskandidat til Studienævnet for Medicin.

Frit Forum stiller op til valget på universitetet. Valget afholdes i perioden 3.-11. december, og i år er der 
for første gang mulighed for elektronisk afstemning via PUNKT KU.

Frit Forum en forening, der baserer sig på studerende med grundlæggende socialdemokratiske holdninger, i den bredest tænkelige udlægning. Vi tager vores navn 
alvorligt og udøver ingen sindelagskontrol eller loyalitetsprøver.

Vi ser det som en ubetinget styrke, at vi har kontakt til beslutningstagere 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 sundhedsvæsenet, og nytænkende forskere inden for klinisk, sundhedsvidenskabelig 
forskning.

Vores mærkesager på medicin er:
Gør privat ekstraundervisning overflødig
- fuldtidsansæt de bedste undervisere og lav faste pensum- og læselister på første del

Bedre sammenhæng mellem fag og klinik
- rækkefølgen af fag og klinik på overbygningen skal koordineres, så der ikke går mere end 
en sommerferie fra teori til praksis

Flere lig på bordene
- Dissektionskurset trænger til en opgradering. Der er for mange studerende pr. lig

Vi vil offentliggøre et mere grundigt valgprogram inden længe, så husk 
at følg med i næste nummer af MOK. Vi glæder os til at diskutere vores 
forslag med alle interesserede.       
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SundRådet
Studenterpolitik på Medicin, SUND og KU.

For de fleste er opbygningen af universitetets politiske systemer og de dertil hørende studenterpolitiske organisationer er ren jungle. Med udgangspunkt i sin egen 
organisering vil SundRådet med dette indlæg prøve at gøre det nemmere at danne sig et overblik over, hvilke muligheder man har, for enten at engagere sig politisk 
eller at gøre sin stemme gældende ved det kommende valg til de styrende organer.

Universitære politiske organer Studenterpolitiske organisationer organiseret under 
Studenterrådet v. Kbh.s Universitet

Udpluk af andre studenter-
organisationer og -lister

StudenterRådet v. Kbh.s Universitet (SRKU)

-Har rødder tilbage til 1921, hvor en kongelig anordning fastslog, at Studenterrådet 
er alle de studerende på universitetets officielle talerør.

-Ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra alle fakulteter.
SundRådet har 2 fakultetsrepræsentanter i SRKUs bestyrelse, som repræsenterer de 
studerende på SUND.

-Udformer politik på universitetsniveau, dvs. ting, der vedrører alle studerende på 
KU, uanset hvilket fag de læser.

-Er partipolitisk uafhængigt, dvs. ALLE er velkomne, uanset partifarve!

-Stiller kandidater op til valget om de studerendes to pladser i KUs bestyrelse. Op-
stillingen foregår på den årlige åbne GeneralForsamling, hvor alle KU studerende 
er velkomne og har stemmeret.

Kbh.s Universitets Bestyrelse

-Er universitetets øverste myndighed. Bestyrelsen 
fastlægger bl.a. retningslinierne for universitetets 
organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. 

Akademisk Råd ved SUND (AR)

-Har til opgave at rådgive dekanen om den interne 
fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og 
planer for videnudveksling; at indstille til bedøm-
melsesudvalg; og at tildele ph.d.-grader, doktorgrader 
og priser.
Dvs. ting der vedrører HELE SUND.

-AR på SUND er sammensat af Dekanen, 6 ansatte 
(VIP) og 3 studerende (som vælges for et år af gan-
gen). Herudover er der 3 observatører (TAP).

SundRådet (SR)

-Arbejder med sager på fakultetsniveau, dvs. sager der vedrører ALLE studerende 
på SUND.

-Har en studentersocial funktion som paraplyorganisation for alle SUNDs basis-
grupper og foreninger (Har givet SUND Basisgruppebar, Studenterhus, uddeling 
af penge til stud.soc. formål og meget mere!)

-Vælger en Basisgrupperepræsentant til Studenterforum. Basisgrupperepræsen-
tanten repræsenterer alle SUNDs basisgrupper og foreninger overfor dekanatet. 
Repræsentanten vælges på SRs årlige åbne GeneralForsamling.

-Har en studenterpolitisk funktion som fakultetsråd for (næsten) alle SUNDs 
fagråd (dvs. repræsenterer MedicinerRådet, Odontologisk Forening, FSV 
fagråd, Biomedicinsk fagråd, Humanbiologis fagråd og Civil ing. med-tek. i 
SRKUs bestyrelse med sine to fakultetsrepræsentanter og støtter op om SRKUs 
kandidater til KUs Bestyrelse).

-Stiller selv kandidater op til AR på SUND. SRs spidskandidater er altid en Medi-
ciner, en FSV’er og en Odont, for netop at repræsentere så stor en del af SUNDs 
forskellige studerende som muligt. Kandidaterne vælges på et åben SundRåds 
møde, hvor ALLE SUNDs studerende er velkomne og har stemmeret.

-Er partipolitisk uafhængigt, dvs. ALLE er velkomne, uanset partifarve!

Studenterforum

-Studenterforum er de studerendes forum for dialog 
med og rådgivning af dekanatet. Studenterforum 
rådgiver bl.a. dekanatet om uddeling af fakultetsmi-
dler til studenteraktiviteter.

-Studenterforum er sammensat af prodekanen for 
uddannelse, 2 studerende fra hver uddannelsesretning 
på SUND (som udpeges af de respektive Studi-
enævns stud. reræsentanter) samt en Basisgrup-
perepræsentant (som vælges på SundRådets årlige 
Generalforsamling).

StudieNævnet for Medicin (SN)

-Studienævnet er ansvarlig for undervisningen 
på Medicin. Studienævnet vedtager ændringer i 
studieordningen og tager stilling til dispensation-
sansøgninger fra studerende, som ønsker flere eksa-
mensforsøg eller tidsfristforlængelser. Nævnet tager 
ligeledes stilling til fagenes pensum og behandler 
klager over undervisningen, evaluerer fagene m.v. 
Dvs. ting der kun vedrører Medicin.

-SN har 10 medlemmer: 5 ansatte (VIP) og 5 studer-
ende (som vælges for et år af gangen).
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IN MedicinerRådet (MR)

-Er et fagråd på medicin. MR samarbejder med SundRådet og repræsenteres i Stu-
denterrådet ved KU. MR arbejder også med medicinsk uddannelse nationalt, via det 
Nationale Mediciner Råd (et samarbejde med Medicinerrådene i Århus og Odense), 
og internationalt, via et samarbejde med IMCC.

-Har i de spæde dage været med til at starte Husgruppen samt  med til at stifte både 
FADL og IMCC!

-Er en åben og ikke partipolitisk organisation: alle medicinstuderende har pr. def. 
tale- og stemmeret i MR!

-Stiller kandidater op til valget til SN for Medicin.

HUSK!
Næste SundRådsmøde: tir 25. nov. kl. 16-18 i Store Mødesal

 (dagsorden udsendes på sundraadet-info@punkt.ku.dk en uge før mødet)

Liberale Studerende
-Vil ‘fremme de liberale holdninger på lan-
dets videregående uddannelsesinstitutioner’

Frit Forum (FF)
-Består af socialdemokratiske studerende.
-Mener at “studenterpolitik er et reelt poli-
tisk anliggende og arbejder derfor politisk”
-Konkurrerer med SRKU om studenter 
pladserne ved valget til KUs bestyrelse.

Demokratiske Medicinere (DM)
-En studenterpolitisk organistaion på 
Medicin
-Konkurrerer med SRKU om studenter 
pladserne ved valget til KUs bestyrelse.

Demokratiske Medicinere (DM)
-En studenterpolitisk organistaion, der 
repræsenterer et antal studerende på 
medicin.
-Accepterer ikke Studenterrådets organiser-
ing.
-Konkurrerer med SundRådet og Frit 
Forum om de 3 studenter pladser ved valget 
til AR på SUND.

Frit Forum på Medicin (FF)
-Har ikke før eksisteret på Medicin.
-Består af socialdemokratiske studerende.
-Man skal være tilhænger af socialdemok-
ratisk tankegang for at være med.
-Mener at “studenterpolitik er et reelt poli-
tisk anliggende og arbejder derfor politisk”
-Konkurrerer med SundRådet og DM om 
de 3 studenter pladser ved valget til AR på 
SUND.

Frit Forum på Medicin
-Består af socialdemokratiske studerende.
-Mener at “studenterpolitik er et reelt poli-
tisk anliggende og arbejder derfor politisk”
-Konkurrerer med MR og DM om de 5 
stud. pladser ved valget til SN på Medicin.

Demokratiske Medicinere (DM)
-En studenterpolitisk organistaion på 
Medicin
-Accepterer ikke Studenterrådets organiser-
ing.
-Konkurrerer med MR og FF om de 5 stud. 
pladser ved valget til SN på Medicin.

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

Klinisk ernæring

304 sider

Kr. 369,- (vejl.)

Menneskets ernæring

480 sider

Kr. 498,- (vejl.)

Fedmens psykologi 

– en selvhjælpsbog

320 sider

Kr. 312,- (vejl.)

DU BLI’R HVAD DU SPISER!

ANNONCER & JULEGAVEIDÉER

Fjernbetjening

Næsering

En kop sovs Giv en nyre

Pruttepude
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UNDERVISNING AF 
KVINDEGRUPPER I 
BOLIVIA
Pirhuani er et af de steder, hvor vi afholder 
kurser, der ligger længst væk. Fra San Lucas 
kører man 4 timer i bil og derfra er det kun 
muligt, at nå dalen til fods. Heldigvis stod 
to bolivianer mænd klar med deres mulddyr 
til at slæbe mad, stof og andet kursusma-
teriale, da vi, min kæreste Philipp og jeg, i 
oktober deltog på et kursus. Som de to gæve 
danskere vi er, valgte vi at bære vores egen 
bagage selv, da hele turen var ned ad bakke. 
Heldigvis er bolivianeres ben meget korte, 
så vi havde ingen problemer med at følge 
med mændende med muldyrene og vores to 
ansatte, som skulle afholde kurset.

Et par timer inden Pirhuani mødte vi en 
kvinde, som sad i skyggen med sin baby. 
Efter kort tid gik det op for os, at denne 
kvinde var dybt ulykkelig. Hendes barn 
på 2 mdr. spiste ikke og kastede konstant 
op. Hun fortalte, at hun havde været på 
sundhedsposten, men det ikke nyttede. Nu 
var hun på vej hjem med sit syge barn, som 
højst sandsynligt ikke ville leve natten over. 
Vi fandt senere ud af, at sundhedshjælperen 
på posten, mente barnet havde lungebetæn-
delse og han havde anbefalet kvinden at 
tage til San Lucas, men at hun ikke ville. 
Det er en ubeskrivelig frygtelig følelse at se 
et barn, som man højst sandsynligt kunne 
være blevet reddet med væskebehandling og 
antibiotika i Danmark (og måske også San 
Lucas) ligge og vente på at dø. Men endnu 

mere specielt var den generelle opfattelse 
af et babylivs værd blandt vores ansatte 
Virginia og Sandra. Det virkede som om, at 
når man endnu ikke havde bevist sit værd, 
så var døden en ganske naturlig og almin-
delig risiko. Det havde været langt mere 
frygteligt, hvis moderen var død i forbindelse 
med fødselen. Denne opfattelse af livs værd 
og skelnen mellem, hvornår det er en del af 
naturens gang og hvornår det er en frygtelig 
begivenhed kan måske virke provokerende 
for os danskere, men måske er den nødv-
endig, da spædbørnsdødeligheden er så høj 
hernede i forhold til Danmark.

Kvindegruppen i Pirhuani er meget veleta-
bleret og de virkede enormt engageret og 
interesseret i kurset. Den første dag forløb 
med syning, som den gør på alle vores kurser. 
Dagen har ingen sundhedsinput, hvilket man 
selvfølgelig kan stille store spørgsmåltegn 
til, men disse kvinder er nødt til at have et 
incitament for at komme. Det at de kan få 
en hjemmelavet nederdel med hjem og vise 
frem, gør at deres mænd og at autoriteterne i 
deres landsbyer tillader kurserne. Kvinderne 
kommer ofte lang vejs fra, hvilket betyder, 
at mændene og de ældste børn i  dagene 
hvor kurset kører, er overladt til sig selv. Vi 
er meget tvivl om, hvorvidt de ville komme, 
hvis vi sløjfede denne aktivitet.

Anden dagen gik med undervisning i diaré. 
Alle bolivianere er vilde med skuespil og 
lever sig enormt ind i en rolle, så deres 
skuespil, med diaré som tema, var enormt 
underholdende. Samtidig opdagede vi, at 
deres viden omkring temaet var ret stort. De 

kendte til forskellige behandlingsformer 
og  det virkede samtidig til, at de fleste 
af kvinderne havde et rigtig godt forhold 
til sundhedshjælperen på posten og efter 
vores vurdering gerne ville tage til ham 
hvis deres  børn fik problemer. Mange af 
stederne på landet er det mest brugt at 
tage til de traditionelle behandlere, som 
er lokale medicinmænd, der nyder stor 
respekt ude i de små samfund. Frygten 
for det officielle sundhedssystem eksis-
terer og betyder, at der generel er få 
besøgende på sundhedsposterne. Derfor 
var det en positiv oplevelse at se den 
tillid, der var mellem sundhedshjælperen 
og kvinderne i Pirhuani.  

Midt under frokosten på anden dagen 
flokkedes der pludselig børn i alle aldre på 
den lille plads i Pirhuani. Det var åbenbart 
“dia de estudiantes” (elevernes dag), så alle 
ungerne var udklædte og lærerne rendte 
rundt, godt beduggede, med små flasker in-
deholdende det sprit, som vi plejer at bruge 
til at tænde op i vores grill. De var alle helt 
vilde med vores kamera, så det endte med 
close up af samtlige elever, som da også 
vendte tilbage senere på aftenen for at få 
taget flere billeder. 

IMCC Uland udsender medicin- og 
folkesundhedsvidenskab-studer-
ende til udviklingsprojekter i Af-
rika og Sydamerika. Læs mere på 
imcculand.dk

Kvindernes mænd tillader kun kvindernes deltagen 
fordi de også lærer at syTransport til Pirhuani 4 timer i bil og 6-7 timer til fods

Kvindegrupperne på landet er én af IMCC 
Ulands målgrupper

mere specielt var den generelle opfattelse 

ÅRETS LEGATMØDE
Afholdes tirdag d. 25. 
november kl. 17.00 
på kemigangen.
Her kan du få informationer og tips 
om, hvordan du får flest mulige 
legater til dit PIT-ophold 
Kom glad,
Der er te, kaffe og masser af kage!

Alle er velkomne!

UDVIKLINGSARBEJDE 
MED SUNDHEDSPRO-
JEKTER I AFRIKA OG 
SYDAMERIKA

- 14 måneders udsendelse med eller 
uden partner
- Udfordrende arbejde i anden kultur
- Tæt samarbejde med lokalbefolknin-
gen
- Grundig, udgiftsfri oplæring
- Eventyr og rejseoplevelser

OBS: Deadline for ansøgning er ændret 
til den 16. februar

Velkommen til  informationsmøde
Tirsdag d. 4. februar 2009. Tidspunkt 
og sted følger senere. 

www.imcculand.dk

GENERAL-
FORSAMLING
IMCC afholder lokal general forsamling 
for IMCC København på fredag d. 21/11 
kl. 17.30-18.30. Det bliver et kort og ef-
fektivt møde (se dagsorden nedenfor), 
hvorefter vi afholder en formidabel 
julefrokost :-)

Dagsorden IMCC lokal Generalforsam-
ling København 21.11.08 kl. 17.30-
18.30:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Vedtægter – ændring af vedtægter?
3. Ny adm. gruppe

BASISGRUPPER
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IMCC EXCHANGE – RESTPLADSER
Restpladser april 2009 til marts 2010. Oplysningerne nedenfor er kun vejledende. 
Det er dit eget ansvar at tjekke exchange conditions på www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php. 
Kravene skal være opfyldt på tidspunktet for opholdet, dvs. ved udsendelse.
Pladserne fordeles efter “først til mølle” princip ved henvendelse til neo@imcc.dk.

Land  Antal pladser  Hvilke studerende? Særlige krav   Hvilken periode?(valgfri hvis ingen angivet)
Brasilien (IFLMS)   5  Klinisk erfaring i det speciale, man søger. 

Brasil (DENEM)   2  Alle semestertrin. Man skal have taget 
    eksamen i det fag, man søger 

Canada,Quebec   2   FransktalendeBestået t.o.m. 8. sem.
    bemærk: div.dokumenter mm. skal afleveres inden 1.jan.’09 

Canada,     1  Odense ny studieordn., Århus, Kbh.: Bestået t.o.m. 10. sem. 
    Odense gl. studieordn.: Bestået t.o.m. 11. sem. 

Colombia    1  Påbegyndt 6.sem.Basalt kendskab til spansk, men hovedsprog engelsk. 

Holland    1  Påbegyndt 6.sem. 

Ecuador    2  Alle studietrin. Spansk.Unilaterale pladser (ekstra gebyr) 

Egypten    1  Alle studietrin. 

England, Nottingham   1  Klinisk erfaring, dvs. påbegyndt 7.sem.      23.juni-21.juli 2009 
          INGEN MULIGHED FOR ÆNDRINGER!
Frankrig    1  Påbegyndt 6.sem.Gerne fransk (ikke et krav). 

Grækenland   2  Påbegyndt 6.sem.     juli

Indonesien   1  Præklinik: Unilateral plads på summer school i tropemedicin, 
    3 uger (ekstra gebyr)     juli

Italien    2  Påbegyndt 6.sem, (evt. præklinisk)    august

Kroatien    2  Påbegyndt 6.sem.     august

Kuwait    1  Påbegyndt 6.sem. 

Peru (APEMH)   2  Have haft specialet man søger (afdeling)Spansk 

Portugal    2  Påbegyndt 6.sem. 

Rumænien   1  Påbegyndt 6.sem 

Slovenien     2  Påbegyndt 6.sem 

Spanien, Catalonien   1  Påbegyndt 6.sem     august

Spanien, øvrige   4  Påbegyndt 6.sem 

Tunesien    2  Alle semestertrinFransk anbefales, men intet krav. 

Tyrkiet      2  Påbegyndt 6. sem 

Tyskland    3  Påbegyndt 6. sem. 

Østrig    2  Påbegyndt 6.sem 

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 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!

DEN FARLIGE 
PSYKOPAT
Torsdag d. 27. november kl. 16.15-
17.30
Adolph Hannover auditoriet, 
Panum Instituttet

Karakteristika for psykopati (dyssocial person-
lighedsforstyrrelse) er bl.a. manglende skyldfølelse 
og evne til at leve op til sociale forpligtelser samt 
en tendens til at behandle medmennesker koldt 
og afstumpet. Dette kan let føre til misbrug og 
kriminalitet. 
Kom og oplev overlæge ved Retspsykiatrisk Center 
Glostrup, Dorte Seestoft, fortælle om psykopati 
med afsæt i dansk og international forskning og ek-
sempler fra hendes eget arbejde i retspsykiatrien. 
Dorte Sestoft er en del af Rigspolitiets gernings-
mands-profileringsgruppe, og er desuden kendt fra 
tv i forbindelse med Peter Lundin-sagen. 
 Gratis kaffe og kage. Deltagelse forudsætter ikke 
PMS-medlemskab. Kom i god tid. 

Med venlig hilsen

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, 
www.pmsmedicin.dk.

BASISGRUPPER
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Kære MOK-læser.
Så er vores klumme ”Smagsdoktorerne” omsider blevet en realitet!
KultMeds Smagsdoktorer, som præsenteres på denne side, består i første omgang af 4 unge mennesker, der har 3 �ng �l 
fælles: vi er alle medicinstuderende, vi er alle involverede/engagerede i diverse kulturelle ak�viteter og vi er alle en del af 
bestyrelsen i foreningen/basisgruppen KultMed.
Herudover har hver smagsdoktor sine helt egne kulturelle præferencer, holdninger og visioner.
Ligeså forskellige vi er, er også vores medlemmer. KultMed blev s��et d. 19. feb. 2008, og siden er medlemmerne strømmet 
ind. I dag er vi stolte over at kunne repræsentere en mangfoldig gruppe af kulturelt interesserede studerende, der gang på 
gang bidrager �l at gøre studenterlivet på Panum mere underholdende, farverigt og meningsfyldt.
Vi håber, at vi med vores nye ugentlige klumme ”Smagsdoktorerne” vil inspirere og berige studerende på SUND med be-
skrivelser, anmeldelser og refleksioner over en kulturel altomspændende verden.

Me�e Berg Chris�ansen
 -Sekretær i KultMed,
stud.med. 8.sem.

”God kunst giver indtryk som sæt-
ter tanker i gang og rykker på min 
verdensopfa�else…”

Me�e har fra barnsben ha� 
en stor forkærlighed for ballet. 
Dengang mestrede hun både 
”entrechat” og ”piroue�er” som, 
ifølge hende selv, blev udført med største elegance. I dag 
er tutuen lagt på hylden, men begejstringen for virtuose 
balletdansere besidder Me�e stadig.

Den største kulturelle oplevelse �lskriver hun ”Silk and 
Knife”, fordi den bryder med balletuniversets gængse 
virkelighedsbillede.
Som hun selv udtrykker det: ”Den skarpe kontrast, der 
normalt er i ballet mellem det feminine og det maskuline, 
nedbrydes �l et androgynt udtryk, hvor både mænd og 
kvinder hopper rundt i bar overkrop”.

Excep�onel kunst bør ifølge Me�e rumme en særegen 
skævhed, uforudsigelighed og mys�k, der både forfører og 
forløser beskueren på samme �d.

Michelle Wulff Olsen
 -Arr. koordinator i KultMed,
stud.med. 3. sem.

”En god kulturel oplevelse for mig 
er bedst, hvis den bliver delt med 
andre. Jeg vil gerne udfordres, 
overraskes og forundres. Går man 
de samme græsgange, bliver man 
aldrig mæt; derfor er det al�d en 
fornøjelse at opleve noget nyt i 
selskab med unge studerende, der er lige så nysgerrige 
som jeg…”

Michelle er åben for alskens kulturarrangementer og 
nyder at udsæ�e sig selv for kunstudtryk hun umiddel-
bart ikke forstår. Som inkarneret filmelsker sæ�er hun 
stor pris på ikke-kommercielle film, der eksperimenterer 
med formsprog og fortælleteknik, og som falder uden for 
kategorien: mainstream.

Sam�dig betages hun af den simplicitet, minimalis�ske 
teaterstykker rummer. Et begrænset persongalleri, 
få kulisser og en upræten�øs opsætning, giver ifølge 
Michelle, fantasien uanede vækstbe�ngelser.

Leda S. Abbasowa
 -PR-ansvarlig i KultMed,
stud.med. 4. sem.

”For mig skal kunsten være græn-
seoverskridende, nyskabende 
og original. Men vig�gst af alt: 
den skal indbyde �l refleksion, 
den skal VILLE mig noget. Først i 
de�e refleksionens øjeblik, skaber 
kunsten et konkret ydre udtryk i 
hvilket vores sjæle vækkes �l live...”

Leda har en stor passion for kunst, opera og ballet. I 
operaens forening af audi�ve og visuelle virkemidler der 
harmonisk komple�erer hinanden, opstår en ejendom-
melig helhed, som hun sæ�er stor pris på.

Samme totale sanseoplevelse genfinder hun i den ydmy-
ghed, gennemsig�ghed og forfinede uskyld, som præger 
Emily Dickinsons lyrik.
I sin fri�d maler hun – overvejende abstrakt/ekspres-
sionis�sk.

”For mig handler det ikke kun om at konstruere et abstrakt 
mønster, men om at etablere en psykologisk �lstand hvor 
man lader maleriet skabe sig selv…”

Chris�an Dobrzanski
 -Meds��er og formand for
KultMed, stud.med. 9. sem.

”S��elsen af KultMed udsprang 
fra et ønske om at samle og skabe 
et netværk af ligesindede, hvor 
’kultur’ er noget, man begejstres 
af…”

For Chris�an er kultur et mang-
foldigt begreb. Han gribes således af både det cambodi-
anske Angkor Wat tempels enestående arkitektur, siger 
ikke nej �l en godt skruet sammen spændingsfilm, nyder 
at overvære et veludført teaterstykke i Skuespilhuset og 
begejstres af Wagners pompøse horn!

Favoritgenren er opera; særligt Verdis operaklassikere, 
med deres drama�ske kærlighedshistorier og minu�øse 
skæbneportræ�er, hvor især en prag�uld opsætning af 
Verdis “La forza del des�no” i Mariinsky teatret i St. Pe-
tersborg har brændt sig uforglemmeligt fast på nethinden.

Chris�an er, udover KultMed, formand for PUC (Panum 
Underwater Club) og studenterpoli�sk ak�v i SundRådets 
og Studenterrådet ved KUs bestyrelser.

Af: Leda S. Abbasowa, leda@kultmed.dk

KURSUS I BASAL SUTUR
Torsdag d. 27/11-08 kl 17.00
Kurset er for SAKS medlemmer OG koster 50 kr.
Kurset er mest relevant for dem, som ikke har været i klinik på 
kirurgisk afdeling på 7. semester endnu, dvs. 1-6. semester, men 
alle kan melde sig til, uanset semestertrin.
Kurset består af en teoretisk del omhandlende det helt basale 
indenfor kirurgisk suturering:
· Sterilteknik
· Sårlukning
· Instrumenthåndtering
· Lokalbedøvelse
· Suturteknik herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbagesting og fortløbende
Samt af en praktisk del med suturering på grisefødder.
Vi har udstyr til ca. 15 deltagere.
Tilmeldingen til kurset starter lørdag d. 22/11-08 kl 16.00. Se www.studkir.dk for tilmeldingsprocedure.

BASISGRUPPER
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Kristne Medicinere inviterer:

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 :-)

Til alle studenter-
forskere!
Vi er en gruppe forskningsårsstuderende, der arbejder 
på at starte en basisgruppe for studenterforskere på 
det sundhedsvidenskabelige fakultet i København. 
Vi vil gerne skabe en gruppe, hvor man kan dele sine 
erfaringer med forskning med andre studenterfor-
skere. Vi mødes en gang om måneden til snak, kaffe 
og kage.
Vores mål er på sigt at forbedre mulighederne for 
forskningsårsstuderende og holde informationsmøder 
til studerende, der er interesserede i at tage et fors-
kningsår. 

Forsker du eller påtænker du at tage et forskningsår 
så kom til en hyggelig stund tirsdag den 2. december 
kl. 16.30 i lokale 21.2.26 på Panum.

Til Bjarke og Emil! Tak for mad

Til Troels!

Til Silas!

Før...   ...Efter!

BASISGRUPPER & BILLEDER


