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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 3b, 
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 sendes med en e-mail til adressen mok@mok.info. 

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

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige 
lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok. 105. Skriv tydeligt hvilket indlæg 
illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efter-
følgende 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

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.info

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Revy'en

Onsdag:  MOK nr 16, årgang 41 udkommer
  PIPPI månedsmøde kl. 17 i store mødesal

Torsdag: Strikkecafé 15.30-17.30 på Sankt Hans Torv

  Scorebøger foran biblo kl. 12-14
  

Fredag: Loungebar i studenterklubben

Lørdag: Jannie skal passe Santos
  

Søndag: Livvagterne
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Infomøde om studieophold i udlandet i Henrik  
  Dam Auditoriet kl. 16.15
  Infomøde om Sundrådet 16-18 i lille mødesal

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion
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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 (Bacheloropgave tidl. 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

Og her bringes selvfølgelig svarene på sidste 
uges quiz, som godt gav sig selv fuldstændigt.
Derfor er det da også til vores store undren at der 
ikke var et eneste svar.
Oh well - så må vi jo selv drikke Kirseren...

Og til svarene:

Den basale: Epifyser

Svarene på den diagnostiske var: 
kolorektale fremmedlegemer (med andre
ord, ting som ikke hører til i numsen...). 
Og som lovet er her en lille trinvis guide til den 
unge håbefulde student som på sin første dag 
møder en sømand (som faldt...) med to duracell 
baterier omkranset af noget gummi på røntgen-
billedet af maven.

Et par tips og tricks sakset direkte fra ugeskriftet til 
dem, kære læser, er endvidere følgende:

"Ved større glatte fremmedlegemer (f.eks. glas 
eller flasker), som er svære at gribe, kan man 
skubbe spidsen et Foleys kateter forbi fremm-
edlegemet og blæse kateterspidsens ballon 
op, hvorefter man ved et let træk i katetret kan 
trække fremmedlegemet mod anus [1-3, 5].
Ved ekstraktion af hule objekter (f.eks. et 
glas), som har kaviteten nedad, har man fyldt 
kaviteten med gips og støbt f.eks. gaze eller 
et instrument ind i dette, for at kunne trække i 
fremmedlegemet"
(Thim T, Laurberg S. Kolorektale fremmedlege-
mer. Ugeskr Læger
2006;168(39):3309 )

I det historiske hjørne havde vi placeret intet 
mindre end et penumothoraxapparat. 
I slutningen af 1800-tallet mente især de tyske
doktorer at behandling med lidt ekstra god luft i 
pleura kunne komme selv den værste tuberku-
lose til livs.

Lorteeksamen.. .
Først og fremmest vil jeg sige undskyld 
til dem, der endnu ikke har været til 
eksamen på 9. semester, og som derfor 
ville sætte pris på at få en nem eksamen 
når den tid kommer. 

Jeg synes nu alligevel der er visse ting 
der ikke bør forblive et ubeskrevet 
blad. Som for eksempel den joke af 
en eksamen vi havde på 9. semester d. 
20/1-09. Eksamenen er opbygget af 4 
hovedopgaver der hver omhandler en 
klinisk case, hvor man skal komme 
med forslag til tentative diagnoser, 
udredning og behandling etc. I det 
store hele lyder det jo som en glim-
rende måde at kontrollere om folk nu 
også har lært det de skal af medicin 
og kirurgi på 6.-9. semester. Og det 
er det i princippet også... Hvis man 
altså ikke som ”eksamensplanlægger” 
(eller hvad dette betroede hverv end 
må hedde) springer over hvor gærdet 
er lavest, og laver en ”copy-paste” fra 
tidligere eksamensopgaver. 

Således var 3 ud af 4 hovedopgaver i 
eksamenssættet d. 20/1-09 en direkte 
kopi fra tidligere opgaver. Ikke engang 
stavefejl var blevet rettet, og således 
hørtes der i den første case ”ingen 
tarmjyde ved auskultation”. Det kan 
man jo vælge at more sig over. Man 
kan også vælge at finde det dybt kritis-

abelt, at SÅ mange opgaver af en eksa-
men mere handlede om hvorvidt man 
havde læst de tidligere eksamenssæt og 
kunne huske dem udenad, end om 
man reelt kunne bruge den viden, man 
havde knoklet for at få presset ind i sit 
lille hoved gennem de sidste mange 
år. Det er da ufatteligt at et studie der 
de sidste mange år har lagt mindre 
og mindre vægt på udenadslæren, nu 
pludselig synes at det er indbegrebet af 
den hellige gral! Øv siger jeg! Jo tak, 
det er da fedt nok at få en nem eksa-
men, og bruge under halvdelen af den 
afsatte tid på at svare på opgaven, så 
man hurtigere kan komme på Guld-
fasanen eller SmallePub (eller hvor de 
unge tager hen nu om dage) og drikke 
sin dyrt opsparede viden væk. Men 
når tømmermændene har lagt sig, 
kan man godt pludselig komme til at 
tænke på, om den eksamen nu også 
testede ens faglige viden og kunnen 
godt nok... Og er patienterne tjent 
med at man har vundet sin lægetitel i 
en hukommelseskonkurrence? 

Så derfor, Jer der laver eksamenssæt 
til os studerende: Tag nu og lav et fair 
stykke arbejde!

Jannie / MOK-red.

Flowskema for håndtering af en patient 
med et kolorektalt fremmedlegeme.

Ugens
faglige 

quiz

REDAKTIONELT
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Uddrag af 

SUND-INFO NR. 113 
6. februar 2009 – Redigeret af Jannie/MOK

Frivillig fratrædelse - status på 1. runde 
og ny ansøgningsrunde med frist 16. feb.
Som dekanatet har oplyst ved flere lejligheder, får 
SUND en nedgang i det økonomiske råderum i
2009 på 40 mio. kr. i forhold til 2008. Den økonomiske 
nedgang er også en realitet i 2010. Derfor er det nød-
vendigt med tilpasninger, og en af måderne, hvorpå 
SUND implementerer tilpasningskravet i
2010, er ved at tilbyde medarbejderne mulighed for 
frivillig fratrædelse.
Derfor indkaldte dekanatet ansøgninger fra medar-
bejdere, der ønskede at gøre brug af dette tilbud. Der 
indkom 39 ansøgninger, og efter drøftelser med den 
relevante institutleder eller leder af enheden blev 29 
ansøgninger imødekommet. 5 medarbejdere fik afslag 
på deres ansøgning, og 2 ansøgninger måtte afvises, 
da de ikke opfyldte betingelserne. Endelig valgte 2 
medarbejdere at trække deres ansøgning tilbage, og 
SUND afventer svar fra KU vedr. betingelserne for 
en enkelt ansøgning.
Dekanatet er blevet opmærksom på, at der er me-
darbejdere, der ikke nåede at høre om tilbuddet om 
at søge om frivillig fratrædelse. Derfor er der nu en 
allersidste mulighed for at søge med tjenestefriperiode 
fra den 1. april 2009. Det er ikke muligt at søge om 
fratrædelse på et senere tidspunkt. Tilbuddet retter 
sig mod kolleger i alderen 60+ dvs. Medarbejdere, som 
fylder 60 år senest den 31. oktober 2009.
Ansøgningen sendes til dekanatet på e-mail til 
chol@sund.ku.dk senest den 16. februar 2009 kl. 12.
Ansøgninger behandles fortroligt; institutlederen 
høres, før dekanen træffer beslutning.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/fakulte-
tet/ledelse/fratraedelse09/

RUNDT OM CAMPUS
Undervisningslokalerne 1.2.20 og 
31.01.60
Lokalerne er nu klar til at blive taget i brug til un-
dervisning.

Invitation til kantineåbning 
den 5. marts kl. 7.45-9.00
Efter en gennemgribende renovering tages den nye 
Panum-kantine i brug den 5. marts. I den anledn-
ing inviterer dekanatet medarbejdere og studerende 
indenfor torsdag den 5. marts fra kl. 7.45 til 9.00 til 
en bid brød og en kop kaffe 
og dermed muligheden for at se de flotte lokaler.

Copenhagen School of Global Health 
indviet ved velbesøgt arrangement 2. 
februar
I et tæt besat Dam auditorium og med deltagelse af 
bl.a. udviklingsminister Ulla Tørnæs, rektor Ralf
Hemmingsen og Novo Nordisk Fondens ledelse blev 
Copenhagen School of Global Health, CSGH,
indviet den 2. februar. Den tværfakultære skole, der 
er forankret på SUND, samler KUs aktiviteter inden 
for international sundhed og skal gennem forskning 
og uddannelse medvirke til en styrket indsats for 
sygdomsbekæmpelse og kapacitetsopbygning på bl.a. 
partneruniversiteter i udviklingslandene.
Staben på CSGH tæller p.t. ca. 135 forskere fra ph.d.-
niveau til professorer og ca. 60 medarbejdere fra den 
tekniske og administrative stab. Som skoleleder er 
udpeget professor Flemming Konradsen, ISIM.
Ved indvielsen kunne gæsterne desuden møde skolens 
nyansatte professor Maximillian de Courten,
der med 15 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden er 
ansat i et 5årigt professorat i Global Sundhed
med henblik på forebyggelse af kroniske sygdomme.
6 ud af KUs 8 fakulteter er involveret i CSGH, der 
forventer at kunne tiltrække 75 mio. kr. om året i
ekstern finansiering. Over 700 studenter på Køben-
havns Universitet fuldfører årligt et eller flere kurser 
relateret til global sundhed. 50 studenter tager inter-
nationale praktikophold ved globale
sundhedsorganisationer hvert år.
Skolen bliver fremover en vigtig indgang til både 
sundhedsvidenskab, farmaceutisk viden, samfundsvi-
denskab (bl.a. antropologi og statskundskab) og den 

del af biovidenskaben, der handler om
global sundhed.
Yderligere information: http://globalhealth.ku.dk

Elektronisk udsendelse af 
eksamensbesvarelser
Med virkning fra 1. december 2008, har 
dekanatet besluttet at udsende alle eksa-
mensbesvarelser til eksaminatorer og censorer via 
email og ikke som hidtil via almindelig post. 
Den ændrede procedure har resulteret i at eksamen-
skontoret nu kan udsende besvarelserne til
bedømmelse blot 1 time efter eksamen - også efter 
eksamener fredage og lørdage. Det har givet
bedømmerne mere tid til at gennemlæse og rette men 
også en hurtigere returnering af opgaverne. I et enkelt 
tilfælde har eksamenskontoret modtaget resultaterne 
10 dage før den oprindelige frist.
Initiativet skåner miljøet og reducerer udgifter til 
print m.m. Censorerne har stadig mulighed for at få 
printet deres eksamensbesvarelser, men 75 procent af 
censorerne har i denne termin ikke ønsket at
benytte sig af denne service.
Yderligere information: Eksamenskontoret, att. Martin 
Stampe Noer, masn@sund.ku.dk

Niels Lynnerup er 
udnævnt til professor i 
retsantropologi
Niels Lynnerup er udnævnt til professor (MSO) 
i retsantropologi ved Retsmedicinsk Institut. Han har 
arbejdet som lektor de sidste 10 år og tidligere været 
ansat ved Smithsonian Institution i Washington 
DC, USA.
Niels Lynnerup forsker primært i metoder til at 
identificere afdøde ud fra skeletrester og måder at 
identificere levende ud fra bl.a. overvågningsbilleder. 
Arbejdet har gjort Niels Lynnerup til en af
verdens førende mumieforskere, som hjælper også 
danske arkæologer med at undersøge skeletfund.
Den nye professor leder Antropologisk Laboratorium, 
der rummer næsten 30.000 skeletter fra Danmarks 
fortid. Han har gennem de seneste år fået over 5 mio. 
kr. i fondsmidler blandt andet til at modernisere den 
antropologiske samling, at DNA- og isotopanalysere 
fortidige skeletter samt at CTscannede danske 
moselig.

Informationsmøde den 19. februar om 
søgning i Medline/PubMed
PubMed indeholder oplysninger om ca. 16 millioner 
artikler, hvilket kan gøre det vanskeligt at finde
relevante artikler. Panumbiblioteket inviterer derfor 
til informationsmøde torsdag den 19. februar
om søgning via Medline. Arrangementet foregår kl. 
10-11 i Store mødesal.
Oplægsholderne vil på mødet komme ind på følgende 
emner:

 Søgeprofil
 Emneordssøgning vha MeSH Database
 Single Citation matcher
 Adgang til elektroniske tidsskrifter
 Download til Reference Manager og EndNote

Kurset er gratis. Der er tilmelding via: kursus@kb.dk 
eller panbib@sund.ku.dk
Yderligere information: Panum Biblioteket, tlf. 353 
27393

Ib Bygbjerg er månedens profil
Den globale sundhed er i forandring og der er i 
stigende grad brug for tværfaglighed i den interna-
tionale sundheds tjeneste. De sygdomme, som i dag 
rammer verdens lande svarer til de sygdomme det 
enkelte menneske kan pådrage sig i løbet af livet, fra 
barndommens infektioner til alderdommens kræft og 
demens. Men hvordan skaber hungersnød diabetes, 
hvad er sammenhængen med malaria, og hvorfor 
kan sukkersyge aktivere tuberkulose? Et bud på en 
forklaring har professor i international sundhed Ib 
Bygbjerg, der er månedens profil.
Læs profilen på: http://sund.ku.dk/profilen/ib-
bygbjerg/

•
•
•
•
•

To eksisterende SUND uddannelser skal 
akkrediteres i 2009
Uddannelserne odontologi og folkesundhedsviden-
skab, såvel bachelor- som kandidatdelen skal i 2009 
indsende dokumentationsrapporter til den nationale 
akkrediteringsinstitution ACE Denmark.
Afrapporteringen kommer til at berøre et stort antal 
medarbejdere på SUND som skal bidrage med
bl.a. CV’er for underviseres forskningsproduktion, di-
mittendundersøgelser, redegørelser for sammenhæng 
i uddannelserne m.m.
Rapporterne, der skal være ACE i hænde i september 
2009, skal overordnet dokumentere at vores
uddannelser er logisk planlagt, at vi har de nødvendige 
ressourcer, herunder lokaler og undervisningseksper-
tise, til at sikre at vores studerende gennemfører ud-
dannelserne og endelig at uddannelserne har relevans 
og høj kvalitet.
Såfremt uddannelserne ikke opnår akkreditering eller 
bliver tildelt en tidsbegrænset akkreditering vil SUND 
blive påført en tids- og ressourcekrævende, unødv-
endig ekstraopgave. Dekanatet henstiller derfor til, at 
alle berørte medarbejdere bidrager med information 
inden for de berammede frister. ACE Denmark blev 
vedtaget ved lov 27. marts 2007, arbejder i overens-
stemmelse med de europæisk vedtagne standarder for 
Kvalitetssikring af Videregående Uddannelser og skal 
akkreditere alle danske universitetsuddannelser nye 
såvel som eksisterende i de kommende år.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/fakulte-
tet/ledelse/studienaevn/akkreditering/ eller
Fakultetssekretariatet, att. Kamma Tulinius, 
ktu@sund.ku.dk

Danmarks Lungeforening i indkalder 
ansøgninger med frist 1. marts.
Danmarks Lungeforening i indkalder ansøgninger til 
lægevidenskabelige forskningsprojekter i
lungesygdomme. Der er ansøgningsfrist den 1. 
marts.
Yderligere information: Danmarks Lungeforening, att. 
direktør Charlotte Fuglsang, tlf. 3874 5544

Ansøgninger om Ung Eliteforskerpris 
2009 har frist 2. marts
Det Frie Forskningsråd, DFF, ønsker i 2009 at uddele 
et antal priser som Ung Eliteforsker.
Beslutningen om tildeling sker om efteråret uanset 
ansøgningstidspunkt, og selve prisoverrækkelsen
vil finde sted i starten af 2010. Prisen kan kun søges 
sammen med et af rådets øvrige virkemidler og gives 
til meget talentfulde unge forskere, der søger et af de 
faglige forskningsråd i DFF. Uddeling kan normalt 
ske til ansøgere, der ikke er fyldt 35 år på ansøgn-
ingstidspunktet. Der er ansøgningsfrist den 2. marts 
2009 kl. 15.00.
Yderligere information: http://fi.dk/soeg-stoette/
opslag-stoettemuligheder/2009/foraarsopslag-
2009-forskningsraadet-for-sundhed-og-sygdom-det-
frie-forskningsraad/foraarsopslag-2009-
forskningsraadet-for-sundhed-og-sygdom-det-frie-
forskningsraad

Læs resten af SUND-info i elektronisk 
form på fakultetets hjemmeside på http://
sund.ku.dk eller i din punkt-ku inbox. 
SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt un-
dtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser 
og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 48 timer før udgivelse.

WOW! 
Det er data!

"Bones" IRL!

STYRENDE ORGANER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 7, 2009
Som nævnt i sidste uge vil vi dette forår skrive 
en føljeton struktureret omkring de syv dødssyn-
der. Nicolai lægger ud herunder. Rigtig god 
fornøjelse!

I sidste uge nævnte vi også vores nye hjemmeside 
http://studenterpraesterne.ku.dk. Den er lidt se-
nere på vej end ventet, men på onsdag eller torsdag 
skulle der være liv. Hjemmesiden er naturligvis 
ikke fuldt færdig – den vil udvikle sig organisk som 
tiden år – men vi tager altid imod kommentarer, 
ideer, kritik mv. Send en linje, hvis du har nogen 
tanker om hjemmesiden.

I denne uge er vores aktiviteter lidt neddroslede 
(der er dog strikkecafé på torsdag og studentergud-
stjeneste i Trinitatis Kirke på fredag), men i næste 
uge er der flere spændende ting på tapetet: onsdag 
den 18. februar begynder studenterpræstens nye 
studiekreds om ”Vinyl-religiøsitet”, som holdes 
sammen med studenterpræst Stefan Lamhauge 
Hansen og torsdag kl. 20 holder Nicolai foredrag om 
”Evolutionsteori i filosofisk og teologisk lys” kl. 20 
i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 i anledning af 
semesterets darwin-tema. Læs mere på hjemmesi-
den, hvor semesterprogrammet kan downloades.

Venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

PLANER FOR SOMMER-
EN ?!
Overvejer du at søge Kursus i Interna-
tional Sundhed i august ?

Vi søger deltagere, der har lyst til at 
være med til at arrangere og afvikle 
kurset. 
Du vil indgå i en gruppe på ca. 8.
Du vil deltage i ca. fire møder før kurset 
og et efter. 
Du vil påtage dig kursusadministrative 
opgaver før og under kurset.
Du vil være sikret en plads på kurset 
og du vil få litteraturen betalt.

Har det din interesse, så send en 
mail med din motivation og kontakto-
plysnin-ger
til: Koordinator Birgitte Gantriis på 
BIG@sund.ku.dk
Vi regner med at holde første møde fred-
ag den 27. Februar i Lille Mødelokale 
på det tidligere Kommunehospital, 
Bygning 9, 2. sal – indgang fra Barto-
linsgade. Spørg efter Birgitte !

Se kursusbeskrivelsen på: www.imcc.
dk eller www.ku.dk 

FØLJETON: LIVET. EN 
LIGNING, DER IKKE GÅR 
OP.
AFSNIT I – HOVMOD

I dette forår skal vores skriverier handle om noget 
så opmuntrende som synd. Vi har valgt at lade den 
gamle katolske forestilling om de syv dødssynder 
være styrende.  For mange er den kristne tale om synd 
og synder umoderne, ja hvis ikke helt kvalmende, så 
dog et udtryk for dårlig smag. 

Men det beror alt sammen på en misforståelse, som 
medier og folkevid vedligeholder. 
Synd handler nemlig ikke først og fremmest om hvad 
vi gør. Synd er et mere omfattende begreb, der i den 
kristne tænkning omfatter hele menneskeheden. Det 
er en tilstand mere end en handling. Som der står i 
hos apostlen Paulus så har skriften ”indesluttet alt 
under synd”.  Synden er altså et vilkår. Det er ikke 
noget man kan vælge fra eller til. Måske kan man 
udtrykke det i erfaringen af, at livet sander til, der 
er altid noget som ikke bliver som det skulle trods 
de bedste intentioner.  

Og så har synd alligevel også med valg at gøre. Der 
er jo visse handlinger og tilbøjeligheder, som vi ikke 

bryder os om. I forbindelse med den nuværende 
økonomiske krise tales der meget om grådighed 
– og det er netop en af de gamle dødssynder, som vi 
vil vende tilbage til. Nu synes jeg ikke det først og 
fremmest er vigtigt at holde dom over andre, men 
igennem dødssynderne kommer man til at overveje 
nogle meget væsentlige menneskelige tilbøjeligheder 
og erfaringer, som de fleste kender til.  

I dag skal det handle om Hovmod (latin: superbia) 
er den første og den største dødssynd.  I grunden er 
hovmodet forestillingen om ikke at have brug for Gud. 
Det at ville være sin egen herre. Derfor indeholder 
hovmodet på en måde alle andre synder i sig. Man 
skal lægge mærke til, at hovmod er en åndelig synd, 
det er mere noget vi selv vil end det er en drift. Når 
der tales om synd i dag, er det mest i forbindelse med 
mad og - i nogle kredse - sex. 

Hovmod har derimod ikke meget at gøre med lyst. 
Andres hovmod er bestemt ikke lystigt og spørgsmålet 
er om det er sjovt for den hovmodige selv. Det fører 
væk fra fællesskabet, fordi det ignorerer den sårbar-
hed vi er fælles om. Nu er min kære læser selvfølgelig 
ikke hovmodig, men vi akademikere skal alligevel 
passe på. 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

VINYL RELIGIØSITET 
- OM RELIGIØSITETEN I 
ROCKMUSIKKEN
Tid: Hver anden onsdag kl. 15.15 – 17.00 18. feb-
ruar, 4. marts, 18.marts, 1.april, 15. april, 6. maj
Sted: Store Kannikestræde 8, 2.

Vi vil spille noget af den musik, som vi selv holder 
af og komme med eksempler på, hvordan forskel-
lige former for religiøsitet kommer til udtryk i 
musik og tekst. 
Musikken vil bl.a. være af Bob Dylan, Love Shop, 
Nick Cave, C. V. Jørgensen, Leonard Cohen, Tho-
mas Dybdahl, The Doors, David Bowie, Talking 
Heads, Casper David… 

Der vil også være mulighed for at deltagerne selv 
kan præsentere relevant musik. Læs mere på 
hjemmesiden.

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

Strikkecafeen har allerede været i gang et par 
uger, og der er altid plads til flere omkring bordet. 
Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, snakke-
salige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, 
perfektionister. Alle er velkomne!

Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjem-
mebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling 
af ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. 
Og mere snak. Det er gratis at være med – men 
sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

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

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

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

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

STUDIETILBUD & -VEJLEDNING

Forår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 7-8 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 9/2 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard  Medicin 
Tirsdag  10/2 1200 – 1300  1300 – 1600 Rasmus Carter-Storch Medicin 
Onsdag 11/2 1100 – 1200   1200 – 1500   Malene Esager Liberoth Medicin 
Onsdag 11/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 12/2 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis Skovsgaard Medicin 
Torsdag 12/2 1500 – 1600  1600 – 1900   Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Mandag 16/2 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard  Medicin 
Tirsdag  17/2 1200 – 1300  1300 – 1600 Rasmus Carter-Storch Medicin 
Onsdag 18/2 1100 – 1200   1200 – 1500   Malene Esager Liberoth Medicin 
Onsdag 18/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 19/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard Medicin 
Torsdag 19/2 1500 – 1600  1600 – 1900   Jonas Vestergaard Iversen 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 mandag 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 75 28   
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk     
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27    

STUDIEVEJLEDNINGEN
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HVIS IKKE VI VED DET, VED VI HVEM DER VED DET

EKSAMEN – 
TILMELDING OG 
AFMELDING!
Der er kommet nye for tilmelding 
og afmelding af eksamen. Her kan 
du få et overblik over fristerne for 
tilmelding, afmelding og om re-
eksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et se-
mester, bliver du også automatisk tilmeldt semes-
terets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig 
yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer 
selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal 
du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret.

Framelding
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du 
afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og sønd-
age) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær 
opmærksom på at såfremt du afmelder eksamen, 
så har du ikke mulighed for at gå op før næste 
semester, derfor er det en god ide at tale med 
en studievejleder inden man afmelder eksamen. 
Afmeldingen sker på punkt.ku 

Syge-/ re-eksamen
Hvis du vil tilmelde dig re-eksamen skal det ske i 
første hele uge af februar eller i sidste hele uge af 
juli. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har 
deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været 
syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en 
lægeerklæring. Tilmeldingen sker på punkt.ku. 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

ATTENTION NORDISKE MEDSTUDERENDE!

LÆSEMAKKER?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme igen-
nem, hvis man har en læsemakker. Her er nogle 
steder at lede efter makkeren.
Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis 
du lige er startet på studiet, i tilfælde af at du er 
dumpet, ikke kender folk på dit semester eller bare 
føler dig lidt isoleret. Men der er masser af andre, 
der ligesom dig har svært ved at finde én/flere at 
læse med.
På administrationsgangen uden for studieve-
jledningens kontor er der en opslagstavle med 
overskriften ”læsemakkermarked”. Her kan du 
hænge opslag op eller se om andre har gjort det 
samme. Ligeledes findes der rundt omkring på 
Panum masser af opslagstavler, hvor du kan prøve 
lykken. Du har også mulighed for at skrive en 
ansøgning i MOK eller på punkt.ku, hvor masser 
af medicinstuderende kigger. Hvis du er ny på 
studiet, kan du prøve at spørge din tutor om han/
hun kender nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

SKAL DU SØGE STU-
DIENÆVNET OM 
DISPENSATION?
Skal du have ekstra tid til eksamen, 
ønsker særlig holdsætning, skal bruge 
mere tid på bachelordelen osv. – i så 
fald skal du ansøge om dette inden 
d. 1. oktober, for forhold der vedrører 
forårssemesteret!

Når du ansøger om dispensation, skal du dokumen-
tere, at der er særlige forhold, som ligger til grund 
for ansøgningen. Det kan være forskning, børnepas-
ning, ordblindhed, kronisk sygdom mm.

Inden du ansøger anbefaler vi altid, at du booker 
en tid til samtale hos en studievejleder – vi kan 
hjælpe med ansøgningen, relevant dokumentation, 
og lignende forhold.

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober/1. marts og ansøgning sker på blanketten 
’Ansøgning om dispensation’. Denne kan findes på 
www.medicin.ku.dk.

Såfremt du ikke har ansøgt inden denne dato, skal 
du tale med en studievejleder, inden du ansøger!

MERIT – KUNSTEN AT 
SLIPPE FOR EN EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller 
hele eksaminer, hvis du har læst fag der kan 
give merit. Men vær opmærksom på, at der er en 
ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan 
det være at nogen af de fag, du har bestået på 
den pågældende uddannelse, kan give merit. Det 
vil sige at du kan blive fritaget for obligatoriske 
studieelementer eller for en hel eksamen. Man 
skal have ansøgt om merit senest semesteret før, 
man skal have det pågældende fag, 1. semester er 
dog undtaget. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 1. 
marts i foråret. Der er som hovedregel meget lang 
sagsbehandlingstid for meritansøgninger, hvorfor 
det er bedst at ansøge så hurtigt som muligt. Desu-
den bør man have talt med en studievejleder, inden 
man afleverer sin ansøgning. 

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

International corner

STUDIEVEJLEDNINGEN

Informationsmøde
Som medicinstuderende har du mulighed for et 
studieophold i udlandet via en af fakultetets mange 
udvekslingsaftaler. Vi har samarbejdsaftaler med 
medicinske fakulteter i Europa og Norden - og 
enkelte steder i USA og Rusland – flere nye aftaler 
er undervejs. Man kan også komme ud ved selv at 
arrangere et studieophold i udlandet.

Kom og hør:
Hvornår på studiet du kan komme af sted…

Hvor du kan komme hen…

Hvor lang tid du kan studere i udlandet…

Hvordan du søger…

Hvordan du finansierer opholdet…

Hvilke fag du kan følge…

Og hør erfaringer fra andre, der har været 
ude….

•

•

•

•

•

•

•

Mød op til Informationsmødet i
Dam Auditoriet tirsdag den 17. 
februar 2009 kl. 16.15

Du kan endvidere finde oplysninger på vores 
hjemmeside om udvekslingsophold:

http://medicin.ku.dk/internationalt/

Eventuelle spørgsmål kan også rettes til interna-
tional studievejleder Eva Maryl, lokale 9.1.27 i 
træffetiden mandag og torsdag mellem kl. 10-12.. 
Eller i telefontræffetiden mandag mellem kl. 9.00-
10.00. Tlf. 35 32 75 28.

Med venlig hilsen

Eva Maryl
International medarbejder

Først og fremmest velkommen til Københavns 
Universitet! Har du svært ved at forstå det danske 
sprog? Så kig her!

Når du starter på medicinstudiet i Danmark, er 
det en klar fordel at kunne det danske sprog. Både 
dine medstuderende, patienter og medarbejdere på 
hospitalerne taler dansk, og mange af bøgerne er 
skrevet på dansk. Derfor er det nemmere for dig, at 
blive involveret i dit studiemiljø, hvis du lærer dansk. 
Det er god træning, at tale med dine danske medstu-

derende. Hvis du stadig synes, at det er svært at følge 
med i undervisningen, kan det være en mulighed, at 
tage et danskkursus.
Studievejledningen har samlet en række tilbud om 
sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske 
medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På 
vores hjemmeside kan du se mere information om de 
enkelte kurser og hvordan man tilmelder sig. 

Du finder de forskellige tilbud på 
http://medicin.ku.dk/vejledning/

I studievejledningen for medicin er vi syv vejledere, 
som alle er lægestuderende. Vi har et personligt såvel 
som fagligt kendskab til uddannelsen og kender til det 
at være studerende og de problemstillinger, der kan 
opstå i forbindelse med optagelse og studieforløb.

Vi er:
Jesper Marsner Hansen
Jonas Vestergaard Iversen
Gro Askgaard
Theis Skovsgaard
Rasmus Storch Jakobsen
Malene Esager 

Vi vejleder alle indenfor alle områder. Så skal du 
skrive en dispensationsansøgning, have gentaget 
undervisning eller på anden måde have kontakt med 
administrationen på Panum, er du altid velkommen 
til at kontakte os - vi har ofte hørt lige netop dit 
spørgsmål før, og vi ved hvordan du skal forholde dig, 
eller hvem du skal snakke med. 

Hvis du har problemer ved siden af studiet, er du 
også altid velkommen til at komme ned til en snak. 
Vi har bred erfaring med de problemer studerende 
kan have, og kan altid komme med gode råd eller 
trøstende ord.

Vi har alle en ugentlig træffetid hvor du kan bestille 
tid via nettet eller komme forbi og vente på at vi har 
en ledig stund. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindelse 
med dit studieforløb, eller det bare ikke helt kører 
for dig, så kontakt os. Hvis du henvender dig i god 
tid kan vi ofte hjælpe med at finde en løsning på 
problemerne.
 
Se mere på www.medicin.ku.dk/vejledning

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det…
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HUSK Generalforsamling i SundRådet
Tirsdag 24. feb. 2009 kl. 16 – 18 i Medicinerhuset, 1. sal
Foreløbig dagsorden findes i MOK uge 6.
Endelig dagsorden udsendes via info-sundraadet@punkt.ku.dk onsdag 18. feb.

Invitation til Informationsmøde!
Kom til et lettere informationsmøde/ordinært møde om SundRådet, hvad Sun-
dRådet kan bruges til og hvad der foregår på vort fakultet (= en masse spændene 
inside info :)

Informationsmødet foregår

Tirsdag 17. feb. 2009 kl. 16-18 i Lille Mødesal (ugen før GF)

Mød op, få svar på spørgsmål, bliv inspireret og måske positivt overrasket!

Der er brug for DIG! Bliv aktiv i SundRådet! LÆS nedenfor!

SundRådet

Tænder DU på:
Basisgrupper?  Studiemiljø?    FEST! ?
    Boligindretning? Arkitektur?
 Personlig udvikling?
         Penge?
  At lære studerende fra andre fag at kende?

Vil DU gerne lære en masse om:
Politik og forhandling? Ledelse?
                           Valgkampe?
                Budgetter og regnskaber?
 PR strategi?      Uddannelsespolitik på KU og i DK?
            Samarbejde og diplomati?

Så er det i SundRådet du hører hjemme!

Du har lige nu en enestående chanche for at kunne vælge og vrage mellem 
næsten alle de poster SundRådet rådet over!
De fleste aktive i SundRådet er ved at blive læger, hvorfor rigtig mange poster 
står ledige til den kommende generalforsamling.
Tænder du på nogen af stikordene øverst, så er det NU, DU skal gribe 
chanchen, for at blive en del af dem, der leder SundRådet stærkt ind i de næste 
år!

Har du sans for boligindretning og arkitektur? Så vær med til at beslutte 
indretningen af  det nye Studenterhus alle basisgrupperne flytter ind i til foråret.
Har du noget at sige om studiemiljøet på SUND? Så blev studiemiljøans-
varlig med kontakt til dekanatets studiemiljøkoordinator.
Har du trang til fest? Vær med til at arrangere SundRådets årlige brag af en 
fest: Basisgruppebar!
Bliver du betaget af flot opsatte plakater og artikler? Vær med til at skabe 
dem, lær en masse om PR strategier og lær at bruge professionelle layoutpro-
grammer, som SundRådets PR ansvarlige.
Tænder du på penge, budgetter og regnskab? Bliv kasserer i SundRådet, 
hvor du bliver en vigtig person med ansvaret for at dokumentere økonomien og 
får lov til at fundraise en masse penge!
Vil du lære studerende fra andre fag at kende? SundRådet består udover 
medicinere af FSV’er, odonter, biomedicinere, humanbiologer og mange flere. 
Og samarbejder med Studenterrådet v. KU, som består af studerende fra alle 
fag.
Er du et basisgruppemenneske med sans for forhandling? Så bliv SundRå-
dets Basisgrupperepræsentant og repræsenter Baisgrupperne i Studenterforum, 
hvor du også er med til at rådgive prodekanen om midler til studentersociale 
formål.

Vil du lære en masse om ledelse, samarbejde og diplomati? Så stil op som 
Formand eller Næstformand for SundRådet og bliv repræsentant for SUNDs 
aktive studerende overfor dekanatet!
Er du interesseret i politik og SUND og giver valgkampe dig et kick? Så 
stil op til Akademisk Råd for SundRådet, lær at føre valgkampagne og end med 
at repræsentere SUNDs studerende overfor dekanen/ledelsen på SUND og vær 
med til at udforme uddannelsespolitik på fakultetsniveau!
Vil du have personlig udvikling på lederniveau? Gennem SundRådet og 
samarbejdet med Studenterrådet v. KU får du adgang til massevis af spændende 
kurser, fra kurser i forhandlingsteknik til bestyrelseskurser i ledelse, altsammen 
noget, som du personligt kan få rigtig meget gavn af i fremtiden.
Bliver du også harm, når du hører om næsten konstante nedskæringer på KU og 
på SUND? Så bliv en af SundRådets fakultetsrepræsentanter i Studenterrådet v. 
KU og vær med i toppen, når ALLE KUs studerende skal repræsenteres overfor 
KUs ledelse og uddannelsespolitik på Universitetsniveau bliver til!

Du behøver ikke at være supermand eller -kvinde, for at være med i SundRådet. 
Du skal blot læse på SUND, fra 1. til 12. sem. Du kan lægge så meget arbejde i 
det, som du vil. Og du kan få det ud af det, som du vil.
Du kan engagere dig i lige præcis det område, der netop interesserer dig! Der er 
nok at vælge blandt. Og SundRådets andre aktive står altid til rådighed med råd, 
hjælp og vejledning.

Kast dig ud i det! Kom til informationsmødet på tirsdag og hør om 
alle mulighederne!

Bliv aktiv i SundRådet! ...fordi SUNDs studerende har brug for et 
SundRåd! Og fordi DU SELV får en masse ud af det!

STUDENTERPOLITIK
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NYT FRA DEMOKRATISKE 
MEDICINERE: 
SAME PROCEDURE AS LAST 
YEAR...

Som mange nok allerede har hørt, er der igen sparetid-
er på Københavns Universitet. Dette er resultatet af 
den nye model for finansiering af universiteterne, som 
regeringen har gennemført. 
Konkret betyder det for medicinstudiet, at der i 
december 2008 blev annonceret af dekanatet (som er 
ansvarlig for økonomien på fakultetet), at der i budg-
ettet for 2009 skulle spares 2,4 millioner. Derudover 
meldte dekanatet ud, at der primært skulle spares 
på eksterne midler (dvs. den del af vores uddannelse 
som fakultetet betaler andre for at levere). Eksem-
pler på disse eksterne midler er fx opholdet i almen 
praksis på 12. semester og opholdet på socialcentre 
på 10. semester. 

2,4 millioner
På studienævnsmødet den 8. januar 2009 blev et 
spareforslag til de 2,4 millioner godkendt af under-
viserrepræsentanterne, trods modstand fra samtlige 
studenterrepræsentanter. Det indeholder følgende 
5 punkter, som vi synes at det er vigtigt at gøre 
opmærksom på:

1. semester: Kommunikationsundervisningen i in-
trougen bliver nedlagt
1. semester: Kemikurset bliver kraftigt reduceret og 
skifter fokus til et mere cellulært orienteret kursus
9.semester: Klinikopholdene bliver beskåret (fra 13 
uger til 12 uger)
10.semester: Klinikopholdet i socialmedicin bliver 
beskåret (fra 10 dage til 8 dage)
12. semester: Opholdet i almen praksis bliver beskåret 
(fra 10 dage til 8 dage)

Besparelser giver dårligere læger
Vi er stærkt kritiske overfor flere aspekter i den her 

sparerunde. For det første er det skammeligt, at der 
overhoved spares på uddannelse i Danmark. For det 
andet er det direkte kontraproduktivt at spare på 
lægeuddannelsen, når politikerne ønsker ”Et sund-
hedsvæsen i verdensklasse”. For det tredje er det 
nu endnu vigtigere, at vi på universitetet får klinisk 
undervisning af høj kvalitet, efter at vores 1½ års 
turnus er blevet kortet ned til 1 års basisuddannelse. 
Hvordan kan nogen forvente, at alle disse besparelser 
ikke forringer vores uddannelse? 

Hvor meget kan man spare væk?
En af de største forringelser er, at opholdet i almen 
praksis på 12. semester nu bliver endnu kortere. 
Siden indførelsen af basisuddannelsen får kun 80% 
af basislægerne et ophold i almen praksis. Med den 
nye besparelse betyder det, at 20% af Danmarks læger 
kun har været i almen praksis i 8 dage under hele 
deres 7 år lange uddannelse (6 års medicinstudie + et 
års KBU). Det synes vi er for ringe! Især med tanke 
på at samfundet har brug for at mange af os vælger 
almen praksis som karrierevej – et sådan valg kræver 
naturligvis at vi har mulighed for at stifte bekendt-
skab med arbejdet i almen praksis. 

Mindre og anderledes kemi på 1. semester
Besparelserne på 1. semester er heller ikke ude-
lukkende positive. Men til forskel fra forringelserne på 
kandidatdelen, er der her en tanke bag besparelserne. 
Både kommunikationsundervisningen og kemikurset 
har gennem mange år været konsekvent dårligt evalu-
erede. Ændringerne i kemikurset til et mere cellulært 
orienteret kursus åbner op for, at vi forhåbentligt 

får et nyt kemikursus, som ikke længere prøver at ud-
danne små kemikere, men fokuserer på den kemi der 
forbereder os til resten af medicinstudiet. Selvfølgelig 
ville det have været meget bedre at ændre kurset 
uden de samtidige nedskæringer, men nedskæringen 
på kemi giver trods alt langt mere mening end de 
fuldstændigt hovedløse besparelser på kandidatdelen. 
Det må være et rimeligt princip, at såfremt der skal 
foretages besparelser, er det den dårligste og mindst 
fagligt relevante undervisning, der fjernes. 

Hvad er Demokratiske Medicineres rolle i det hele?
Det aktuelle spareforslag blev desværre godkendt af 
underviserne i studienævnet, på trods af alle studen-
terrepræsentanters stærke modstand mod alle andre 
ændringer, end dem der handlede om kemikurset. 
Men vores modstand var ikke helt forgæves. Det 
lykkedes os at forhindre nogle yderligere besparelser, 
som derfor ikke er med i det forslag som blev godkendt 
af underviserrepræsentanterne i studienævnet (bl.a. 
fik vi fjernet besparelser på rusturen og fjernelse af 
muligheden for at komme på udveksling til Nuuk på 
9. semester). 
Dette ændrer desværre ikke på, at de vedtagne be-
sparelser vil medføre forringelser af vores uddannelse 
på den kliniske del. Vi arbejder derfor naturligvis 
videre med sagen i Demokratiske Medicinere, bl.a. 
for at undgå endnu flere besparelser næste år. Vi 
har bl.a. skrevet til sundhedsministeren, vidensk-
absministeren samt de sundhedspolitiske ordførere 
for folketingets partier for at gøre opmærksom på de 
meget negative konsekvenser disse besparelser har 
for medicinstudiet på Københavns Universitet (du 
kan læse vores brev til politikerne andetsteds her i 
MOK). Det er nødvendigt, at de ansvarlige politikere 
forbedrer forholdende omkring økonomien på medicin-
studiet, for at forhindre fremtidige besparelser som 
yderligere vil forringe vores uddannelse, og derved 
også kvaliteten af vores sundhedsvæsen!

Brev fra Demokratiske Medicinere, 
sendt til sundhedsministeren, 
videnskabsministeren samt de 
sundhedspolitiske ordførere for 
folketingets partier 
(lettere forkortet version).
Kære [navn på politiker]

Vi henvender os til dig, for at gøre opmærksom på 
en række kommende forringelser af kvaliteten af 
lægestudiet på Københavns Universitet (KU). Da 
årsagerne til disse forringelser kan findes i regerin-
gens uddannelsespolitik håber vi at du vil være med 
til at bringe sagerne op på ny, således forringelserne 
af lægeuddannelsen på KU kan undgås.

Det drejer sig om:
1. Besparelser på lægeuddannelsen
Som følge af de ændrede regler for tildeling af tax-
ameter-tilskud (STÅ-midler), basisbevillinger samt 
den øgede andel af universitetets midler der, gennem 
diverse puljer, er øremærket til fx forskning, har KU 
økonomiske problemer. På det sundhedsvidenskabe-
lige fakultet har dette ført til, at fakultetets ledelse 
(dekanen) har vedtaget en besparelse på lægeud-
dannelsen på 2,4 mio kr årligt fra og med år 2009. 
Da KU samtidig har erklæret at man i forbindelse 
med sparerunderne ønsker primært at spare på 
aflønning af eksterne undervisere og institutioner, 
har besparelserne alvorlige, kvalitetsforringende 
konsekvenser for medicinstudiet. Helt konkret er det 
vedtaget, at besparelsen skal findes ved at skære 20% 
af den praktiske undervisning i  almen medicin (der 
foregår hos alment praktiserende læger), 20% af den 
kliniske undervisning i socialmedicin, samt en mindre 
del af den praktiske undervisning i intern medicin 
og kirurgi. Ingen af disse besparelser er baseret på 
pædagogiske eller faglige betragtninger – det drejer 
sig udelukkende om, at disse fag primært indeholder 
ekstern aflønning, og at man derved kan spare penge 
uden det rammer universitetets fastansatte. 

Vi 
er særdeles bekymrede over konsekvenserne af disse 
besparelser for de faglige kompetencer hos læger ud-
dannet på KU. Specielt besparelsen på almen medicin 
er problematisk – den praktiske undervisning i faget 
er i forvejen reduceret til kun i alt 10 dages varighed, 
og at fjerne 20% vil medføre en yderligere udtynding af 
faget. Dette virker paradoksalt, når man i fremtidens 
sundhedsvæsen jo ønsker at udvide arbejdsområderne 
for de alment praktiserende læger, og derfor også 
ønsker at lægestuderende stifter bekendtskab med 
faget, mhp. rekruttering. 

Omlægningen af den tidligere turnus, til den nye 
Kliniske Basisuddannelse (12 måneder), har samtidig 
medført, at ca. 20% af de nyuddannende læger fre-
mover ikke får ansættelse i almen praksis. Disse 20% 
af nyuddannede læger vil altså fremover udelukkende 
have almen medicinsk erfaring fra medicinstudiet, 
hvorfor vi har svært ved at se det fornuftige i at 
spare på netop denne undervisning. Tilsvarende gør 
det sig gældende for den praktiske undervisning i 
socialmedicin, intern medicin og kirurgi, at det er 
urealistisk at forestille sig, at det ikke skulle medføre 
dårligere kundskaber hos nyuddannede læger, når 
væsentlige dele af undervisningen spares væk.

Vi håber derfor, at du vil være med til at afværge 
de problemer, som førnævnte ændringer i univer-
siteternes økonomi, vil medføre for kvaliteten af 
lægeuddannelsen.

2. Øget optag på medicinstudiet
”Dagens Medicin” bragte den 2/2-2009 en artikel, hvor 
videnskabsministeren er citeret for, at han ønsker at 
øge optaget på de danske lægestudier med 200 stud-
erende om året. I samme artikel udtaler studielederen 
for medicin på KU, Jørgen Olsen, følgende: »Det vil 
måske betyde, at de studerende får færre dage ude 
på hospitalerne. Men det betyder ikke, at de får en 
dårligere uddannelse. Vi kan godt sende flere igennem 
og samtidig opretholde den samme standard,«. 

Vi er som studenterrepræsentanter helt uenige i 
studielederens udtalelse, og er meget bekymrede over 
konsekvenserne af et eventuelt øget optag på KU. 
Kapacitetsmæssigt er flaskehalsen i lægeuddannelsen 
den praktiske del – altså de klinik-ophold (praktik-
perioder), hvor vi deltager i behandlingsforløb, og 
modtager undervisning på hospitalsafdelingerne. 
Allerede i dag er der massive kapacitetsproblemer 
på dette område, og vi mærker tydeligt i hverdagen 
hvordan dette går ud over vores uddannelse. Vores 
faglige udbytte af klinikopholdende på hospitalerne er 
langt mindre, når der er for mange studerede på hver 
afdeling, ligesom det medfører stor frustration hos de 
læger der skal undervise. Mulighederne for at tage 
flere afdelinger i brug er stort set udtømte, idet KU 
i dag benytter stort set samtlige hospitaler på Sjæl-
land, Falster, Bornholm og sågar enkelte hospitaler 
i Sydsverige og på Grønland. Der er simpelthen ikke 
mere kapacitet til rådighed.

Vi håber derfor, at du vil være med til at inddrage 
kapacitetsproblemerne grundigt i overvejelserne 
omkring et evt. øget optag på medicinstudiet. Det er 
vores klare opfattelse at kvaliteten af uddannelsen 
på KU vil forringes betydeligt, hvis studenterantallet 
skal øges i større grad – og vi har svært ved at se at 
det skulle være ønskværdigt med et øget antal læger, 
på bekostning af lægernes faglige evner.

Med venlig hilsen
Demokratiske Medicinere

STUDENTERPOLITIK
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Desværre ledes den ikke af Dr. Evil fra bl.a. 
”Goldmember”. Det kan konstateres, da vi 
ikke ser ham i denne film, men også fordi 
der på et tidspunkt 
senere i filmen er 
et stort møde med 
medlemmerne fra 
hele verden, hvor 
Mr. White (Jes-
per Christensen) 
er til stede. Her 
forekommer det 
meget svært at 
finde ud af om der 
overhovedet er en 
leder. Det kunne 
være forfriskende 
med Dr. Evil, da 
James Bond er seriøs og sur igennem hele 
filmen, men desværre ikke sur nok til at man 
som tilskuer kan mærke hele essensen af 
nuværende 007s karakter. Det eneste der for-
mår at skabe en vag fornemmelse for James 
Bond stilen, bliver gadgets, som fx en ny 
Range Roader midt i en Bolivisk ørken med 
fattige mennesker omkring. Men det viser jo 
ikke hvad hovedpersonen selv føler.

Biljagten og Aston Martin (bilen) efterlader 
én med ønsket om mere lignende action. 
Desværre bliver denne følelse hurtigt opløst 
af jagten med Bond efter en forræderisk MI 
6 fungerende bodyguard/livvagt for M (Judi 
Dench). Jagten ligner meget den store jagt 
i ”James Bourne: Supremacy”, med undta-
gelse af den uvirkelige afslutning hvor begge 
agenter hænger bundet i et reb om deres ben, 
mens de slås og prøver at få fat i den samme 
pistol. Musikken efter jagtepisoden minder 
også ekstremt om musikken fra Bourne film.

I filmen møder vi også skurken Dominic 
Greene, der prøver at få fat i naturresurserne 
i Bolivia for at tjene lidt penge under dække 
af en miljøhjælpende person. Ligeledes 
optræder den hævngerrige Camille (Olga 
Kurylenko), som James Bond ikke går i seng 
med i denne film. Til gengæld hjælper han 
hende med at få hævn over en ond generel, 

som dræbte hendes 
familie, bl.a. hendes 
langt fra uskyldige 
far. Det er mulig-
vis derfor Camille 
opfører sig, som hun 
gør – nemlig behan-
dler James Bond, som 
om han har Herpes 
Simplex Virus 2. Dog 
får James Bond i det 
mindste chance for 
at slappe lidt af med 
Agent Fields (Gemma 
Arterton), som han 

med glæde tager imod. Dette er med til at 
fremvise den gamle James Bond stil.

Det må dog siges, at Quantum of Solace ikke 

Quantum of Solace Review

Quantum of Solace 
starter der, hvor Ca-
sino Royale stoppede 
– i Italien med danske 
Jesper Christensen, 
som spiller Mr. White 
i filmen, liggende i 
bagagerummet af 
James Bonds bil. 007s 
Aston Martin, med 
selve James Bond, 
spillet af Craig David, 
og Jesper Christensen, 
kører meget hurtigt for at slippe fra agen-
terne af en hemmelig verdensomspændende 
organisation. Denne organisations formål 
er selvfølgelig overtagelse af hele verden. 

deler folk alt for meget i the bad guys/the 
good guys, men prøver at vise komplika-
tionen af den opståede situation omkring 

Bond, som vælger at gå sin 
egen vej uden for MI6 på et 
tidspunkt. Dette gør filmen 
mere interessant, ligesom 
alle de forskellige steder 
007 besøger: Italien, Bolivia, 
Haiti, Østrig.
En af filmens overordnede 
temaer er hævn, og Craig 
David gør et godt arbejde. 
Dette er spændende, men 
ikke følelsesladet nok, 
ligesom det heller ikke føles 
som om der bliver vist og 
skabt noget nyt. Det ligner 

mere en karakteristik af James Bond med 
virkemidler og action stunts, som før er 
blevet vist. 
Man kan glæde sig over, at den sort og hvide 
opdeling af verdenen i Bond filmene er blevet 
væsentligt svagere og håbe på at erfaringen 
fra tidligere film kan skabe noget endnu 
bedre. 

Dog mener jeg at pengene brugt på denne 
film og reklame kunne have været brugt til 
noget bedre – fx som en gave til IMCCs pro-
jekter, hvis ikke på de kreative scener…

Af: Viktor Michanov Jensen
viktor@kultmedk

KultMeds næste arrangement:

søn 22. feb
-Revy i Studenterklubben. Se den før alle andre!
MedicinerRevyen har inviterer KultMeds medlem-
mer med til Generalprøve!

tir 3. marts kl. 16.00
-Info- og månedsmøde, Store Mødesal, Panum

tir 7. apr. kl. 17.00
-Månedsmøde, Lille Mødesal, Panum

Flere oplysninger kan ses på www.kultmed.dk 
For kun 50 kr. kan du også blive medlem og delt-
age i alle KultMeds spændende arrangementer.

KultMed byder
velkommen til en ny smagsdoktor

Viktor Michanov Jensen
-Tidligere suppl. i bestyrelsen,
stud.med. 6. semester

”God kunst for mig fremviser interaktioner mel-
lem mennesker via virkemidler som på ærlig vis 
afspejler den energi og dynamik der ligger bag 
det visuelle udtryk…”

Viktor har før spillet klaver, men gør det ikke 
så meget mere, hvorfor KultMed er blevet en 
enestående mulighed for fortsat at udleve sine 
kulturelle interesser i selskab med andre unge 
studerende. 

Hans favoritgenrer er skuespil, opera og ballet 
- særligt operaer hvis opsætning og fremførelse 
vækker opsigt, inspirerer eller måske ligefrem 
ryster beskueren! Herudover har Viktor også en 
forkærlighed for teaterstykker, som i al deres en-
kelhed formår at inkorporere en række komiske 
elementer der efterlader beskueren med en dejlig 
fornemmelse og et smil på læben…  
Gode film af forskellig slags vækker ligeledes 
begejstring hos den nye smagsdoktor.

Viktor er udover KultMed også i øjeblikket aktiv 
som formand i det tidligere GIM, nuværende 
MIKAM.

BASISGRUPPER

LÆGER UDEN GRÆNSER I CONGO

Er du interesseret i international sundhed og hjælpearbejde i den tredje verden? 

Så mød op i Haderup auditoriet 
onsdag d. 19.2 kl. 16-18. 

En Congo-ekspert vil fortælle om Congos historie og de konflikter, som landet har lidt under så længe, det 
har eksisteret. Herudover vil en congoleser fortælle nogle første hånds beretninger om, hvordan det er at 
leve i Congo, og en tidligere udsendt med Læger uden Grænser vil skitsere organisationens nuværende 
aktiviteter i landet. Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de tre foredragsholdere.  

Gruppen af medicinstuderende under Læger uden Grænser byder alle interesserede velkommen med kage 
og kaffe.
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ORGANISATIONSARBEJDE I AFRIKA - HAR 
DU EN INDRE AFRIKANER I MAVEN?

IMCC-Rwanda er en undergruppe under IMCC (International 
Medical Cooperation Committee), 
der samarbejder med Rwandiske 
medicin-studerende om at udføre 
sundhedsprojekter om ernæring, 
familieplanlægning, konfliktløsning, 
ligestilling og hjælp til at komme ud 
af prostitution i det sydlige Rwanda. 

Vi er ca. 15 studerende fra medicin, folkesund-
hedsvidenskab og CBS, der arbejder med pro-
jektet. Vi mødes en gang om måneden, hvor der 
gerne er kage, kaffe og tid til hygge ud over det 
seriøse. I perioder laver vi også andre aktiviteter 
end projekterne i Rwanda - såsom info-aftner 
om folkemordet i Rwanda, kvinder i Afrika, 
mikrofinans mm.. 

Vi har i foråret 2008 fået bevilliget godt 500.000 
kr. fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til 
projekterne de næste to år, og har netop sendt to 
ungdomsledere fra gruppen af sted til Rwanda, 
for at arbejde med projekterne. 

Hvorfor være med? 
En gang om året udvælger vi to danske ungdomsledere fra gruppen, der kommer 
på kursus i Danmark og efterfølgende tager 3-4 måneder til Rwanda støttet af 

DUF, hvor man arbejder med projektet. Ligeledes kommer der hvert år to rwan-
dere til Danmark.

Udover ungdomslederudvekslingen er der 
mulighed for at komme på spændende 
kurser og fede seminarer i Danmark typisk 
arrangeret af DUF. 

Har lyst til at prøve kræfter med organisa-
tionsarbejde i Afrika og vil du gerne bruge 
en del af din fritid med andre Afrika-freaks, 
så kom til vores intro-månedsmøde
mandag d. 23. februar kl.17.00 i IMCCs 
lokaler, bygning 9, 2. sal.
  (der vil være kaffe og kage)

Alle er meget velkomne - uanset hvor meget 
eller lidt tid man har lyst til at bruge på 
projektet! 

Hvis du gerne vil vide mere om projektet 
kan du kontakte
Signe på tlf.: 20719622 eller 
sende os en email: rwanda@imcc.dk 

TILBUD TIL ALLE STUDERENDE: 

Bliv dygtigere til at supplere SU’en med legater 
Bliv en bedre taler til den mundtlige eksamen, på konferencen 
eller til morfars fødselsdag 
Bliv god til at motivere og få bedre resultater i dit projekt
Eller kom bare for at at blive inspireret, få nye venner og en 
god fest! 

HVOR?
• IMCC’s uddannelsesdag i Køben-
havn.

HVORNÅR?
• Lørdag d. 21 februar kl 12.00 - 18.00. Herefter 
middag og fest.

HVAD?
• 4 forskellige workshops:

Fundraising: Står du og skal søge penge til en rejse, et projekt eller bare fordi, du 
godt kunne bruge lidt ekstra penge i hverdagen? Der findes rigtig mange legater, 
men hvordan skriver man en god ansøgning? Hvor finder man legater henne, og 
hvad skal man huske at tænke på?    
Motivation og teambuilding: Vi indgår alle 
sammen i teams hele tiden, og nogle gange 
går det bedre end andre. Vil du blive klogere på, 
hvordan man motiverer andre og sikrer sig gode 
resultater, når man indgår i et team? Så kom til 
workshop i teambuilding og motivation. 
Præsentationsteknik: Som medicinstuderende og se-
nere læge kommer man ikke uden om at skulle kunne 
begå sig til mundtlige eksaminer, fremlæggelser etc. Nogle er naturtalenter, men 
mange af os bliver let nervøse, når vi skal tale til en større forsamling. Vi kan 
ikke gøre dig til den bedste retoriker i verden, men vil du blive bedre til at holde 
mundtlige præsentationer, så kan vi hjælpe dig godt på vej. 
SURPRISEworkshop: Afholdes af 2 studerende fra IMCCs norske søsterorganisa-
tion. Temaet er endnu ukendt, men kommer snarest!
Alle IMCC’ere, der underviser til uddannelsesdagen, har deltaget i et international 
kursus, hvor de er blevet uddannet i at holde workshops for andre studerende, og 
de har alle stor erfaring fra organisationsarbejde. Og bare rolig! - Det bliver ikke 4 
timers kedelig tavleundervisning. Vores undervisning er sjov, interaktiv og frem for 
alt fokuseret på at give dig nogle konkrete redskaber, du kan tage med dig hjem.

Deltagelse i arrangementet kræver medlemskab af IMCC, som koster 75 kr for et 
helt år (du melder dig ind på http://www.imcc.dk/bliv_medlem/ ). 
Arrangementet er gratis for alle, og hvis man kommer fra Jylland og Fyn, kan 
man få sine transportudgifter dækket, hvis man benytter sig af den transport, 
som IMCC arrangerer. 
Tilmelding kan ske ved at sende en mail med navn, studieby samt telefonnummer 
til: secretary@imcc.dk. Sidste frist for tilmelding er d. 19. februar.
Alle er velkomne, nye som gamle!

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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•

•
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DU KAN NÅ DET 
ENDNU!

Fik du ikke støttet de 
civile ofre for konflikten 
i Gaza til IMCC’s 
indsamlingsdag torsdag 
d. 5/2? 

Det er ikke for sent!

IMCC indsamler penge til ”Læger uden Grænser”s arbejde    i Gaza helt 
frem til 1. marts 2009. 

Hvad skal du gøre:
Indbetal et beløb efter eget ønske til  IMCC’s centrale konto mærket ”GAZA”, 
reg. nr. 8401, kontonr. 1097833. Alle beløb doneres direkte til ”Læger uden 
grænser”. Vi tager ingen administrationsgebyr.

Der er brug for din hjælp:

Nedenstående mail har vi modtaget fra IMCC’s søsterorganisation i 
Gaza:

”on behalf of all medical students and all who live under fires in Gaza 
now !! to u dear friends from all countries .. who are trying to help and to 
reach us say
dear thanks alot for ur support am writing now to u knowing that u want 
to help us her in Gaza the situation is very bad ,, neither the medical staff 
nor equipments
can cover the cases that increase in no. daily me and many of my colleges as 
a medical student in fourth year was in charge of patients who are severely 
ill even without a supervisor I can’t describe the feeling of being hopeless 
and can do nothing to erase the suffering of a dying child believe me I will 
accept everything even the simplest words of sympathy event the emotional 
support to us can do alot
and what u started to do to help is just the push that i was waiting anybody 
to do it ..

we are as IFMSA Gaza will do our best to help our community on those dark 
days so I will be waiting for ur reply , and support to us .
thanks again

Maha B. Temraz
President IFMSA-PS,Gaza 2008/2009”

BASISGRUPPER
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SEXEKSPRESSENS WEEK-
ENDSEMINAR! 
Har semestrets hårde realiteter ramt dig? Føler du, 
at Panumbygningens betonvægge effektivt lukker 
foråret ude? Ahh så er det måske en idé at komme 
lidt væk, ud hvor fuglene reelt kan høres – og har 
du samtidig en forestilling om at nedenstående 
punkter er lige dig; så tag med på sexekspressens 
weekendseminar!  

Sexekspresinfo:
Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. semester og frem
Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexualundervisning, dvs. følelser, 
første gang, kærester, basal anatomi, kønssygdomme og prævention mm. - og 
vi skal nok lære dig hvad du skal vide til dette formål – hvilket netop sker 
på weekendseminaret!
Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
Du opdaterer din faglige viden og lærer noget nyt
Du får træning i undervisning og formidling
Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Så er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskoleklasse om følelser, førstegang 
mv.? Så ryd kalenderen den 6.-8. marts. Der er fælles afgang fra hovedbanegården 
– turen går til hyggelig hytte i Hvalsø (nær Roskilde). Foruden undervisning af 
nye, er der foredrag om formidling, kønssygdomme, prævention, og en HIV-smit-
tet kommer forbi og fortæller lidt om, hvordan det så er. 
Og så er der selvfølgelig fest og farver! Alt til den nette sum af 150,-

Skriv til (jannielogager@hotmail.com) senest d. 2. marts hvis du er forårskåd 
og interesseret.

      Sexekspressen er Panums hyggeligste basisgruppe!

•
•
•

•
•
•
•

•

TAG TIL GRØNLAND PÅ KLINIKOPHOLD 2009/10
MED IMCC GRØNLAND

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold på Grønland af én 
måneds varighed. Vi har nu fået pladslisten for 2009/10, og kan tilbyde 
nedenstående klinikophold.

Nuuk (Dronning Ingrids Hospital): 
2 pladser i juli og august 2009 (uden kost 
og logi)

Nuuk (Lægeklinikken)
2 pladser i juni, juli og august 2009 (uden 
kost og logi)

Paamiut (Dronning Margrethes sundhed-
scenter): 
1 plads i april 2009 - april 2010 (inkl. logi)

Aasiaat: 
2 pladser i april 2009 - marts 2010 (inkl. logi, 
hvis der kommer 2 studerende, skal de kunne 
bo sammen)

Ilulissat: 
1 plads i juni, juli og august 2009 (inkl. logi og 
kost (hvis man ikke har legatpenge))

Maniitsoq: 
1 plads i april 2009 - marts 2010 (inkl. kost 
og logi)

Quasiqiannguit: 
1 plads i juli og august 2009 (inkl. kost og 
logi)

Sisimiut: 
1 plads  i  august 09 og februar 10 (inkl. 
kost og logi)

Interesseret ?
Hent et ansøgningsskema på www.imcc.dk og send det til greenland@imcc.dk
evt. spørgsmål sendes til samme adresse
Sidste frist for ansøgning er onsdag d. 25. februar 2009

BASISGRUPPER

IMCC GRØNLAND
Har du lyst til at opleve smukke 
Grønland og samtidig få en masse 
klinisk hospitals-erfaring? Har du 
afsluttet 8. Semester til sommer?

 – Så læs om mulighederne i annoncen her i 
bladet.
Er du endnu ikke færdig med 8. Semester, eller 
har du bare lyst til at lære lidt mere om Grønland 
og IMCC, inden du selv tager af sted? – Så bliv 
aktivt medlem af IMCC Grønland.
Vi mangler i øjeblikket nye medlemmer i gruppen 
her i Århus. 

Læs mere på www.imcc.dk under Grønland eller 
skriv til katrineandersen@stud.ku.dk
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Der kan hentes 
scorebøger 

nu på torsdag 
d. 12/2 2009 

fra 12-14 foran 
biblioteket!

Vi scores ved!

- Scorebogen

PIPPI

ER DU 
INTERESSERET 
I PÆDIATRI?
Så kom onsdag den 11.februar kl. 
17 i Store Mødesal 
(ved vandregangen lige før 
kantinen), når Pædiatrisk 
Interessegruppe På Panum 
Instituttet (PIPPI) 
afholder semesterets første 
månedsmøde. 
Læge Mikel Platz holder foredrag 
om ‘det livløse barn’. 

Alle er meget 
velkomne. 
Hvis 
spørgsmål, 
kontakt tlf. 
61303072

NØDRÅB!

BEGRAVELSE ELLER 
GENFØDSEL?

Ønsker du, at SAMS-København stadig skal bestå?
Den gamle SAMS-garde er blevet for gammel og rykket i turnus, der er brug for nye medlemmer, som 

har lyst til at kaste noget arbejde i basisgruppen. Hvis der ikke kommer et generationsskifte uddør 
SAMS-København og må overlade føringen til SAMS-Odense og SAMS-Århus. 

Der er mange fordele ved at engagere sig i arbejdet:
Spændende og udviklende, skaber gode kontakter inden for det almen medicinske speciale.

Vi har masser af penge til fremtidige aktiviteter.
Super mulighed for at kunne skrive noget relevant på sit CV til fremtidige ansøgninger.

SAMS har traditionelt kunne tilbyde: 
Køre med lægevagt, følordning hos en praktiserende læge, OSVAL-gruppe (sparringsgruppe for stud.), 

spændende almenmedicinske arrangementer i DK og udland (som fx Lægedage og kongresser), samvær 
og samarbejde med SAMS-Odense og SAMS-Århus og meget mere. 

 
Mødet finder sted tirsdag d.24/2 2009 kl.19:30 på nedenstående adresse.

Biblioteket (1 sal th.)
Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099

1014 København K
(se kort på www.almen.dk/”Kontakt os”)

Vel mødt!
På vegne af SAMS
Jeppe Rosenstand,

turnuslæge

•
•

•

LÆR AT DYKKE MED PUC I 
FORÅRET 2009!
PUC afholder sit meget roste 
begynderdykkerkursus på flg. datoer 
i foråret:
(OBS: nye datoer ifht. sidste MOK)

Tor 5/3 19-24: Teori
Man 9/3 21-23: Svømmehal (svømmeprøver + 
fridykning)
Man 16/3 21-23: Svømmehal (fridykning + intro 
til UV-Rugby)
Ons 18/3 18-24: Teori
Lør 21/3 13.30-20: Svømmehal / Pool øvelser
Søn 22/3 13-20: Svømmehal / Pool øvelser
Man 23/3 21-23: Svømmehal (UV-Rugby)
Man 30/3 21-23: Svømmehal (UV-Rugby)
Man 20/4 21-23: Svømmehal (UV-Rugby)
Man 27/4 21-23: Svømmehal (UV-Rugby)
Lør 2/5 Heldag: Øresund
Søn 3/5 Heldag: Øresund
 
Pris 2.850kr + indmeldelse (150kr) / kontingent 
(500kr) til PUC. Ikke studerende kan ved ledig 
plads deltage for 3.300kr. inkl. midlertidigt 
medlemskab.
Prisen er inkl. alt (også egen teoribog og dykkerta-
bel). Dog er udgifter til obligatorisk lægeerklæring 
samt personlig transport til og fra teori/hal/dykker-
steder ikke inkl.
 Der er 100% obligatorisk fremmøde flg. gange: 
5/3, 9/3, 18/3, 21/3, 22/3, 2/5, 3/5.
Der er 80% obligatorisk fremmøde til de rest-
erende 5 svømmehalsaftener (16/3, 23/3, 30/3, 
20/4, 27/4)
 Der er obligatoriske hjemmelæsning (ca. 250 
letlæste sider) og skriftlige hjemmeopgaver fra 
5/3 til 18/3.
 OBS: Datoer er foreløbigt med forbehold for 
ændringer!

Tilmelding på info@puc.nu eller læs mere på 
www.puc.nu

KAN DU SCORE UNDER VAND?
Mød op i Tingbjerg Skoles svømmehal, 
mandage 21-23 og få svaret!

Vi spiller UV-Rugby og svømmer fra 23. feb til og 
med 27. apr. (6. apr. og 13. apr. er der dog lukket 
pga. Påske)
Vi afholder et MINI-INTRO-KURSUS i UV-Rugby 
/ FRIDYKNING / brug af maske, snorkel og finner 
den første gang i år: Man 23. feb. 21-23

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj
Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester!
Dette takket være kontingentbetalende medlem-
mer i PUC, som støtter ideen om gratis motion 
for alle!
Formel tilmelding til mini-kurset er velset, på 
info@puc.nu.
Tag gerne venner og veninder med. Fridykning og 
UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder og 
mænd! Er maske, snorkel og finner nyt for dig, så 
sørg for at komme 23. feb.
Der er et udvalg af masker, snorkler og finner 
til låns.

Er du glad for vand, så kom og vær med!
-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne sig for 
dig J

BASISGRUPPER
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RASKE FORSØGSPERSONER 
SØGES

- som har type 2 sukkersyge i familien

Vi er ved at udforske årsagerne til type 2 sukker-
syge, og til dette har vi brug for din hjælp. 
At have familiemedlemmer med sukkersyge 
øger risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil 
undersøge en af årsagerne til dette. Forsøget 
består af 5 dages behandling med en lille mængde 
binyrebarkhormon, hvor du skal undersøges 3 
gange før og 3 gange efter behandlingen. Inden 
du kan deltage, skal du møde op til en screening-
sundersøgelse - i alt 7 besøg. Hver undersøgelse 
varer ca. 4 timer.

For at deltage skal du:
Være mellem 20 og 50 år
Ikke selv have sukkersyge
Have to nære slægtninge med type 2 sukkersyge 
(Fx din mor og far, eller din mor og mormor).

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

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

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

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

EAN-nr: 5798 000380 455

•
•
•

ER DU LIGE STARTET PÅ 
2. SEMESTER 
- og har du lyst til at fortælle, hvordan 
det er at læse på medicinstudiet?

Tirsdag d. 24. februar 2009 afholder Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet Åbent Hus, hvor 
fremtidige studerende kommer for at høre lidt om 
medicinstudiet og se fakultetet. 
I den anledning vil vi gerne have en studerende 
på 2. semester til at beskrive, hvordan det er at 
læse medicin. Lever det op til forventningerne? 
Er det meget anderledes i forhold til det du havde 
forventet? Og hvad er du blevet positivt overrasket 
over? Etc.

Arrangementet vil blive afholdt d. 24. februar 
2009 om eftermiddagen, hvor planen er ar studi-
evejledningen fortæller om studiet (praktisk info), 
du fortæller lidt om dine oplevelser som nystartet 
studerende. Desuden fortæller en yngre læge om, 
hvordan det er at arbejde som læge. 

Hvis du har lyst til at fortælle om dette i maksimalt 
2 x 10 minutter i Lundsgaard foran interesserede 
unge mennesker, så kontakt Malene på mes@sund.
ku.dk

Med venlig hilsen
studievejledningen for medicin

DOPING OG ASTMAMEDICIN

På Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg 
Hospital, søger vi raske, mandlige forsøgspersoner 
over 18 år til videnskabeligt forsøg. Vi ønsker at 
undersøge blod- og urinkoncentrationer af inhaleret 
og systemisk salbutamol.

Forsøget er risikofrit og indebærer 2 besøg á 8 
timer på Bispebjerg Hospital. Man kan læse under 
hele forsøget. Der gives honorar på 1000 kr. for 
deltagelse.

For yderligere information kontakt

Jimmi Elers 
Læge, klinisk assistent 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Tlf. 40 26 15 71

LOUNGEBAR NU PÅ FREDAG

Studenterklubben holder en afslappet og rigtig 
hyggelig lidt forlænget fredagsbar på fredag 
d. 13/2.
Kom ned og hyg med os til noget lounge-musik fra 
vores dejlige DJ.
Vi holder åbent til en 20-21-tiden, og der vil ud 
over vores normale sortiment være flere forskellige 
special-øl at finde på køl.
Kom glad med dit gode humør :)

Vi ses 
- Studenterklubben

VÆRELSE LEJES UD FRA 
1.MARTS
Stort, dejligt værelse med altan lejes ud i 2-værelses 
lejlighed fra 1.marts eller senere.
Værelset kan lejes med seng, arbejdsbord og 
klædeskab uden ekstra betaling. Køkken og bad 
deles med en norsk medicinstuderende pige. Der er 
vaskemaskine i lejligheden og tørrerum på loftet.

Adressen er Rådmandsgade 46b, så lejligheden lig-
ger altså 5 min. fra Panum (medicinstudiet),
2 min. fra Farmaceutisk Fakultet og Institut for 
Idræt og ca. 100 meter fra Campus Rådmands-
marken.

Sankt Hans Torv, Parken etc. ligger også indenfor 5 
minutters gang. Fakta, Netto, Døgn-Netto og Irma 
ligger alle indenfor 300 meter, og det samme gør 
busforbindelse til Nørreport og Frederiksberg.

Pris: 3500 per måned inkl. trådløst internet, vand 
og varme, gas og el.

Kontakt anjaheen@stud.ku.dk 

øger risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil 
undersøge en af årsagerne til dette. Forsøget 
består af 5 dages behandling med en lille mængde 
binyrebarkhormon, hvor du skal undersøges 3 
gange før og 3 gange efter behandlingen. Inden 
du kan deltage, skal du møde op til en screening-
sundersøgelse - i alt 7 besøg. Hver undersøgelse 
varer ca. 4 timer.

For at deltage skal du:
Være mellem 20 og 50 år
Ikke selv have sukkersyge
Have to nære slægtninge med type 2 sukkersyge 
(Fx din mor og far, eller din mor og mormor).

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

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

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

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

EAN-nr: 5798 000380 455

•
•
•

VÆRELSE LEJES UD FRA 
1.MARTS
Stort, dejligt værelse med altan lejes ud i 2-værelses 
lejlighed fra 1.marts eller senere.
Værelset kan lejes med seng, arbejdsbord og 
klædeskab uden ekstra betaling. Køkken og bad 
deles med en norsk medicinstuderende pige. Der er 
vaskemaskine i lejligheden og tørrerum på loftet.

Adressen er Rådmandsgade 46b, så lejligheden lig-
ger altså 5 min. fra Panum (medicinstudiet),
2 min. fra Farmaceutisk Fakultet og Institut for 
Idræt og ca. 100 meter fra Campus Rådmands-
marken.

Sankt Hans Torv, Parken etc. ligger også indenfor 5 
minutters gang. Fakta, Netto, Døgn-Netto og Irma 
ligger alle indenfor 300 meter, og det samme gør 
busforbindelse til Nørreport og Frederiksberg.

Pris: 3500 per måned inkl. trådløst internet, vand 
og varme, gas og el.

Kontakt anjaheen@stud.ku.dk 

En lille sød giraf, 
der hedder 
Giffe
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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

Samtykkeerklæring fra Forenede Gruppeliv

Vidste du.....
at du som medlem af FADL kan få et 
gratis eksemplar af håndbogen ”Almen 
Praksis 2008”, der udgives af Forlags-
gruppen. 

Bogen udleveres kun til 12. semester 
studerende og kandidater fra 2009 og 
kan hentes i Sekretariatet på Bleg-
damsvej 26.

Kredsforeningens Sekretariat er åbent  
for ekspedition mandag-onsdag
kl. 9.30-12.30 og kl. 13.00-15.00. 
Torsdag kl. 13.00-18.00.
Fredag lukket.

Kommende aktiviteter

»  12. februar - Repræsentantskabsmøde
»  26. marts - Repræsentantskabsmøde

RUS-introduktion 2009
RUS-introduktionen hos FADL er i fuld gang, og tiderne for de sidste seks hold kan ses i skemaet nedenfor.
Kredsforeningen i København vil informere dig om den rolle, FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du helt konkret får ud af 
at blive medlem. Du får udleveret en tilmeldingsblanket, når du kommer til introduktionen, så du kan melde dig ind i FADL med det 
samme. Selvom du måske allerede har meldt dig ind, er du stadig meget velkommen til at komme og høre om de mange fordele ved FADL. 
Kredsforeningen ligger på Blegdamsvej 26, lige over for Panum. Vi vil servere snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulighed for at stille 
spørgsmål.

FADLs Vagtbureau vil samtidigt give en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester. 
Introduktion til Vagtbureauet fi nder sted på Blegdamsvej 4, 2. sal (ved Skt. Hans Torv). 

Intro FADL Intro Vagtbureau

Hold 105 Torsdag den 12/2 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 106 Onsdag den 11/2 14.15 - 15.00 15.15 - 16.00

Hold 107 Onsdag den 11/2 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 108 Tirsdag den 10/2 14.15 - 15.00 15.15 - 16.00

Hold 109 Tirdag den 10/2 15.15 - 16.00 14.15 - 15.00

Hold 110 Onsdag den 11/2 15.15 - 16.00 14.15 - 15.00

Hvis du ønsker at oprette en Codan forsikring via FADL, skal du udfylde og afl evere en 
tilmeldingsblanket til FADLs Sekretariat. Som noget nyt, skal du også udfylde en samtyk-
keerklæring med relation til livsforsikringen via Forenede Gruppeliv, der er en del af den 
samlede forsikringspakke. Forenede Gruppeliv har i den forbindelse behov for oplysnin-
ger, som kan være af betydning for vurderingen af den forsikringsmæssige risiko. 

Medicin.dk-bøgerne 2009
Medicin.dk og Medicin.dk-Kittelbogen er 
udkommet i en ny 2009-version.  

Medicin.dk udleveres en gang i løbet af 
studiet fra 5. semester, hvor bogen egner sig 
godt som opslagsværk og til supplerende 
læsning i farmakologi.

Medicin.dk-Kittlebogen får du to gange i 
løbet af din studietid på valgfri semestre. Kit-
telbogen er særdeles nyttig under klinikop-
hold , eller når du arbejder som lægevikar, 
så FADL anbefaler Kittelbogen til henholds-
vis 7. og 9. semester. 

Desuden kan du få Kittelbogen som PDA-
udgave, der opdateres ca. hver 14. dag. 
Abonnementet løber resten af studietiden, 

uafhængigt af, om du har fået bogudgaven. 

Tilmelding til PDA-udgaven foregår på 
www.dli.dk. Klik på ”Produkter” og vælg 
”Medicin.dk PDA-offl ine” i menuen i ven-
stre side. 
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delse med et vikariat. FADL har gennem 
årene overvåget de lokale skattekontorers 
praksis på området og har kunnet notere, 
at praksis ikke har været ens landet over.

Selv om FADL har fået medhold i en del sa-
ger, så har det ikke været det vigtigste. Det
afgørende har været, at lægevikarerne har 
fået øje på muligheden og udnyttet den.

Faglig sagsbehandler

Torben Conrad
FADL, Hovedforeningen

FAKTA om rejsegodtgørelse

Ordet rejsegodtgørelse dækker over de 
merudgifter til fortæring og ophold, som du 
har i forbindelse med ikke at kunne overnatte 
på din sædvanlige bopæl i forbindelse med et 
arbejde.

Rejsegodtgørelse kommer typisk i anvendelse 
for lægevikariater, som ligger langt fra ens 
sædvanlige bopæl.

I 2009 er satserne:

· 195 kr. pr. døgn for logi

· 455 kr. pr. døgn for kost

Da der kan være tale om store beløb, er der 
også knyttet en række betingelser til fra skatte-
væsnets side for at kunne få rejsegodtgørelse. 
For eksempel skal du være hjemmefra mere 
end 24 timer, og tidligere var betingelsen, at 
afstanden var minimum 2 timer i bil. Nu ses 
der mere på, om man kan være hjemme i 11 
timer.

En lægevikar fi k afslag fra skattevæsnet 
på en såkaldt rejsegodtgørelse på sam-
let 50.000 kr.

FADL bistod den lægestuderende med 
at anke afgørelsen til skatteankenævnet. 
Skatteankenævnet har nu omgjort skat-
tevæsnets afgørelse og givet fuldt medhold 
til den lægestuderende, som nu er blevet 
værdien af et fradrag på 50.000 kr. rigere.

Skatteankenævnet lagde i sin afgørelse 
afgørende vægt på, at lægevikaren vur-
deredes ikke at kunne være hjemme i 
minimum 11 timer mellem to vagter.

FADL opdagede tilbage i 2001, at lægevika-
rer på visse betingelser havde mulighed for 
en godtgørelse, hvis de ikke kunne over-
natte på deres sædvanlige bopæl i forbin-

FADLs skattehjælp udløser 50.000 kr. til lægevikar

Berlingske Tidende skriver:
”Få styr på forsikringen inden skiferien. 
Det gule sygesikringskort gælder ikke 
længere, hvis uheldet for alvor er ude, og 
man brug for hjemtransport”

Med en forsikring gennem FADL er du 
omfattet af CODANs Verdensrejsedækning, 
der betaler behandling og/eller hjemtrans-
port fra din ferie, hvis uheldet skulle være 
ude. Det gule sygesikringsbevis dækker 
dog stadig lægebehandling i Europa, men 
siden 1.1. 2008 er hjemtransport uden for 
Norden ikke dækket. Forsikringen dækker 
dog kun private ferierejser op til 45 dage, 
men til gengæld i HELE verden.

Er uheldet ude under ferien, skal du 
kontakte SOS på telefon 7010 5050. Læs 
betingelserne for Verdensrejsedækningen 
på  www.fadl.dk under ”For medlemmer/ 
CODAN”.

God ferie
 - Medlemsfordelsudvalget, FADL

Rejsesikring

En lægevikar fra København fi k afslag fra 
skattevæsnet på et bindende ligningssvar 
på rejseudgifter til kost og logi, fordi han 
havde fået et vikariat på samme sygehus 
som sin kæreste i Esbjerg. FADL bistod den 
lægestuderende med at anke afgørelsen til 
Skatteankenævnet. 

Skatteankenævnet fremsendte et forslag til 
afgørelse, hvori de nægtede ham fradraget, 
fordi han havde en fuldstændigt identisk 
lægevikaransættelse som sin samlever og, 
at de så kunne opholde sig sammen i Es-
bjerg uden for arbejdstiden. FADL mødte 
med advokat op i Skatteankenævnet og fi k 
omgjort deres eget forslag og givet fuldt 
medhold til den lægestuderende, som nu 
er blevet værdien af et fradrag på 47.000 
kr. rigere. I tilgift er kæresten også sikret sit 
fradrag på ca. 48.000 kr.

 

Skatteankenævnets afgørelse er ikke mod-
taget endnu, men der vil blive orienteret 
om deres afgørelse, når den modtages. 
Men det er ganske vist, at de to kærester 
ud af 151 arbejdsdage kun havde haft 19 
dage fridage sammen og iøvrigt arbejdede 
forskudt af hinanden, da de ikke måtte 
være på vagt samtidigt.

Faglig sagsbehandler,

Torben Conrad
FADL, Hovedforeningen

 

FADLs skattehjælp slår til igen
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Mandag den 9. februar startede tilmel-
dingen til FADLs Lægevikarkurser - forår 
2009. 

FADLs lægevikarkurser er for studerende, 
der påtænker at tage et lægevikariat, og det 
forudsættes, at deltagerne har en rimelig 
faglig viden og kompetence. 

Som udgangspunkt henvender kurserne 
sig primært til:

• 6.-12. semester (evt. restpladser giver mu-
lighed for, at studerende på andre semestre 
kan deltage)

• Max. 3 kurser pr. studerende hvert 
semester 

Tilmelding
Kursustilmeldingen foregår kun online på 
www.fadl.dk/Kurser i København og sker 
efter først-til-mølle-princippet. Kurserne 
koster 75 kr. pr. kursusdag (inkl. mad og 
drikke).

Der er planlagt i alt 10 kurser, og der opret-
tes fl ere hold af samme type kursus for at 
sikre, at der er pladser nok. 

Foreløbig er følgende kurser skemalagt:

EKG 1 - kl. 17.00-21.00
Den 23/2,  25/2 og 26/2

EKG 2 - kl.  17.00-21.00
Den 23/2, 25/2 og 26/2

EKG 3- kl. 17.00-21.00
Den 16/3, 18/3 og 19/3

EKG 4 - kl. 17.00-21.00
Den 16/3, 18/3 og 19/3

EKG 5 - kl. 17.00-21.00
Den 20/4, 21/4 og  23/4

Infektionsmedicin 1 - kl. 17.00-21.00
Den 3/3 og 4/3

Infektionsmedicin 2 - kl. 17.00-21.00
Den 1/4 og 2/4

Kardiologi 1 - kl. 16.30-21.00
Den 16/3, 17/3 og 19/3

FADLs Lægevikarkurser - foråret 2009

Kardiologi 2 - kl.  16.30-21.00
Den 20/4, 21/4 og 23/4

Psykiatri 1 - kl.   16.30-20.30
Den 18/3 og 25/3

Psykiatri 2 - kl. - 16.30-20.30
Den 22/4 og 29/4

Stetoskopi 1 - kl.  17.00-21.00
Den 27/2

Stetoskopi 2 - kl.  17.00-21.00
Den 1/5 

Sår og sutur 1 kl.  17.00-21.00
Den 3/3

Sår og sutur 2 - kl. 17.00-21.00
Den 5/3

Hold øje med www.fadl.dk/Kurser i 
København, hvor vi løbende opdaterer 
kursussiderne. 

HI FI Teamwork
FADL har i samarbejde med HI FI Team-
work lavet en aftale, der sikrer medlem-
merne fordelagtige priser på diverse HI 
FI-udstyr.

Via Hi Fi Teamworks to websider www.
dynavox.dk og www.gladedageshoppen.dk 
får man som FADL-medlem 23% rabat ved 
køb af alt fra højtalere, hovedtelefoner, stik 
og kabler til karookeanlæg.

Udvælg de varer, du ønsker at købe, og 
indtast koden ”FADL” i feltet vedr. ”Fir-
makode” for at se, hvor mange penge, du 
sparer.

Nye fi rmaaftaler
Den 18/2 udsender FADL, Københavns 
kredsforening kontingentopkrævninger 
for forårssemestret. Kontingentet er pr. 1/2 
2009 fastsat til 880 kr.

Husk at give besked til Sekretariatet, hvis 
du er blevet kandidat i januar 2009 eller 
har skiftet adresse. 

Send en mail til kkf@fadl.dk.

Udover den generelle fi rmarabat, vil HI FI 
Teamwork løbende afholde specielle kam-
pagner med rabatter op til 50%. Info om 
disse specielle tilbud vil bliver annonceret i 
MOK og på FADLs hjemmeside www. fadl.
dk.

Blegdams Cykler
FADL har indgået et samarbejde med 
Blegdams Cykler, der giver 15% rabat til 
medlemmer af FADL ved køb af cykler, 
udstyr og ved større reparationer. 

Du fi nder Blegdams Cykler på Blegdams-
vej 40, 2200 København N - lige over for 
Panum Instituttet. 

Kontingentopkrævning
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HVAD HAR FADL EGENTLIG GJORT FOR DIG?
(Denne artikel blev bragt i Acuta (nr. 1081 
før jul), som er det der svarer til MOK i Århus 
- bringes her lettere redigeret)

Jeg skriver dette, ikke så meget fordi jeg 
vil modarbejde FADL, men fordi jeg vil bede 
dem overbevise mig om deres eksistensber-
ettigelse. Jeg er gang på gang kommet i tvivl 
om, hvad FADL egentlig har udvirket, som 
retfærdiggør, at vi hvert halve år skal betale 
kontingent. Min opfattelse er, at en meget 
væsentlig del af vores kontingent på ingen 
måde kommer medlemmerne til gode. Bare 
det, at vi i Århus betaler 579 kr. pr. semester, 
hvor de i Odense og København betaler hen-
holdsvis 641 og 830 per semester, vidner om 
hvilket bureaukrati, vi betaler til.

Tvungent medlemsskab
Man hører gerne, at man jo til gengæld får 
en billig forsikring. Jeg synes ikke, den er så 
forskrækkeligt billig. I alle tilfælde kan vi vel 
blive enige om, at det aldrig modsvarer et 
årskontingent på 1158 kr. Så har vi jo vagt-
bureauet, som gør, at vi har mulighed for at få 
disse lækre sygeplejervagter, med fl eksibilitet 
og jeg ved ikke hvad. Det er sandt, men vagt-
bureauet er et aktieselskab, som altså ikke 
kører med underskud på driften – der er med 
andre ord ikke brug for dine kontingentpenge 
for, at du kan få en vagt som sygeplejer. Vi 
er ikke afhængige af en fagforening for at 
kunne have en virksomhed, som drives for at 
sikre medicinstuderende muligheden for at få 
arbejde. Men fagforeningen er 
afhængig af os, og der-
for stilles der krav om 
medlemskab af fagfore-
ningen, også selvom 
det tydeligvis er i uov-
erensstemelse med Den 
Europæiske Mennesk-
erettighedskonventions 
(EMRK) artikel 11, der 
ud over retten til at være 
medlem af en fagforening, også ind-
befatter en ret til ikke at være medlem af en 
fagforening - den såkaldt negative forenings-
frihed. Mon iøvrigt ikke vagtbureauet kunne 
håndtere driften mere effektivt hvis ikke den 
skulle ligge under for fagforeningens luner? I 
København har de f.eks. bekostet udviklingen 
af deres eget it-opskrivningssystem og deres 
vagtformidlere får VT-løn døgnet rundt for 
at passe telefonen, hvem tror I betaler for 
den udgift og den overafl ønning? Helt så galt 
står det heldigvis ikke til hvad angår Århus 
endnu. Flere gange hvor jeg har kontaktet 
fagforeningen angående beklagelige løn- og 
ansættelsesspørgsmål, er jeg blevet stillet 
igennem til Michael Dahl. Han er adminis-
trerende direktør i den virksomhed, jeg er 
ansat i og er således min øverste chef. Hvor 
beredvillig han end er, kan han aldrig være 
kompetetent til at rådgive mig om, hvorvidt 
min arbejdsgiver giver mig den rigtige løn!

Petitesser og navlepilleri
Men hvad gør FADL så? Jo, f.eks. har de 
præsenteret os for den sejr, det er, at vi nu 
får lov at spare 2,7% af vores løn op til pen-
sion, alt imens de fl este af os gældsætter os 
så stærkt en hest kan rende under studiet. 
Tilmed tillader de sig at fremhæve den 
fordel, at vi nu, fordi vi tidligere indbetaler 
til Lægernes Pensionskasse, opsparer ancien-
nitet fra starten af studiet! Men hvad er det 
lige, vi skal bruge den anciennitet til? Til at 
komme foran hinanden i kampen om goderne! 
Men hvad hjælper det os, når vi alle sammen 
bare bliver medlem lidt tidligere? Svaret er 
naturligvis, at det hjælper FADL til, at vi fre-
mover alle bliver nødt til at være medlem af 
FADL for at have lige adgang til f.eks. boliger, 
som pensionskassen råder over, når vi skal ud 
på turnus og være medlem af YL. 

Opvaskerløn til lægevikarer
Hvad angår at arbejde som ung læge, så må 
vi også indse, at FADL har spillet totalt fallit 
her: FADLs overenskomst for prægraduate 
lægevikarer er 21.428,67 kr., plus et særligt 
tillæg (1612kr), som jeg ikke kan fi nde ud af 
om man får automatisk, dvs. en timeløn på 
143 kr. Imponerende? Nej! For 8 år siden, da 
jeg var 18, fi k jeg som opvasker 109 kr/timen. 
Med en infl ation på 3% p.a. svarer det til, 
at jeg i dag fi k 138 kr. i timen! Var lønnen 
lidt høj dengang som opvasker? Jeg var ikke 
fastansat. Jeg var det, man kalder vikar, og 
derfor fi k jeg som vikar et løntillæg på 10%. 
Det skulle jeg ikke forhandle med hotellet om, 
og jeg havde slet ikke brug for en fagforening 
til at forhindre mig i at få det!
I hver by har vi en boglade, med jeg tør slet 
ikke tænke på hvor mange fuldtidsansatte 
og tre sikkert fyrstelige huslejer. Hvad 
med at samle det i én boglade, som 
så solgte markant billigere bøger til 
os over nettet? Det er altså FADLs 
boglader, som sælger FADLs forlags 
bøger til en pris, man ofte kan fi nde 
billigere hos andre internetbutikker.

Hvor ender pengene?
Hvad er det lige, jeg vil med dette? Én ting, 
jeg i hvert fald ikke vil, er at modarbejde, 
at de studerende har et fælles talerør – en 
faglig organisation, som kan involvere de 
studerende, når det er påkrævet og klare det 

sure, når vi ikke gider. Men det 
skal også ske til den rigtige pris, 
og det kan jeg ikke forstå skal 
være så omkostningsfuldt, som 
det er i dag. Jeg vil med dette 
indlæg opfordre FADL til at 
forsøge at overbevise mig og 
mine medstuderende om, at de 
ikke bare er en fl ok pampere, 
som lukrerer på godtroende 

medicinstuderende, der inter-
esserer sig mere for medicin end 

økonomi og politik. I tilfælde af at vi kom-
mer til at høre en opremsning af, hvad andre 
betaler for deres fagforeningskontingent, og 
en opremsning af de herligheder som FADL 
sikkert proklamerer de har iværksat inde på 
deres nye, lækre, hjemmeside, så vil jeg 
istedet for opfordre mine medstuderende til 
næste gang der skal betales kontingent at 
sende de (ca. 5000*641kr) 3,2 mio. halvårligt 
til mig. Så skal jeg sørge for, at der bliver kørt 
en sag mod FADL, som gør, at studerende kan 
spare pengene et halvt år senere, når de ikke 
længere behøver medlemskab for at arbejde 
for vagtbureauet.

Jakob, 8. semester i Århus

Siden artiklen blev bragt er jeg blevet gjort 
opmærksom på nogle omstændigheder og 
ting i artiklen som ikke er eksakte, og for at 
meningen med artiklen ikke skal skjules bag 
en sky af uredeligeds-protester, og for at de 
frivillige hos FADL ikke bliver beskyldt for 
urimeligheder vil jeg gerne fastslå:

De frivillige i FADL betaler kontingent, og 
det arbejde de udførerer for de medicins-
tuderende er frivilligt, dvs. ulønnet.
I en eller anden forstand er FADLs vagt-
bureau organiseret således at vi er ansat 
under regionerne, jeg kan ikke gennemskue 
systemet og synes ikke det er så vigtigt 
når FADLs vagtbureau opfører sig som 
min arbejdsgiver, og deres navn står på 
min lønseddel.
I København er FADLs vagtbureau ejet 
af Region hovedstaden, i Århus er det et 
aktieselskab.

•

•

•

SVAR PÅ JAKOB BISGAARD 
KNUDSENS INDLÆG
En del af det at være formand for en forening 
som FADL indebærer, at man besvarer mange 
henvendelser og spørgsmål fra medlemmer. Jeg 
synes, det er vigtigt, at mine svar bliver høfl ige, 
pædagogiske og imødekommende — og det at 
skrive svarene er da som regel også en sjov og 
varieret opgave, som jeg sætter pris på.

Nogle gange må man dog kalde en spade for 
en spade.

Kære Jakob. Dit indlæg er præget af fejl, mis-
forståelser og en debatstil, der på ingen måde 
inviterer til konstruktiv dialog. Derimod virker 
dit indlæg mere som udtryk for en personlig 
politisk ideologi om at “Jeg kan klare det hele 
bedre selv” — og det skal du bestemt være 

velkommen til. Der er jo netop ingen tvang 
til som lægestuderende at være 

medlem af FADL, eller at du 
skal være medlem af FADL for 
at arbejde på hospitalerne.

Hvis du til gengæld gerne 
vil benytte dig af vagtformi-

dlingen som FADL tilbyder, så 
kræver det, at du er medlem og støtter op om 
fællesskabet. Det er uacceptabelt at du gerne vil 
nyde godt af den løn og den vagtformidling som 
foreningen har forhandlet, men at du i øvrigt 
ikke vil betale for det. Der er næppe mange 
sammenhænge her i livet hvor du kommer langt 
med sådan en holdning.
I forhold til dine – mange – klager, vil jeg hov-
edsageligt henvise til de kommende indlæg 
om løn og jura (det første burde være klar efter 
vinterferien), men dog lige kort fremhæve 
følgende:

FADL København har ikke ”bekostet udviklin-
gen af deres eget it-opskrivningssystem”. Vi 
har faktisk ikke et it-system til dette, og det er 
en af de ting, der ærgrer mig mest, at vi i 2009 
endnu ikke har et sådant system klar.

Inflation er ikke det samme som lønstig-
ninger. 

Timelønnen for lægevikarer ligger lige under 
90% af en nyuddannet læges – og afstanden 
bliver mindre jo mere du deltager i vagtarbe-
jde. Vi kan i sagens natur ikke forvente at få 
mere end færdiguddannede læger.

FADL København ejer ikke nogen boglade, og 
betaler derfor ikke nogen ”fyrstelig” husleje 
for en sådan.

FADLs Vagtbureau i København er ikke 
ejet af Region Hovedstaden. Vi har dog en 
driftsoverenskomst, der gør at vi har et tæt 
samarbejde.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege at du 
ikke skal overbevises for enhver pris. Medlem-
skab af enhver forening – også FADL – er et 
tilbud som ikke bare indeholder fordele, men 
også pligter. FADL er dannet for at lægestu-
derende i fællesskab kan sikre gode løn- og 
arbejdsvilkår. Kan man ikke stå inde for det 
formål, og mener man at man kan klare sig 
bedre uden foreningen – med alle de opgaver 
som det medfører – så bør man naturligvis ikke 
være medlem.

Formand
Morten Andresen
FADL København

•

•

•

•

•

"Nogle gange må man dog kalde en spade for en spade..."

FADLs overenskomst for 

prægraduate lægevikarer 

er 21.428,67 kr. [...] dvs. en 

timeløn på 143 kr. Imponer-

ende? Nej! For 8 år siden, da 

jeg var 18, fi k jeg som opvask-

er 109 kr/timen.

DEBAT
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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

SPV-KURSUS
Gennem FADLs Vagtbureauer har du en unik mulighed for at fagligt opkvalifi cere dig ved 
siden af dine studier.
Arbejdet sikrer at du tidligt i din studietid kommer ud og møder livet på hospitalsafdelingerne 
og “snuser” nærmere til dit kommende liv om læge. 

Nu er der åbent for tilmeldinger til forårets mange SPV-kurser og endnu fl ere VT-kurser end 
tidligere.
Læs mere om kurserne og hvordan du tilmelder dig på www.fadl.dk

BIOPSIHOLD 1608, 
RIGSHOSPITALET
søger 2-3 nye medlemmer

Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære 
at tage knoglemarvsbiopsier, så har vi jobbet til dig. Vi 
er tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og 
forestår de fl este af afdelingens knoglemarvsbiopsier. 
Vi er altid to på arbejde, som skiftes til at tage biop-
sien hhv. assistere til biopsitagning i løbet af vagten. 
Arbejdet giver et stort ansvar og kræver derfor høj 
grad af selvstændighed. Vores arbejdstid ligger fra 
mandag til fredag i tidsrummet (ca.) 9.00 – 15.00. Vi 
er et meget velfungerende hold og særdeles vellidte 
på afdelingen. 
Krav:

Minimum på 7. Semester. 
Min. 400 FADL-timer eller lignende erfaring (f.eks. 
vikariat)
Interesse for hæmatologi
Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet 
af februar til april.
Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det 
første 1/2 år.
Gerne haft klinisk ophold på hæmatologisk 
afdeling
Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning 
eller anden stikker-erfaring.

Ansøgningsfrist:     Ansøgning til Vagtbureauet senest 
fredag d. 20. februar kl. 12.00.
Jobsamtale vil blive afholdt i den efterfølgende uge.
Yderligere oplysninger: Holdleder Steen Hylgaard 
Jørgensen, tlf.: 22 62 11 37 / shj@stud.ku.dk

•
•

•
•

•

•

•

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 sygeple-
jersker, 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 semester-
trin vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. februar 2009 
kl.10.00
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing til hold – Mærket ” Herlev intensiv”

Løn: VT-holdløn

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

•
•

•
•

•

•
•
•
•

NATTEVAGT STIKKEHOLD 
HILLERØD HOSPITAL
Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød Sygehus 
søger 1 FADL-vagter -”stikkere” til nattevagts-
hold 1610. Oplæring i februar/marts efter 
aftale med holdleder.

Arbejdsopgaver:
Prøvetagning på akut modtagelse samt på de øvrige 
kliniske afdelinger.

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 tage 6 følgevagter 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men meget velkom-
men. Alle får oplæring i både blodprøvetagning og 
EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 19/2-2009 (med angiv-
else af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - Køben-
havn – for medlemmer – ledige hold – tilmelding til 
hold 1610.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til Gry Orkelbog på telefon 35245402 eller mail 
go@fadl.dk 

•
•

•
•

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

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

Vi modtager patienter i alle aldersgrupper såvel 
medicinske som kirurgiske patienter til genoptræning. 
Det er alle patienter som har brug for et genoptræn-
ingsforløb som typisk varer op til 3-5 uger. 

Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen 
og laboratorium og et godt tværfagligt samarbejde. Vi 
er meget fl eksible m.h.t. planlægning af vagter 
Krav:

Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd. syge-
plejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplys-
ninger: mth@gentofte.dk eller tlf. nr. 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Tranehaven”

•
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ER DU INTERESSERET I 
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev 
avanceret genoplivning på første række!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren venti-
latør til ansættelse som kardiologisk assistent 
pr. uge 10 - 2009.

Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som 
fast personale på kardiologisk afdeling B på Rig-
shospitalet. 
Vi dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), 
dagvagter i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter 
(1 pers.).

Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
Kontinuerlig 1 aflednings & 2 aflednings EKG-over-
vågning af op til 46 patienter.
Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved 
behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
Færdig med 5. semester.
 Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 
VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 
5 måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter 
pr. plan.
Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” 
(se senere).
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt 
dette er vigtigt grundet vores kompakte hold-
struktur.
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment, hvorfor du som OBS’er ikke bør være på 
andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, 
om hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor 
visse grænser.

Vi kan tilbyde:
Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte 
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nat-
tevagter samt 6 betalte dag/aftenvagter, men 
arbejdet derefter skal i høj grad også betragtes 
som betalt indlæring af centrale teoretiske samt 
kliniske redskaber. 
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde 
med god uddannelse på en velfungerende, lille og 
hyggelig intensiv afdeling.
“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 af-
holdte vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 
vagter pr. 4 ugers vagtplan. 
1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & 
Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold-
møder, ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. februar 2009 kl. 10:00 
via www.fadlvagt.dk.
(Vedlæg gerne kort motiveret ansøgning og angiv 
venligst på skemaet hvis der er særlige forhold, vi skal 
være opmærksomme på.)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag d 24. 
februar 2009 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Jonas 
Bille Nielsen: jonas.bille.nielsen@rh.regionh.dk

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

ROSKILDE INTENSIV HOLD 4106
Vi søger nye kollegaer til vores lille, sociale og 
spændende hold på Roskilde Intensiv.

Holdet er noget helt specielt og det eneste af sin 
art i Danmark. Efter grundig oplæring, samarbejder 
vi på ”lige fod” med afdelingens specialuddannede 
sygeplejersker og anæstesilæger om at pleje og 
behandle kritisk syge patienter. Man er selv ansvarlig 
for medicingivning, stuegang med lægen og samtaler 
med pårørende.

Her kommer klinikken helt ind under huden, du 
lærer at vurdere, handle og kommunikere i de akutte 
og kritiske situationer, der tit opstår på en intensiv 
afdeling. Du lærer at håndtere medicingivning, 
respiratorer, NIV-masker, CVK’er, trachealtuber, A-
kanyler, venflons, udføre avanceret genoplivning og 
DC-kon-vertering m.m. 
Med andre ord: vil du være klinisk godt rustet til 
fremtiden som akut mediciner eller anæstesiolog, 
eller vil du simpelthen bare blive forvagten med is i 
maven, er dette jobbet for dig!
 
Som sagt skal du igennem et oplæringsforløb, dette 
er på 16 betalte vagter, dette sikrer, at du er tryg ved 
afdelingens procedurer og kender dine nye kolleger. 
Herefter skal du regne med at tage ca. 7 vagter om 

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
HERLEV SYGEHUS 
søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du 
vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle as-
pekterne i hæmodialyse og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på 
lige fod med dialysesygeplejeskerne.  

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 
med lidt variation til begge sider. I sommerferien er 
der som regel mulighed for mange flere vagter, hvis 
dette ønskes. Vi er pt. 7 studerende på holdet. 

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 
10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du 
følges med en af afdelingens rutinerede dialysesyge-
plejesker. Afdelingen yder fuld løn under din oplæring, 
og derfor forventer vi også at du planlægger at blive 
på holdet en længere periode. 

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes en gang hver måned og planlægger 
vagter. Vi dækker huller i sygeplejerskernes vagtplan, 
det er derfor meget varierende hvordan vagterne 
ligger.  

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-21.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-21.30
Ingen nattevagter 

Krav:
Du skal have bestået 7. semester 
Have min. 200 VT-timer.
Gyldigt akkrediteringskort

Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. Oplærin-
gen skal ske over ca. 1 - 1 1/2 måned, da det kræver 
rutine, men kan planlægges efter eget ønske.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. Februar 2009 kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige 
hold – mærke ”dialyse Herlev”. Ansættelsessamtaler 
i uge 9 

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte holdleder Mads på 22815416 eller pr. 
e-mail: meb@c.dk

•
•
•

VT-HOLD 4409 PÅ 
RIGSHOSPITALET 
Søger 2 nye medlemmer med start 1. april

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 syge-
plejerske.

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 3/3 2009 kl. 
17.00

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. februar 2009 kl. 
10.00
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk – København 
– tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine 
Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk

•
•
•
•
•

måneden for at få den nødvendige rutine, hvilket 
efter 1 års tid kan nedsættes til 4, hvis behovet er 
der. Vi arbejder ekstra i ferierne og der tages hensyn 
til eksamener.

Vi forventer, at du er engageret, udadvendt og 
interesseret i intensiv terapi. Du skal have bestået 7. 
semester, have VT erfaring og planlægge at være på 
holdet min. 1 år. Arbejdstiden er skiftende vagter alle 
ugens dage - især aftenvagter i hverdagene, dag- og 
nattevagter i weekenden. Du får CARD løn plus 1 
times løn for transport (Kbh. H til Roskilde på 20 min). 
Herudover får du et lille super socialt hold, der ikke 
dækker ved sygdom samt en afdeling, der behandler 
jer som sine egne! 

Du får altså ansvar, frihed, en god løn og masser af mu-
ligheder for at lære i et socialt og spændende miljø. 

Få en ’følgevagt’ inden du søger og se hvordan vi 
er…
Kontakt holdleder Nis på 20 65 36 08 / windelov@stud.
ku.dk

Ansøgningsfrist: Den 23. Februar 2009 kl. 10.00 Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold4106

For yderligere info. Kontakt Adm. sygeplejerske Astrid 
Bruun tlf. 35245408 eller ab@fadl.dk eller Holdleder
Nis windelov@stud.ku.dk eller tlf. 20 65 36 08
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Hvor er de
4 andre??


