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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:
MOK

Onsdag:  MOK nr 17, årgang 41 udkommer
  Præsten spiller rockmusik - se s. 5

Torsdag: Møde om SU i Lille mødesal kl. 16
  Pausegymnastik 10-10.15 foran Bib.
  MSF-foredrag kl. 16 i Haderup.
  Scorebogudlevering kl. 11-13 foran Bib og 16-18 i foyeren
  Præstens strikkecafé kl. 15.30 - se s. 5
  SIMS besøg på idrætskliniken - se s. 8.

Fredag:  kl. 8.00 aud. 2 på Riget: Forelæsning om 
  "Reumatologi på Tværs"....

Lørdag: SU-Koncert i studenterhuset kl. 20

  IMCC uddannelsesdag kl. 12-18
  

Søndag: Kultmed tager til generalprøve på revyen - se s. 8.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Scorebogudlevering kl. 11-13 foran Biblioteket.

  PUC svømmer kl. 21-23 - se s. 6.
  IMCC rwanda møde kl. 17 - se s. 7.

Tirsdag: Pausegymnastik 10-10.15 foran Bib.
  SAMS-møde kl. 19.30 - se s. 6.
  Sundrådet holder generalforsamling kl. 16.

Denne  redaktion

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

News fra dekanatet, sendt ud til alle på punkt.ku-mailen:

KÆRE AKTIVE 
STUDERENDE PÅ 
SUND 
Så er det igen blevet tid til at søge om midler til 
studenteraktiviteter med et socialt eller et fagligt 
formål fra dekanatets pulje. Alle basisgrupper og 
studenterpolitiske organisationer kan søge. I 
2008 modtog i alt 29 ansøgere midler fra dekanat-
spuljen.

Der er ansøgningsfrist 
mandag den 2. marts 2009.

I kan læse mere om kriterier for tildeling af midler, 
om sagsbehandlingen samt finde et ansøgningsske-
ma på SUNDs hjemmeside på
http://sund.ku.dk/for_studerende/studenterforum/
dekanatsmidler09/. 

Vær  opmærksom på, at ansøgningen skal ind-
sendes elektronisk.

På dekanatets vegne
Ulla Wewer
Dekan

Den basale quiz er i denne uge 
i genetikkens verden.
Vi fisker i denne efter et syndrom 
af de lidt sjældnere, men som dog 
har været omtalt i forbindelse med 
undervisningen på 2. semester.
Syndromet skyldes en fejl på kro-
mosom nr 15. Og børn med syn-
dromet udviser i 1-4 års alderen 
en karakteristisk og usædvanlig 
interesse for mad, madsøgende ad-
færd og tilsyneladende manglende 
mæthedsfølelse. 
De fleste er endvidere let til moderat 
udviklingshæmmede. Karakteristisk 
for syndromet er endvidere hormon-
forstyrrelser, udvikling af skæv ryg, 
mange har knogleskørhed og så ses 
der jo selvfølgelig tidlig adrenarche 
(så kan i tænke over hvad det er…. )
Oven i den udtalte appetit og mangel 
på mæthedsfølelse er kaloriebehovet 
ca. 50-90% af jævnaldrenes. 
De fleste patienter vil have ekstrem 
nedsat evne til opkast, og gængse 
brækmidler er ofte uden virkning

Hvad er diagnosen på disse børn som 
hvert år kommer til kongeriget i et 
antal på 4????

I denne uge skal vi hellige os 
de infektionsmedicinske syg-
domme med særligt fokus på 
de virale infektioner.
Vi må nu appelere til dem kære læs-
ers allerstørste form for fantasi, de 
skal forestille dem at de er lægevikar 
på medicinsk afdeling på Svendborg 
sygehus. 

En patient kommer ind i modtagelsen 
med feber med kulderystelser, øjens-
merter og muskelsmerter. 
Den gæve sygeplejerske har stixet 
urinen og fundet ud af at den er fyldt 
med protein. Efter en lille snak med 
patienten fortæller han at hans onkel 
for ca. 3 uger siden kom hjem fra en 
større rundrejse i Utah, Colorado, 
New Mexico og Arizona. Han havde 
på denne rundrejse købt en hamster 
som gave til patienten. 
Senere på aftenen udvikler patienten 
svær respirationspåvirkning (kan 
tolkes som ARDS) , du vælger derfor 
at ringe til bagvagten. Efter at have 
brugt de første fem minutter på at 
svine dig til over at du forstyrrer ham 
midt i X factor hvor Asian Sensation 
netop var gået på scenen  konklud-
erer han at diagnosen jo er åbenbar 
og ikke et opkald værdigt for den 
flittige student… så kære læser - hvad 
fejler patienten????

mvh. Troels og Silas/ MOK

Quiz
Diagnose Søges

 Nyheder 
fra studiet og verden omkring...

Sundrådet og SAMS mangler aktive mennesker, og er i fare 
for at dø ud hvis ikke der snart kommer nogle nye aktive. 
Sundrådet er en slags ”fælles forening” der repræsenterer 
de fleste basisgrupper på Sund. Læs mere om dem på side 
9. SAMS er Studerendes Almen Medicinske Selskab, og 
beskæftiger sig selvsagt med emner indenfor dette område. 
Læs mere om dem på side 6.

Akademisk Boghandel er gået i betalingsstandsning. Det 
betyder at visse bøger ikke kan bestilles hjem i øjeblikket.. 
Så hvis alting glipper, så husk at du også kan købe bøger til 
medicinstudiet i Odontologisk Boghandel, og at du stadig får 
din FADL-rabat derinde også.

Revyen er i fuld sving med at blive færdig, husk derfor at 
Klubben lukker fra og med torsdag d. 19/2 og måneden ud. 
Billetter til revyen kan købes d. 19/2 kl. 15-17 i Klubben.

Øget optag på medicinstudiet – læs mere på side 13.

Mere om nedskæringerne på medicinstudiet – se på side 
10.

SU-debatten raser... derfor er her en lille guide til kommende 
arrangementer, samt hvor du kan holde dig opdateret om 
sagen:

Arrangementer:
19. februar
Møde om SU-nedskæringerne i Lille mødesal på Panum kl. 16.00

21. februar
Koncert i Studenterhuset mod SU-forringelserne kl. 20.00

26. februar
Mulige fællesdemonstrationer i Odense, Århus og Esbjerg kl. 16.00.

Skriv under:
http://bevarsu.skrivunder.dk/?s=1

Hold dig opdateret med følgende Facebookgrupper:
Nej til skattekommissionens SU-forringelser - Investér i 
fremtidens velfærd

Panum mod SU-forringelser!

Modstander af SU-nedskæring (2009)

og på world wide web: http://www.studenterraad.ku.dk/

mvh. Jannie / MOK



















REDAKTIONELT

Send dit svar til mok@mok.info
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Forår 2009, Uge 8-9

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 16/2 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard
Tirsdag  17/2 1200 – 1300  1300 – 1600 Rasmus Carter-Storch
Onsdag 18/2 1100 – 1200   1200 – 1500   Malene Esager Liberoth
Onsdag 18/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Jesper Marsner Hansen
Torsdag 19/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Mandag 23/2 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Torsdag 26/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 26/2 1500 – 1600  1600 – 1900   Jonas Vestergaard Iversen
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, 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. 
10.00-11.00: 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

KÆRE ALLE
 
Eksamenstilmeldingen til sommerens ek-
samener via punkt.ku.dk er nu overstået 
og fordeler sig som nedenstående:
 
Uddannelse Tilmeldinger til S09
Cand.scient.san   147
Civilingeniør   166
Folkesundhedsvidenskab  596
Humanbiologi   96
IT og Sundhed   8
Master of Disaster Management 1
MIH    0
MPH    16
Medicin                 1618
Molekylær biomedicin  37
Odontologi   438
   
Total                 3123
  
Afslutningsvis skal det bemærkes til det 
lave tilmeldingstal ift. tidligere, at det 
er anden termin, at studerende på hhv. 
medicin, odontologi samt it og sundhed er 
blevet automatisk tilmeldt til eksamen, 
hvis de har tilmeldt sig den forudgående 
undervisning i F09.
 
Eksamenstilmeldingen er lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde sig, skal 
søge dispensation om for sen tilmelding. 
Dog skal det bemærkes, at mht. skriftlige 
eksamener, kan der ikke umiddelbart for-
ventes en plads til for sent tilmeldte.
 
Mh
Eksamenskontoret

Vores nye partneruniversitet i Poznan, Poland, tilbyder et gratis valgfrit ophold i 
onkologi
 
ECCO - the European CanCer Organisation - tilbyder europæiske studerende (24 i alt) et valgfrit 
ophold i onkologi ved universitetet i Poznan, Polen, i perioden den 10. august til den 21. august 
(begge dage inkl.). Kost, logi samt rejseudgifter bliver betalt af ECCO - rejseomkostninger må 
dog ikke overstige EURO 500.
 Ansøgningsfrist: 31. maj 2009

For yderligere information samt ansøgningsskema: http://www.ecco-org.eu/Education/
Elective-course/Elective-course-2009/page.aspx/1340

INTERNATIONAL CORNER

INFO

Vil du være med til at arrangere dette års som-
merskole i Global Health Challenges? Så kom til 
introduktionsmøde mandag d. 2 marts kl. 15 på 
Institut for International Sundhed på CSS, Øster 
Farimagsgade 5, bygning 9, 2 sal.

Hvad er sommerskole i Global Health Challenges? 
Sommerskole i Global Health Challengews er en 2 
ugers VKO-godkendt international sommerskole, der 
ligger de sidste 2 uger i august. Som læge i en verden, 
der bliver mere og mere globaliseret er det nødvendigt, 
at vide noget om, hvorledes globaliseringen påvirker 
sundhed og sundhedssystemer internationalt såvel 
som i Danmark. Sommerskolen dækker emner som: 
Udviklingsbistand, “communicable and non-commu-
nicable diseases”, migration, “brain-drain”, voldelig 
konflikt, flygtninge, menneskerettigheder, fattigdom 
og adgang til sundhed.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?

Som medarrangør er du garanteret et plads på kurset 
og du vil få den obligatoriske bogpakke gratis (nor-
malpris 350 kr). Herudover bliver du en del af det 
team, der står for afholdelsen af kurset og kontakten 
til vores undervisere.

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete 
opgaver og om kurset, så send en mail til Eva på 
globalhealth.ku@gmail.com og få nærmere informa-
tion om mødested.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskole i Global 
Health Challenges er meget velkomne på oven-
stående email adresse.

Vi glæder os til at se Jer.

UPS…!
Er der risiko for, at dit korpus en dag lægges 
i sprit for, at kommende medicinstuderende 
kan  lære om ulemper ved alkohol gennem dit 
pragteksemplar af en bodegamuskel?
Ligger der ingen fitnesscentre med studiera-
bat, hvor du bor?
Er dine fødder følelsesløse efter middag, når 
dit blodomløb for længst er gået i stå?
Er dit hoved ved at sætte sig fast mellem dine 
brystmuskler?
Vil du gerne kunne forestå dine kommende 
patienter med et godt eksempel, når du skal 
overtale dem til at dyrke motion?
Ved du ikke, hvordan du skal komme i kontakt 
med dine medstuderende i pauserne mellem 
undervisningen? 
Er der ikke tid til motion, når du skal gå til 
undervisning, læse 80 timer om ugen – og 
klare et fuldtidsjob ved siden af?

Kan du svare ja, på bare et af ovenstående 
spørgsmål, så er løsningen: 

PAUSEGYMNASTIK!
Hver tirsdag og torsdag klokken 10-10.15 foran 
Panumbiblioteket!

Gymnastikken er gratis og særligt tilrettet nakke, 
skuldre og ryg. Øvelserne er lette at gennemføre, 
kan udføres i almindeligt tøj, og du bliver ikke 
svedig. 

Kom frisk!

•

•

•

•

•

•

•

ARRANGØRER TIL GLOBAL HEALTH 
CHALLENGES SOMMERSKOLE SØGES !

INFO & STUDIEVEJLEDNINGEN

STUDIETILBUD
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 8, 2009
Vores nye hjemmeside er i luften! 

Check den ud på http://studenterpraesterne.ku.dk 
Du kan bl.a. downloade vores semesterprogram 
og læse prædikener fra studentergudstjenesterne i 
Trinitatis Kirke. 
Følg også med på bloggen http://ku-praest.blogspot.
com/ Her kan du læse føljetonindlæggene – også fra 
tidligere semestre.

Venlig hilsen
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

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

I sidste uge indledte Nicolai vores semesterføljeton 
om ”Livet. En ligning, der ikke går op” med nogle 
generelle betragtninger om synd. Jeg vil supplere 
med et par af mine tanker om synd.

Når jeg tænker på synd, tænker jeg tit på de ti bud. 
Jeg tænker på, at jeg for år tilbage var overbevist 
om, at kristendommen umuligt kunne være noget 
for mig, for jeg kunne jo ikke overholde de ti simple 
regler, der i sin tid blev hugget i to stentavler. Jeg 
tænkte, at definitionen på en god kristen måtte være 
en person som enten overholdt de ti bud – eller i det 
mindste anstrengte sig rigtig meget for at gøre det. 
Altså ikke ligefrem mig. De tanker er med tiden blevet 
nuanceret en del.

Det er gået op for mig, at der jo er INGEN, der kan 
overholde de ti bud! Der er INGEN, der ikke – i det 
mindste i tanken – har tænkt en ikke-så-respektfuld 
tanke om sine forældre. INGEN, der ikke i en snæver 
vending har ladet en lille hvid eller gråmeleret løgn 
slippe ud mellem tænderne. INGEN, der ikke i et 
svagt øjeblik har misundt andre for deres ejendele og 
ønsket, at man selv ejede lige præcis DET glansbillede 
eller DE supersmarte bukser. 

Det er gået op for mig, at pointen med de ti bud 
måske ikke så meget er, at vi med vold og magt SKAL 
overholde buddene til punkt og prikke fra fødsel til 
død – selvom vi selvfølgelig meget gerne må gøre en 
indsats og prøve! Pointen er snarere at vi skal indse, 

at det er umuligt. Vi er ikke ufejlbarlige. Vi kan ikke 
altid gøre det rigtige. Vi har ikke total kontrol over 
vores tanker og handlinger. Vores livs ligning går 
simpelthen ikke op. Og det er OK! 

Vores ”uperfekthed” – som vi kan vælge at kalde syn-
den - er, som Nicolai skrev i sidste uge, et vilkår. Syn-
den er altså ikke den enkelte uperfekte handling, men 
selve grundlaget – på godt og ondt - for det at være 
menneske: vi er ikke perfekte. Vi er ikke guder.

Hovmodet, som jo er dagens udvalgte dødssynd, kan 
derfor forklares som selve den dræbende tanke, der 
kan snige sig ind på os: at vi KAN og BØR være per-
fekte; at vi KAN og BØR gøre det rigtige; at vi KAN 
og BØR have kontrol.

Som nævnt tidligere betyder det at have øje for hov-
modet jo ikke nødvendigvis, at vi så bare skal lade 
stå til og holde op med at tænke os om og så ellers 
bare stjæle, lyve og hore derudaf. Nej, det betyder 
vel, at vi netop skal tænke sig om og lægge mærke 
til, når vi - igen – har kvajet os og indse, at det er 
prisen for at være et menneske. Der vil altid være en 
lille ”skønhedsfejl”. 

Somme tider tænker jeg på vores anstrengelser for 
at forbedre os som et matematisk billede; en grafisk 
afbildning af et forhold (fx 1 - ½ - 1/3 – ¼ - 1/5 – 1/6 
– 1/7 osv.) som nærmer sig 0, men aldrig når helt 
derhen. Vi kan – og skal - gøre det bedre og bedre, men 
vi når aldrig til 0 - det menneskeligt perfekte. Vi er 
hovmodige, når vi tror, at vi kan nå slutmålet.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag 
efter aftale) 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

TIENDE NORDISKE 
SOMMERSKOLE I 
CANCEREPIDEMIOLOGI
- kursus og forskningsprojekter for 
studerende.

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige 
forskningsmuligheder vha. de nordiske registre.

Fase 1: 16. august - 27. august 2009
 2 ugers internatkursus “Introduction to  
 Cancer Epidemiology”, København
Fase 2: Sommer - efterår 2009
 Projektarbejde svarende til to måneder.  
 Gerne udført sideløbende med studie.  
 Projektarbejdet er under vejledning ved  
 forskningsinstitut i Danmark, f.eks. In 
 stitut for Epidemiologisk Kræftforskn 
 ing, Kræftens Bekæmpelse
Fase 3: Januar/februar 2010
 2 dages internatkursus, præsentation af  
 projekter, Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og 
lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland 
og Island.

Undervisningssprog:
Engelsk

Pris:
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurs-
erne dækkes af Nordisk Cancer Union. Udgifter 
til kost og logi under projektarbejdet betales af de 
studerende. 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
 www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Mette 
Bo, Kræftens Bekæmpelse, tlf.: 3525 7529, e-mail: 
meb@cancer.dk
Ansøgningsfrist er 14. april 2009.

HVORFOR OPSTÅR KRÆFT ? 
- og hvordan kan man undgå 
sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle 
spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må 
man kende til nogle af kræftforskningens basale 
metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig 
ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens 
Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk Som-
merskole for unge studerende især inden for fagene 
medicin, biologi, statistik og sociologi fra alle de fem 
nordiske lande.
Der er 25 stipendiepladser, og stipendierne dækker 
både rejse, ophold og undervisning på et indledende 
kursus, som består af 14 dages intensive studier i 
cancerepidemiologi i København i august 2009. 

Efter det intensive kursus får hver deltager tildelt 
plads i et forskningsprojekt, som omfatter flere studer-
ende. Det er meningen, at deltagerne skal arbejde med 
dette projekt i deres respektive hjemlande det næste 
halve år. Det drejer sig ikke om forskning på fuld tid, 
så man kan fortsætte med sine studier. 
 En weekend i februar 2010 samles de nordiske stu-
derende i Finland til et opfølgningssymposium, hvor 
de skal fremlægge resultaterne af deres forskning i 
det foregående halve år. Også her er rejse, ophold, 
vejledning mm. dækket af stipendiet fra Kræftens 
Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union.

“Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft 
og rygning, som mit mini-forskningsprojekt omhan-
dlede, epidemiologi og statistik, har jeg også lært at 
bruge mange redskaber inden for IT og computer-
programmer, og jeg har lært, hvor vigtig en ordentlig 
litteratursøgning og litteraturgennemgang er. Hvis 
man bare har den mindste forskerspire i maven, vil 
jeg på det kraftigste anbefale, at man søger om at 
komme på sommerskolen. For mig har det været en 
perfekt måde at prøve kræfter med forskning på, og 
uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i 
fremtiden, har jeg fået en viden og erfaring, som jeg 
kan bruge. Som en ekstra bonus oven i det man lærer 
af undervisning, forskningsprojekt og fremlæggelse 
og forsvar af ens egne resultater på et andet sprog, 
får man et samvær med andre studerende, som er 
morsomt og stimulerende og strækker sig langt ud 
over sommerskolen.”        

Katrine (sommerskole-elev 2001)

STUDIETILBUD
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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 basis-
gruppen. Hvis der ikke kommer et generationsskifte uddør SAMS-Køben-
havn 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 al-
men medicinske speciale.
Vi har masser af penge til fremtidige aktiviteter.
Super mulighed for at kunne skrive noget relevant på sit CV til fremti-
dige 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

•

•
•

PUC INFO MØDE 25. FEB. OG KLUBMØDER I 
FORÅRET ’09!
PUC holder klubmøder den sidste onsdag i hver måned på 
Panum.

Første gang i 2009 er 25. februar kl. 20, som også udgør semesterets INFO-
møde for alle interesserede.
Ved klubmøderne er der hver gang et mini-foredrag om et interessant dykker 
relateret emne, dejlig kage og planlægning af kommende dykkerture.
Dykker du, eller har du overvejet at lære at dykke eller gerne vil dykke med 
andre medicinere? Så tilmeld dig info-/klubmødet 25/2, hvor du kan møde 
PUCs medlemmer. Skriv til info@puc.nu, og du vil modtage svar om sted på 
mail når dagen nærmer sig.

LÆR AT DYKKE MED PUC I FORÅRET 2009!
PUC afholder sit meget roste begynderdykkerkursus i foråret 2009.
Se www.puc.nu for datoer m.m.!
Kurset starter tor 5. marts. Prisen er 2.850kr + indmeldelse (150kr) + kontin-
gent (500kr) til PUC. Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 3.300kr. 
inkl. midlertidigt medlemskab.
Tilmelding på info@puc.nu.

UV-RUGBY/FRIDYKNING/SVØMNING FOR ALLE 
SUND STUDERENDE!
I Tingbjerg Skoles svømmehal, mandage 21-23.
PUC spiller UV-Rugby, svømmer m.m. 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, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu gratis, takket være PUCs 
medlemmer! Der er også et udvalg af masker, snorkler og finner til låns.
Formel tilmelding til mini-kurset er velset, på info@puc.nu.

LÆGER UDEN 
GRÆNSER I CON-
GO
Er du interesseret i international 
sundhed og hjælpearbejde i 
den tredje verden? Så mød op i 
Haderup auditoriet torsdag 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 organi-
sationens nuværende aktiviteter i landet. 
Til sidst vil der være mulighed for at stille 
spørgsmål til de tre foredragsholdere.  

Gruppen af medicinstuderende un-
der Læger uden Grænser byder alle 
interesserede velkommen med kage 
og kaffe.

Billetsalg torsdag d. 19/2 kl. 15-17 i foyeren ved vindeltrappen.

Der kan max købes 4 billetter pr. person – det er ikke nødvendigt med 
fremvisning af studiekort.
NB: Du kan ikke hente billetter for andre ved at fremvise deres studie-
kort!
Pris 70 kr. pr. billet

15 års jubilæum!:
Som noget særligt i år laver Medicinerrevyen en 3. akt til forestillingen 
fredag d. 27/2.
Kom og oplev gamle klassikere fra de sidste 15 års fantastiske Medicin-
errevy!

På glædelig gensyn

BASISGRUPPER

Sidste chance 
for at hente 
scorebogen!
Hvis du endnu ikke har afhentet 
scorebogen 2008/2009 så har du 
stadig mulighed for det på følgende 
tider:

Torsdag d. 19/2 kl. 11-13 
Foran Biblioteket

Torsdag d. 19/2 kl. 16-18 
I Panums foyer foran klubben

Mandag d. 23/2 kl. 11-13 
Foran biblioteket 

Med venlig hilsen
Scorebogsredaktionen
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SEXEKSPRESSENS 
WEEKENDSEMINAR! 
Når nu fredag den 13. og valentinsdag er 
(forhåbentlig) vel overstået, kan dreng såvel 

som pige føle, at det er nødvendigt at gøre en 
aktiv indsats for at holde drama og kærligheden 

lidt ved live. Og hvordan gør man så det? – man 
tager på sexekspressens weekendseminar, især 
hvis nedenstående punkter er lige dig! 

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 semes-
trene

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 folkeskole-
klasse om følelser, førstegang mv.? Så ryd din 
kalender den 6.-8. marts. Der er fælles afgang fra 
hovedbanegården – turen går til hyggelig hytte 
i Valsø (nær Roskilde). Foruden undervisning af 
nye, er der foredrag om formidling, kønssygdomme, 
prævention og Islam. 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. Trop 
desuden op ved 
vores bod den 
19. marts, ved 
IMCC pr-ba-
zaren, og hør 
nærmere. 

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 neden-
stående 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 sundheds-
center): 
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

Organisations-
arbejde 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-studer-
ende 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 projektet. 
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 projek-
terne 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 ungdomsle-
dere 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 rwandere til 
Danmark.
Udover ungdomslederudvekslingen er der mu-
lighed for at komme på spændende kurser og fede 
seminarer i Danmark typisk arrangeret af DUF. 

Har lyst til at prøve kræfter med organisationsar-
bejde 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 

BASISGRUPPER

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 København.

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 work-
shop i teambuilding og motivation. 

Præsentationsteknik: Som medicinstuderende og senere læge 
kommer man ikke uden om at skulle kunne begå sig til 

•
•

•
•

•

•

1.

2.

3.

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 søsterorgani-
sation. 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!

4.
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Nick Cave 
teaterkoncerten på 
Betty Nansen

En mørk og dyster vinteraften for 
et par uger siden blev jeg på Betty Nansen vidne 
til et mindst lige så mørkt og dystert teaterstykke 
– nærmere betegnet Nick Cave teaterforestillingen, 
som i disse dage spiller som gæsteforestilling fra 
Århus Teater. I modsætning til vejret udenfor var 
stykket imidlertid en ret så opløftende oplevelse.

Et stykke, som vandt Reumert-prisen for årets fores-
tilling 2007, som er blevet rost i alle medier og af alle 
jeg kender, som har været inde og se det, og som ikke 
mindst indeholder en lang række sange af australske 
Nick Cave oversat til dansk  -  det skal man da se. 
Så det var, hvad jeg gjorde efter en hyggelig middag 
med et par venner. I Nick Cave teaterforestillingen 
møder vi gæsterne på Guds Hotel, som sjovt nok 
åbner stykket med sangen Gods Hotel – oversat til 
dansk ligesom resten af de i alt 16 sange. Her på 
hotellet præsenteres gæsterne en efter en, og lang-
somt afdækkes en mangfoldig række ondskabsfulde, 

morderiske, forelskede og forvirrede personkarakter-
istikker, gode som onde og alle indeholdende begge 
dele. For eksempel præsenteres den kønne, lille 
lyshårede Lottie i sangen Forbandelsen over Trehøje 
( The Curse of Millhaven) hvori det erfares, at Lottie 
nok ikke er helt så sød og uskyldig, som hun ser ud  
-  hun er faktisk skingrende sindssyg og ansvarlig for 
en række drab i området, deriblandt byens postbud. 
Lige så præsenteres de andre karakterer i stykket i 
en fantastisk kavalkade af sange, som overraskende 
nok ikke virker klodsede og ikke taber deres mening 
eller storhed af at blive oversat til dansk. Nu kan 
jeg ikke prale af at være Nick Cave-ekspert, men 
flotte, det var sangene i hvert fald stadig på dansk  
-  særligt skal fremhæves Jeg lukkede Kærligheden 
ind (fra I let Love in, hvis nogen skulle være i tvivl) 
-  der var jeg dælme rørt. Musikerne, som hele vejen 
igennem også er skuespillere i stykket, gør et rigtig 
godt arbejde med at fremstille sangene og samtidig 
have overskud til at være i fokus som en del af den 
visuelle fortælling.

Selve den visuelle del af stykket får med meget enkle 
effekter, fx koloenorme Lego-mands-agtige hoveder, 
lagener, lys, træer og virkelig, virkelig godt skuespil 
indfanget sangenes stemning, og fik i hvert fald mine 
tanker til at fare i retning af David Lynch og Vinden 
i Piletræerne – nærmere sagt mod drømmeuniverser, 
hvor folk ikke bare er gode eller onde men langt 
mere komplekse end som så, og hvor det er de store 
spørgsmål i livet, som får plads – det være sig bl.a. 
kærligheden og ondskaben. Personerne, man møder 
i stykket, er indimellem uhyggeligt vulgære, drikker 
tæt og er aggressive, men samtidig er de alle små og 
sårbare mennesker, som bare har brug for at blive 
holdt om – en kontrast, man ikke engang behøver 
være Nick Cave-ekspert for at genkende fra Nick 
Caves sange.    

Jeg var helt paf, da stykket var færdigt  -  det var så 
godt og så overvældende, at det snarere blev fordøjet 
over de næste mange dage end over de 1 ½ time, det 
varer. I skrivende stund sidder jeg tilbage med følelsen 
af at mangle ord, der dækker det godt nok - og jeg 
mangler ellers aldrig ord. Tag nu for hulen ind og 
se det – der er mange mørke og dystre vinteraftener 
endnu, som kan beriges med en tur i teatret.

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

KultMeds næste arrangement:

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

tir 3. marts kl. 16.00
-Info- og månedsmøde, Store Mødesal. 
Kom og bliv introduceret til Panums cooleste 
basisgruppe og hør om forårets kommende ar-
rangementer!
Der vil endvidere blive holdt 2 oplæg:
  1) om den surrealistiske kunstmaler Wilhelm 
Freddie v. Leda. S. Abbasowa
  2)oplæg v. Mette Berg Christiansen

ons 11. marts
-Kunstudstilling i Statens Museum for kunst
Wilhelm Freddie – Stik gaflen i øjet!

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.

METODEKURSUS 1.
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsma-
teriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 12. marts 2009 kl. 16.30 – 19.30

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer, 
og koster 30 kr.
Der forventes en basal forståelse for de anatomiske 
forhold, svarende til indgrebene, dvs. bestået 3. 
sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra torsdag d. 19. 
februar kl. 16.00

Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen
SATS
Dennis Hallager Nielsen
arrangement@sats-kbh.dk
Tlf. 26 97 87 42

Er du interesseret 
i idræt og/eller id-
rætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for dig!

Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops  og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for 
idrætsmedicin og forbedre uddannelsesmu-
lighederne indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september 
og giver adgang til alle vores arrangementer.  
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.

Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød 
op til vores månedsmøde.

SIMS månedsmøde er første tirsdag i hver 
måned i SIMS nye lokale i sygeplejerskebyg-
ningen  (se kort på SIMS’ opslagstavle på vej 
mod kantinen) 

Man behøver ikke være medlem for at kunne 
komme til møderne. 

Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop 
kaffe. Det er helt gratis og uforpligtende.

SIMS arrangerer:

Besøg på idrætskliniken 
på Bispebjerg Hospital.
Arrangementet er åbent for alle!

Seneste tilmelding 10. februar til skjoldvang@stud.
ku.dk

Program for SIMS besøg på Idrætskliniken på Bis-
pebjerg, 19. februar 2009

1530 -1545 
Introduktion til Institut for Idrætsmedicin, BBH. 
Oplæg ved Postdoc Katja Heinemeier. Emnet er den 
idrætsmedicinske forskning vi laver her hos hos.

1545-1615  
Oplæg ved formand for Dansk Idrætsmedicinsk 
Selskab Tommy Friisgaard Øehlenschlaeger
Emne: Idrætsskader i eliteidrætten

1615.1730     
Inddeling i grupper og workshops 
1) Idrætsklinik- ultralydsundersøgelse og behandling 
af idrætsskader
2) Styrke-hurtighedstest
3) Iltoptagelse på løbebånd– konditest (vi kan nå 3 
konditest)

1730-1815 
En bid mad :-)

BASISGRUPPER
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Studerendes almene kirurgiske selskab,SAKS, inviterer til:

Traumekirurgisk foredrag 
onsdag d. 25. Februar kl. 16.15 i auditorium 29.01.32

Gæsteforedragsholderen vil være overlæge Jens Hillingsøfra kirurgisk klinik C 
(kirurgisk gastroenterologi og levertransplantation), Rigshospitalet.

Emnet vil være levertraumer og de generelle traumekirurgiske principper, der ligger til grund 
for behandlingen af sådanne problemstillinger.

Alle er meget velkomne. Dette er et åbent arrangement og ingen tilmelding eller medlemskab 
af basistruppener altså nødvendig. 
Hvis du nærer ønske om at stifte bekendskab med basisgruppen SAKS 
er dette en fortrinlig mulighed for at møde såvel aktive medlemmer af 
basisgruppen som andre kirurgisk interesserede medstuderende. 
Dette er blot et blandt mange interessante tilbud dette semester – klik 
ind på hjemmesiden studkir.dk.

På vegne af SAKS Simon Veedfald
Vel Mødt!

SAKS INTROMØDE D 26. 
FEBRUAR KL 15.15 PÅ 
KEMIGANGEN
- er du 1./2. semesters studer-
ende eller har du bare aldrig fået 
meldt dig ind i SAKS, så kom 
og hør hvad SAKS står for. Vi er 
medicinstuderende med interesse 
for de kirurgiske specialer. Er du 
også interesseret i kirurgi eller vil 
du bare gerne med på et af vores 
mange spændende kurser, så 
kom glad til vores intromøde og 
tag gerne din læsemakker med!

STUDENTERPOLITIK

Informationsmøde
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! Kom til GF!

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 fl este 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!

Du behøver ikke at være supermand eller -kvinde, for at være med i SundRå-
det. 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 GF på tirsdag!

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

Kom til Generalforsamling i SundRådet
Tirsdag 24. feb. 2009 kl. 16 – 18 i Medicinerhuset, 1. sal
Kom og stil op til en post og vær med til at bevare SundRådet!
Foreløbig dagsorden fi ndes i MOK uge 6.
Endelig dagsorden udsendes via info-sundraadet@punkt.ku.dk onsdag 18. feb.

BASISGRUPPER
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KOM TIL DEBATMØDE OM STRATEGISKE BESPARELSER PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDS-
VIDENSKAB OG FOLKESUNDHEDSVIDENSKABSFAGENES ROLLE PÅ MEDICINSTUDIET
I december måned bebudede dekanatet en besparelse på 2,4 mio. kr. Det 
foregik vist nok på den måde at dekanatets budbringer Flemming Dela 
på et studienævnsmøde præsenterede et forslag om at skære klinisk so-
cialmedicin og almen medicin med 50 %. Det passede jo ”helt �lfældigt” 
med det beløb af de�e års besparelser man ønskede at udmønte på 
lægestudiet. Klinikkerne �l kurset i socialmedicin og praksisundervisning 
i almen medicin er som alt anden klinikundervisning rela�vt dyrere set 
i forhold �l forelæsninger på Panum, og derudover ønskede dekana-
tet, som det står at læse i referatet fra studienævnsmødet 8. januar, 
at foretage ”en strategisk besparelse” på disse fag frem for generelle 
besparelser. Nu kan man jo al�d kri�sere dekanatets fremgangsmåde 
og indblanding i studienævnets sager generelt, men når der skal spares, 
skal der jo spares. For Panum fa�es penge for, ak ja, vi skal jo have et 
fallisk Panum-tårn, der midt i fortætningsprocessen og udsmidningen af 
basisgrupperne fra Panum kan give lidt rejsning �l dekanen. Og siden kun 
25 % af de STÅ-penge universitetet modtager fra ministeriet pr. bestået 
eksamen reelt kan bruges på undervisning (resten går �l dri�, bygninger, 
centraladministra�on, dekan-thé etc.), kan man jo godt forstå at der ikke 
er råd �l de dyre klinikker.

Dekanatets ønske om at spare kurset i klinisk socialmedicin og kurset i 
almen medicin med 50 % kunne studienævnet dog ikke acceptere, da 
man her fornu�igt nok mener, at besparelser bør foretages under faglige 
hensyn også. Derfor meddelte studieleder Jørgen Olsen dekanatet, at 
man godt kunne spare, men at man selv ville finde besparelserne. Det 
kostede lidt på kurset i social medicin og rehabilitering, kemikurset og 
kemiøvelserne, 9. semesters klinikophold og på introduk�onskurset. 
Dermed slap folkesundhedsvidenskabsfagene rela�vt billigt. Foreløbigt 
ihver�ald.

Det er imidler�d ikke første gang at dekanatet har forsøgt at blande sig 
i studienævnets arbejde og skære i folkesundhedsvidenskabsfagene.  
De�e skete også i forbindelse med den nye kandidatstudieordning, hvor 
dekanatet var u�lfredse med at almen medicin, der fylder en �erdedel af 
12. semester, skulle �ldeles en �erdedel af semesterets ECTS point. De�e 
ville ellers have re�et op på en årgammel skævvridning i studieordningen, 
men her brød dekanatet sig heller ikke om studienævnets ønske om at 
lade ret være ret og almen medicin få point svarende �l det, som det nu 
engang fylder. Kun med nød og næppe kunne dekanatet acceptere den 
nye studieordning.

Hvorfor er dekanatet så inds�llet på at nedprioritere Ins�tut for Folkesund-
hedsvidenskab? Gang på gang presser dekanatet instituttet og det 
koster både på undervisningen målt i �mer og på undervisernes lyst �l 
at undervise i deres fag. Hvilken strategi kan ligge bag, når man nu VED 
at forebyggelse er bedre end at skulle bruge mia. på behandlinger, der 
kunne være undgået. Bør vi ikke som lægestuderende være godt rustet 
�l opgaven med at forebygge, oplyse og være sundhedsfremmere? Det 
er trods alt en af de syv lægeroller. I næste MOK vil jeg se nærmere på, 
hvilke konsekvenser besparelser på folkesundhedsvidenskabs fagene 
kunne få for kommende læger og samfundet.

/Steven Andersen, MR

Vær med �l at diskutere 
dekanatets ønske om 
”strategiske besparelser” og 
Folkesundhedsvidenskabsfag
enes rolle på medicinstudiet, 
når Medicinerrådet inviterer 
�l debat med lektor, læge, 
dr. med et ph.d. Lone 
Schmidt fra Afdeling for 
Socialmedicin på Ins�tut for 
Folkesundhedsvidenskab. 
Lone Schmidt er formand for 
Undervisningsudvalget på IFSV 
og har været ansat på fakultetet 
siden 1991.

Deba�en med Lone Schmidt 
foregår på MR-mødet den 2. 
marts kl. 16.15 i MR’s kontor på 
1. sal i sygeplejeboligerne ved 
siden af Panum (Nørre Allé 6). 

Alle er velkomne!

ANNONCER
Studenter-
medhjælper til 
projekt vedr. 
sjældne sygdomme/
handicap
Kennedy Centret søger sammen med 
Center for små Handicapgrupper 
en studentermedhjælp ca. 15 timer 
ugentlig, foreløbig 6 mdr..

Opgaven er dels at indberette hospitaler/afdelin-
ger, der behandler sjældne sygdomme til interna-
tional database, dels at hjælpe med en opdatering 
af korte danske beskrivelser af sjældne sygdomme, 
til brug for patienter og pårørende.

Forudsætninger: gerne medicinstuderende med 
interesse for medfødte sygdomme og genetik

Arbejdssted: Center for små Handicapgrupper, 
Bredgade, samt Kennedy Centret, Glostrup.

Se evt. www.kennedy.dk eller www.csh.dk

Henvendelse: Direktør Karen Brøndum-Nielsen, 
Kennedy Centret, tlf. 43 26 01 54.

STUDENTERPOLITIK
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FRIVILLIGE TIL 
ØLTELTET PÅ ROSKILDE 
FESTIVAL 2009
Har du lyst til et gratis armbånd til festivalen mod 
at arbejde 24 timer i Roskilde Fondens øltelt, så 
send en mail til charlotte@paisley.dk eller kom 
forbi og snak med mig på mit kontor på adminis-
trationsgangen i lokale 9.1.49.

Roskilde Rideklub skal bruge 40-50 frivillige, så 
der er også plads til dig. Festivalen finder sted 2. 
– 5. juli 2009 og billetprisen er i år 1.785 kr., så der 
er masser af penge at spare. Der er forplejning på 
vagterne og adgang til fornuftige toiletter.

Klinisk Assistent ved
The Lundbeck Center for Neurovascu-
lar Signaling (LUCENS) og
Neurologisk Afdeling, Glostrup Hos-
pital, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet

En stilling som klinisk assistent med 
henblik på Ph.d. projekt er ledig 
snarest eller efter aftale.

Projektets formål er at studere betydning af prosta-
noider for smerteoplevelsen under migræneanfald. 
Projektet inkluderer humane eksperimentelle 
farmakologiske studier kombineret med målinger 
af hjernens hæmodynamik, neuroimaging og 
kvantitativ sensorisk testing. Den kommende Ph.d. 
studerende vil således få kundskaber indenfor både 
smerte og kredsløbsforskning af relevans for mange 
forskellige specialer.
 
Der foreligger udkast til Ph.d. projekt 
og finansiering er sikret.

Du kommer til at arbejde i en stor gruppe, som på 
nuværende tidspunkt har 30 forsvarede afhandlin-
ger bag sig. Der er overordentligt gode muligheder 
for international frontlinjeforskning, og der er stor 
chance for succes, hvis du selv arbejder godt med. 

Stillingen har relevans uanset valg af speciale, idet 
de generelle principper for denne type forskning er 
de samme i alle specialer.

Aflønning: Som klinisk assistent

Ansøgningen stiles til:

Klinisk Forskningslektor Messoud Ashina og 
Professor Jes Olesen
The Lundbeck Center for Neurovascular Signaling 
(LUCENS) 
Neurologisk afd. N 39
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup

Ansøgninger vil blive behandlet løbende dog senest 
28.2.2009

STUDENTERMEDHJÆLP 
SØGES PÅ HVIDOVRE 
HOSPITAL
Vi søger en studentermedhjælp til at 
starte d. 1. marts 2009.

Arbejdsopgaver:
Indberetning af utilsigtede hændelser
Referat skrivning og deltagelse i møder
Arbejde med Excel grafer til kvartals- og årsrap-
porter
Opdatering af intranetsider
Mulighed for at arbejde med udfordrende og 
selvstændige projekter indenfor patientsikker-
hed

Timeantal:
5 timer om ugen
Meget fleksible arbejdstider, der nemt kan 
passes ind i studiet.

Løn:
130,62 kr. i timen efter fadl’s overenskomst.

Krav til dig:
Du har bestået 7. semester på medicin studiet 
og helst kunne beholde jobbet i mindst 2 år, da 
det kræver en del oplæring
Du kan arbejde selvstændigt og har sans for 
orden og systematik
Du kan bruge Word og Excel

Kontakt:
Er du interesseret? 
Så send en ansøgning til: 
rieharboenielsen@gmail.com 

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Er du forskningsinteresseret, og har du lyst til at 
holde pause fra studiet for at forske? Så har vi job-
bet til dig!

Vi arbejder med at undersøge metabolisme, ved 
brug af stabile isotoper, i patienter med muskelsy-
gdomme. 

Vi søger en medicinstuderende, til at hjælpe os med 
at udføre kliniske forsøg. Arbejdet består af praktiske 
opgaver som anlæggelse af venflon, blodprøvetagning 
mm.. Desuden skal du arbejde selvstændigt med et 
træningsprojekt af muskelsvindspatienter, dvs. der er 
mulighed for førsteforfatterskab på en artikel, samt 
at få lavet din OSVAL I el. II opgave.

Vi kan tilbyde et aktivt forskningsmiljø, deltagelse 

i Ph.D. kurser, kortvarige udenlands ophold, da vi 
undersøger en del patienter i udlandet. Forsøgene 
er af invasiv karakter, hvilket giver gode basale 
kliniske færdigheder.

Det er ikke en forudsætning at du kender til metoder 
eller har forsket i forvejen, da du vil blive grundigt 
oplært. Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, 
er stabil, fleksibel og at du har lyst til at forske.

Er du interesseret, så kontakt: 
Klinisk assistent, Læge, Nicolai Preisler, Neu-
romuskulær forskningsenhed, 
Rigshospitalet på Mob. tlf.: 6177 8982 el. tlf.: 3545 
6135, 
e-mail: nicolai.preisler@rh.regionh.dk

SKOLARSTIPENDIAT TIL FORSKNING I 
METABOLISKE MUSKELSYGDOMME SØGES

WHO 
COLLABORATION 
CENTRE (WHO-CC) 

SØGER 
STUDERENDE

WHO-CC på Bispebjerg Hospital søger en stud-
erende på medicin, der vil skrive OSVAL II, eller 
en studerende på folkesundhedsvidenskab, der 
vil skrive speciale, i forbindelse med et af vores 
projekter.

Opholdet er ulønnet, men der gives relevant ve-
jledning på stedet. Alle projekter, der udføres hos 
WHO-CC, skal i sidste ende lede til publikationer, 
som den studerende får mulighed for at være med 
til at udarbejde, ligesom det er en god mulighed for 
at få praktisk erfaring med klinisk forebyggelse.

Omfanget af projektet svarer til et halvtidsstudie. 
Resultaterne af projektet skal foreligge i slutnin-
gen af maj 2009, mens selve opgaven og artiklen 
kan udarbejdes efterfølgende. 

Om opgaven:
Den studerende vil blive tilknyttet et allerede 
igangværende udviklingsprojekt angående inter-
vention ved skadeligt alkoholforbrug. Alkoholmis-
brug og -behandling er stadig et tabubelagt område 
i sundhedsvæsnet, og indsatsten over for patienter 
med et skadeligt forbrug er præget af manglende, 
usystematiske eller nogle gange obsolete tilbud. 
På verdenskongressen i 2008 blev der forelagt re-
sultater, som ikke viser effekt af de nye medicinske 
behandlinger. Derfor må effekten af øvrige eksis-
terende behandlingstilbud undersøges. 

Den konkrete opgave indebærer et litteraturstudie 
over effekten af disulfiram (antabus®) som et led i 
anden behandling. Disulfiram anvendes til at be-
handle kronisk alkoholmisbrug og vil derfor kunne 
indgå som en del af et nyt interventionsprogram.

Som studerende vil man få mulighed for at arbejde 
evidensbaseret med et underbelyst behandling-
sområde med en stor sundhedseffekt, få kendskab 
og erfaring med systematisk litteratursøgning og 
–vurdering samt artikelskrivning. 

Om WHO-CC:
Klinisk forebyggelse er et relativt nyt felt indenfor 
det sundhedsvidenskabelige område i Danmark. 
Klinisk forebyggelse omfatter forebyggelse, 
sundhedsfremme samt rehabilitering, og er tæt 
relateret til den enkelte patients samlede forløb. 
Centeret arbejder for, at klinisk forebyggelse 
integreres i det daglige arbejde på sygehusene, til 
gavn for den enkelte patient.

WHO Collaboration Centre støtter arbejdet i 
International Network of Health Promoting 
Hospitals and Health Services og rådgiver WHO 
på området. Du kan læse mere på hjemmesiden 
www.who-cc.dk

Er du interesseret eller har du spørgsmål? Så 
kontakt:

Bolette Pedersen, projektmedarbejder, 
e-mail: bped0046@bbh.regionh.dk 
(tlf.: 3531 2796)

Hanne Tønnesen, overlæge, forsknings- og cen-
terleder, 
e-mail: ht02@bbh.regionh.dk  
(tlf: 3531 3279)

ANNONCER
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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 Blegdams-
vej 26.

Kommende aktiviteter
»  26. marts - RepræsentantskabsmødeHvis 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. 

FADLs Lægevikarkurser

Der er stadig ledige pladser på følgende 
kurser: 

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

Der er desuden kommet datoer for Akut 
Medicin 1-3:

Akut Medicin 1 - kl. - 16.00-20.00
Den  16.-18. marts

Akut Medicin 2 - kl. - 16.00-20.00
Den 20.-22. april

Akut Medicin 3 - kl. - 17.00-21.00
Den 18.-20. maj

NB: Tilmeldingen til disse kurser starter 
mandag den 23. februar kl. 16.00 på www.
fadl.dk.

Mandag den 16. februar kl. 16.00 blev der 
åbnet op for tilmeldingen til kurserne i EKG 
3-5. Se nærmere information på www.fadl.
dk/Kurser i København.

Kontingentopkrævning
Onsdag den 18. februar 2009 udsender FADL kontingentopkrævninger for forårssemestret 
2009. 

Kontingentet er pr. 1. februar fastsat til 880,- kr. halvårligt. 
Husk, at kontingentet er fradragsberettiget, og det sørger FADL automatisk for at indberette 
til SKAT ved årets afslutning. 

Er du blevet kandidat i januar eller har skiftet adresse, skal du huske at give besked til FADL 
via mail kkf@fadl.dk.

FADL tilbyder...

Som medlem af FADL får du adgang til 
diverse bøger og praktisk kittelgejl, der kan 
bruges i undervisningen på lægestudiet.

1. semester
Som medlem af FADL får du et rabatklister-
mærke, der giver fordelagtige vilkår, hver 
gang, du handler. Læs mere på fadl.dk for 
at se, hvilke fi rmaer, FADL har indgået et 
samarbejde med. Og hvert år udgiver FADL 
en studiekalender, som udleveres gratis til 
alle medlemmer.

De nye medlemmer, der starter på 1. seme-
ster får en studiekalender, et rabatklister-
mærke og en taske (så længe lager haves).

På 2. del af studiet – (3. 4. og 5. semester)
3. semester får Flashcards, som er oversigts-
kort over kroppens muskler.

Fra 5. semester udleveres Medicin.dk – Læ-
gemiddelkataloget, der egner sig godt som 
opslagsværk og til supplerende læsning i 
farmakologi. Desuden kan du få Medicin.dk 
- Kittelbogen to gange i løbet af din studietid 
på valgfri semestre. Kittelbogen er dog nyt-
tig under klinikophold eller, når du arbejder 

som lægevikar, så FADL anbefaler Kittelbo-
gen til henholdsvis 7. og 9. semester.
Du kan også få Kittelbogen som PDA-udga-
ve, der løber resten af studietiden uafhæn-
gigt af, om du har fået bogudgaven.

Tilmelding foregår på www.dli.dk (Dansk 
Lægemiddelinformation).

Tredje del – 6.-9. semester
Til 7. semester udleveres det almene 
journalkoncept, og det er desuden muligt at 
få diverse EKG-materiale i form af EGK-
linealer, Blodgashåndbøger og foldere om 
normalværdier etc.

Fjerde del – 10.-12. semester
Til 10. semester udleveres det psykiatriske 
og det neurologiske journalkoncept.

Sekretariatet bestiller desuden jævnligt 
diverse håndbøger med emner som hud, 
øjne, urinvejsinfektion og antibiotika, og har 
du forslag til andre bøger eller foldere, er du 
velkommen til at sende en mail til kkf@fadl.
dk.

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

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

11. februar 2009

Øget optag på medicinstudiet er en realitet
- trods advarsler fra FADL og Lægeforeningen 

200 ekstra studerende om året skal løse lægeverdenens problemer ser det ud til. Politikerne 
er glade, dekanatet i København er tilfredse – forstærkningerne til lægefaget skal starte 
allerede i 2009 og dermed udfylde den mangel på læger, tidligere tiders fejlslagen uddan-
nelsespolitik har skabt. 
FADL har ad fl ere omgange advaret imod et øget optag, når kvaliteten af især klinikopholdene 
allerede lider gevaldigt. Der er simpelthen for mange studerende tilknyttet hver afdeling. De 
studerende sendes samtidig længere og længere væk i deres kliniske ophold, mens længden 
af opholdene bliver skåret ned. 
I den sammenhæng er det beskæmmende at det sundhedsvidenskabelige fakultet i Køben-
havn støtter op om Videnskabsministerens planer frem for at opfylde deres ypperste formål: 
Nemlig at sikre produktionen af kompetente læger. En blanding af manglende indsigt og 
økonomisk kassetænkning har desværre givet dekanatet skyklapper på i denne sag. 

Fokus på videreuddannelsen
Senest har Lægeforeningen kritiseret udspillet og henvist til, at det ikke var optaget af medicin-
studerende, der var problemet, men derimod antallet af videreuddannelsespladser. Michael 
Dall, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning, henviste endvidere 
til, at justeringen af optaget af de nordiske studerende nok skal vise positive resultater om et 
par år, når pågældende årgange bliver færdige. 
Endnu engang må man dog sande, at beslutninger vedrørende sundhedssystemet ikke skal 
træffes på baggrund af kompetente udtalelser fra personer i berøring med hospitalsverdenen 
og lægestanden, men derimod af fi ne mænd på bonede gulve. 

Og hvem bliver taberne? De studerende igen. Selvfølgelig. 

Køen bliver længere
Køen foran fredagsbaren i København var lang i sidste uge. Meget lang. Jeg vil personlig 
byde de ekstra 50 studerende, der er tilfaldet studiet i København, velkomne. Velkommen 
i køen foran Panum. Det er koldt og vådt, men du kan lige så godt allerede nu vænne dig 
til dårlig behandling fra dekanatets side. Dine holdtimer bliver alligevel afl yst til fordel for 
forelæsninger med overheads fra 1973, og dit eneste møde med en patient på studiet bliver 
en SimMan dukke... 

Nej, men ærlig talt. 

Med de ekstra studerende følger naturligt en tilsvarende pose penge. Vi skal i fællesskab 
hjælpe vores studieledere og dekaner med bruge disse penge på at skabe gunstige vilkår 
for de studerende. Der skal ikke skæres ned på holdtimer, der skal ikke være uacceptable 
lokaler, og sidst, men ikke mindst – der skal ikke skæres mere ned på vores klinik. Det er 
sådan der skabes fl ere læger. 
I mellemtiden må vi udnytte den situation, at vi er en mangelvare. En eftertragtet mangelvare. 
Man må erkende, at der er et stort politisk pres, for at få os skubbet så hurtigt igennem som 
muligt, men vi er heldigvis udstyret med ben at stå – og stå fast – på.  Vi skal kræve samme 
opmærksomhed på vores videreuddannelse, og forsat stå fast på vores rettigheder. 

De skal nok få læger. På lægernes og de kommende lægers betingelser. 

Kristin Steinthorsdottir
Formand for FADLs hovedforening

Nyttige links 
til nye og gamle stud.med.’er

Vi har i MOK samlet nogle nyttige links til nye og 
gamle medicin studerende som kan bruges når KU’s 
egne sider er nede eller når man bare trænger til en 
hjælpende hånd.

www.hubeck-graudal.dk
Her fi nder du skemaer for alle semestre og hold i mega 
fl otte farvekoder, lige til at proppe i sin outlook-kalend-
er eller hvad man nu bruger. Derudover er der nogle 
hjælpemidler til eksamen. Der er interaktive multi-
plechoice, for basal humanbiologi og immunologi, og 
eksamensopgaver, for 6., 8. og 9. semester.

www.manan.dk
Her fi nder du noter til mange af de fag der føles som 
en lidt for stor mundfuld.

www.studmed.dk
Dette forum er for alle stud. med.’er i København, 
Odense og Århus. Det er stedet hvor du kan fi nde 
hjælp til faglige, skøre eller studierelevante prob-
lemstillinger.

www.doktordating.dk
Stedet hvor man kan fi nde sin soulmate eller måske 
bare en ven med samme interesser som en selv.

www.forsøgsperson.dk
Hjemmesiden hvor du kan tjene nogle ekstra penge, 
hvis FADL brænder dig af eller du bare ikke gider fl ere 
bleer. Eller for at bidrage til forskningen, forstås...

Markus / MOK-red.

Heste
KREDSFORENINGEN & GØGL (MED HESTE)
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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

KÆRE VAGTTAGER!
ER DU VENLIG AT SE DINE SKUFFER IGENNEM FOR LØNSEDLER 
FRA 2008, SOM DU EVT. HAR GLEMT AT AFLEVERE TIL 
VAGTBUREAUET? HVIS LØNSEDLERNE BLIVER FOR GAMLE, 
RISIKERER DU AT AFDELINGEN SKAL SKRIVE PÅ DEM IGEN, NU DA 
VI ER I NYT ÅR.
PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN!

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

•
•
•
•
•

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 2. marts 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

•
•

•
•

•

•
•
•
•

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

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

Krav:
Du skal have/kunne:

Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. sommer 
og i eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i april (typisk mellem kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet i april kl. 17.00 i kaffestuen, 
afd. 3011 på RH
Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af april
Ansættelse pr. 1. april 2009

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

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktions-
møde

Løn: SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist Onsdag den 1. april 2009 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold – Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Peter Koch Lang-
hoff 22364663 eller peterkochlanghoff@stud.ku.dk 

•
•
•

•

•

•

•
•
•

VAGTBUREAUET
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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

•
•
•

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 
måneden for at få den nødvendige rutine, hvilket 
efter 1 års tid kan nedsættes til 4, hvis behovet er 

HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, 
NEURO-INTENSIV AFD. 2093 

Vi er et lille hold på 10-12 vagttagere som arbejder 
på neurokirurgisk intensivafdeling på Riget. Lige nu 
søger vi 1 ny medlem per 1 marts 2009 for at være 
fuldtallige. 
Arbejdet på afdelingen går ud på at hjælpe sygeple-
jerske med at passe pt. Bl.a. skal vi:

GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og vok-
senpatienter
Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ek-
stremiteter m.v.)
Tage A-gasser/ A-punkturer
Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår 
og intrakranielle blødninger
Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn 
Modtage patienter efter operation
Beregne væskebalance
Sætte drop op, sikre at CVK fungerer
Alm. observation og pleje af intensivpatienter
Hjælpe med at modtage intensive patienter
Hjælpe i akutte situationer
Deltage i oprydning, rengøring, opfyldning og 
afprøvning af udstyr.

Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en 
opvågningsstue med 4 sengepladser.

Holdet dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, 
aftenvagt fredag, dagvagt lørdag ulige uge og så er vi 
2 VT på arbejd i weekendnattevagt.
Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvåg-
ningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. 
Desuden får du en 3 timers oplæring af en sygeplejer-
ske i computersystemerne Care Vue, VIPS, Orbit samt 
scoringer, hvilket ligeledes er lønnet. 

Krav:
Min. 200 timers erfaring som ventilatør
Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to 
måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter 
om måneden.
Du skal have lyst til at indgå i et godt og kon-
struktivt samarbejde med afdelingens øvrige 
plejepersonale.
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: den 23/2-09 kl 10 - søges via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold- mærket 
”4408” 
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler.
Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls 
vagtbureau 3524 5408 eller ab@fadl.dk

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201
SØGER 1 NYT MEDLEM

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæ-
modialyseafdeling på Rigshospitalet.
Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte 
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette 
indbefatter selvstændig vurdering af væsketræk, over-
vågning af patient, IV-medicinering, stuegang med 
læge, blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du 
blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald 
og initial hjertestopbehandling.
Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at 
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet 
høje krav til din kompetence og selvstændighed. Hér 
vil der yderligere være mulighed for at dialysere på 
intensiv- og andre afdelinger på RH, tage akutte tilka-
ldevagter i nattetimerne hjemmefra samt varetage 
specialbehandlinger som plasmaseparation.

Vi tilbyder
Ingen nattevagter, men korte dag- og aftenvagter 
á 7 timer
Gode arbejdsforhold på lige fod med sygeple-
jerskerne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-
ustabile patienter
Vagter indenfor et spændende speciale med ud-
viklingsmuligheder og ansvar

Vi forventer at du
Har bestået 7. Semester
Har 150 VT-timer
Har gyldigt akkrediteringskort
Kan tage minimum 8 vagter om måneden

Efter ca. Et år er der mulighed for at gå på ”pension” 
med kun 4 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Den 2 marts 2009 kl. 10.00. Via www.
fadlvagt.dk for medlemmer – ledige hold – Mærke 
”4201”

Oplæring afholdes umiddelbart efter ansættelsen 
og består af i alt 11 lønnede følgevagter. Heraf 10 
med erfarne sygeplejersker og 1 med en erfaren 
dialyseassistent.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som 
regel får en god middag og lidt pils.

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder Morten 
Jørgensen på morten@studmed.dk eller mobil: 2462 
1432.

•

•

•

•

•
•
•
•

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 fleksible 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”

•

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

VAGTBUREAUET
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MOK's fædre har fået følgende spørgsmål:

Hej søde ven :D 
Ved godt det er et virkelig underlig spørgesmål, men det stor i 
svarede på alt mod himmel og jord, så nu satser jeg pådu vil svare, 
det er virkelig VIGTIG!  men tænkte på om du viste hvem der har 
lavet/opfundet “kajkager”  jeg synes selv de smage sygt godt, såjeg 
har valgt at skrive en stil om det,  så hvis du ville hjælpe mig med 
at svare på mit spørgesmål, 
så min stil kan blive færdig :D 
kærelig hilsen Julie.

Kære Julie
Kajkager er et meget specifi kt emne og det betyder også at 
der ikke har været nogen af MOK’s fædre der har kunnet 
svare på dit spørgsmål. 
Kagerne kaldes på engelsk Kermit cake og er opkaldt efter 
den grønne frø fra the muppet show. Frøen blev introduceret 
i 1955 og det betyder også at kagerne 
nok kommer fra England og ikke fra 
Danmark. I Danmark er de opkaldt 
efter Kaj fra kaj og andrea der først blev 
introduceret i 1971. 
Jim Henson der opfandt Kermit 
the frog må siges at være opfi nder 
af kajkager og navnet må være en 
dansifi cering af et engelsk produkt

Kære MOK’s fædre:
Jeg er nyligt startet på 3. semester og vi skal i skrivende stund 
til at dykke ned i underekstremiteten (rent videnskabeligt, 
selvfølgelig), efter at have læst om skulder, arm og hånd (med 
dertilhørende knogler, led, muskler, kar og nerver). Jeg synes 
det er rigtig spændende, men også meget hårdt, så jeg tænkte 
at det nemmeste ville være, hvis jeg kunne forudsige, hvilket 
emne jeg skal op i (er det neurofysiologi eller anatomi, og hvilket 
spørgsmål?) - så jeg håbede at I kunne give mig nogle pålidelige 
(helst 100% sikre) metoder til at lave en sådan forudsigelse. Eller 
er det bedste at terpe det hele?

På forhånd tak, 
Johannes

Kære Johannes
”Eksamen er som en julefrokost man ved aldrig hvad man 

kommer op i, men har sikkert glemt det dagen efter”
Siger Jens Dolin, cand. scient. og Troels far, og 
mener i øvrigt at det ikke kan betale sig at snyde til 
eksamenen...

Desværre er det kun Troels far der har villet give nogen 
som helst udtalelse på dit meget uetiske og amoralske 

spørgsmål. Dog har redaktionen alligevel nogle planer 
til enten af bestå eller måske få god karakter. 

Sekretariatet har i nærheden af eksamen udfærdiget en 
liste over hvilke studerende der skal op i enten anatomi eller 
neurofysiologi og hos hvilken eksaminator . Det er bare så tæt 
på eksamen og så uspecifi kt at man stadig bliver nødt til at 
læse op til eksamen. Derudover er det meget svært at komme 
i besiddelse af denne liste og selv en ansættelse i sekretariatet 
vil formentlig ikke være nok.

Dog har MOK en plan der kræver forberedelse, penge og en 
ven. Inden man kommer til eksamen skal man erhverve sig 
en burka eller en turban, et PET/Secret Service lytte kit og 
en ven med 3. semesters bøger. Man ifører sig en øresnegl og 
burka/turban og tager til eksamen. Hovedpåklædningen er til 
for at skjule øresneglen så eksaminator, censor og vagterne 
ikke vil kunne se den. Når man har trukket spørgsmålet og 
kommet ind i forberedelsen er det bare at begynde at snakke 
med sig selv. Vennen vil kunne svare på alle de spørgsmål du 
stiller til dig selv.

MOK har kontaktet PET og de ønsker ikke at fortælle hvor 
man kan købe sådan et sæt eller hvad det koster, så Jannie 
foreslår man skal lære sig selv og en medstuderende telepati 
og på den måde kan få den nødvendige information. Den 
sidste mulighed er brug af ovenlysvinduerne i forberedelses-
lokalet og en ven med nogle plancher med hele pensum.

Markus / MOK-red.

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. •

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 afl ednings & 2 afl ednings 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 

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

NATTEVAGT STIKKEHOLD 
HILLERØD HOSPITAL
Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød Sygehus 
søger 1 FADL-vagter -”stikkere” til nattevagtshold 
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 

•
•
•

•
•

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

•

•

•

•

•
•

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

•

•
•

•

•

•

 MOKS FÆDRE
   Om Kajkager og Eksamenslæsning (eller mangel på samme)

i 1955 og det betyder også at kagerne 
nok kommer fra England og ikke fra 
Danmark. I Danmark er de opkaldt 
efter Kaj fra kaj og andrea der først blev 

”Eksamen er som en julefrokost man ved aldrig hvad man 
kommer op i, men har sikkert glemt det dagen efter”

til enten af bestå eller måske få god karakter. 

VAGTBUREAUET & MOKS FÆDRE


