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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: KOK@MOK

Onsdag:  MOK nr 18, årgang 41 udkommer
  SAKS traumeforedrag - se s. 9
  Møde i IMCC Nepaid - se s. 8
  PUC infomøde kl. 20 - se s. 11

Torsdag: Strikkecafé 15.30-17.30.

  SAKS intromøde kl. 15.15 på kemigangen
  

Fredag: Afskedsreception for Bjarne fra FADL kl. 14 på  
  Blegdamsvej 26
  

Lørdag:
  

Søndag: Livvagterne på DR kl. 20.00
  Deadline for at søge dispensation - se s. 5
  Deadline for at donere penge til IMCC's Gaza   
  indsamling - se s. 8 

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  MR-møde kl. 16.15-18.
  Intromøde til Klubben kl. 15 - se s. 11

Tirsdag: Kultmed info- og månedsmøde - se s. 10
  

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

Studielivet kan være hårdt, især for tegnebogen. Derfor lancerer MOK nu en 
kogebog der kan give dig nogle billige opskrifter lige til at gå til. Alle opskrifterne 
er nøje udvalgt på baggrund af bl.a. den ernæringsmæssige værdi hvor vi især 
har skævet til en madpyramide.

For at tilgodese vores svenske læsere og som en protest mod den nye kantines 
manglende brug af smør, mayonnaise, fed creme fraiche og fløde i deres mad 
bringer KOK@MOK i denne uge en opskrift på Smörgåstårta (Sandwichlagkage) 
der indeholder det hele.

Ingredienser: 
3 pakker toastbrød
300 g. rostbeef i skiver
300 g. kogt skinke i strimler
300 g. leverpostej
250 g. bacon i skiver
1 dl. Mayonnaise
45 g. Kapers
50 g. Peberrod høvlet
4 spsk. dijonsennep
250 g. smør

Garniture:
2.5 dl. Crème fraiche 38%
300 g. flødeost naturel
2 tomater
en halv agurk
purløg

Steg baconen og læg den i en bunke på en tallerken for at bevare fedtindholdet. 
Skorpen skæres af toastbrødet, og brødet skæres til så det passer i en springform 
på ca. 27 cm. i diameter. Sandwichen opbygges som en lagkage. Efter hvert lag 
skal brødet trykkes let med hånden. 

Opbyg i forskellige lag som følger: 
Brød 
Leverpostej + stegt bacon 
Brød + smør 
Skinke + sennep 
Brød + smør 
Kapers + mayonnaise 
Roastbeef + peberrod 
Brød + smør (nederst) 

Formen kan med fordel sættes i press i køleskabet natten over, så er den nemmere 
at smøre over med flødeost og creme fraiche. 

Næste dag: Bland crème fraiche med ost og smør det omkring hele kagen. Garner 
evt. med agurk, tomat og purløg.

Ekstra opskrift til dig:
Man skal jo som bekendt aldrig “stikke op for bollemælk” vel... 
Men hvor kommer udtrykket fra, og hvad er bollemælk egentlig? Jo udtrykket 
stammer helt tilbage fra det gamle bondesamfund. Dengang var der meget høs-
tarbejde, og den hårdeste tjans var med en høtyv at stikke negene fra marken 
og op på vognen eller fra vognen og op på loftet. Det blev kaldt “at stikke op”, 
og påtog man sig det hverv, gjorde man sig fortjent til ekstra solid kost. Man 
kunne således ikke nøjes med den dengang klassiske ret, bollemælk, der var 
boller overhældt med varm mælk. Deraf fik talemåden “han stikker ikke op for 
bollemælk” den betydning, at man ikke finder sig i noget. Herunder kan du se 
en opskrift på den klassiske ret...

Bollemælk
Ingredienser: 
2 l skummetmælk
2 kanelstænger
2 pasteuriserede æggeblommer
1 tsk citron
1 stk franskbrød

2 liter mælk varmes i en gryde. Tilsæt 2 kanelstænger og lidt fintrevet citronskal. 
Når mælken koges tilsættes brødet uden skorpe. 2 æggeblommer piskes i en 
suppeterrin sammen med lidt mælk.
Bollemælken hældes kogende over i terrinen under kraftig omrøring. 
Serveres med stødt kanel og sukker.

Følg med igen i næste uge hvor du får endnu flere spændende opskrifter lige til 
at klippe ud og hænge på køleskabet

Har du spørgsmål eller kommentarer til denne uges opskrift eller spørgsmål til 
mad generelt er du mere end velkommen  til at skrive til kok@mok.info. Idéer 
og inspiration til fremtidige opskrifter modtages også med kyshånd.

Mvh. Hallas & Jannie / MOK

KOK@MOK

Bollemælk....?

REDAKTIONELT
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Uddrag af   SUND-INFO NR. 114 - 20. FEBRUAR 2009 redigeret af Jannie/MOK

Evaluering af universitetsområdet går i 
gang i uge 9
I 2009 skal der gennemføres en evaluering på univer-
sitetsområdet, som følge af en beslutning i Folketinget. 
Videnskabsministeriet har indkaldt universiteternes 
bidrag til evalueringen, og KU er nu i gang med at 
tilrettelægge høringsprocessen på universitetet. De 
overordnede temaer i høringen bliver: 
- Studerendes og ansattes medbestemmelse
- Den frie akademiske debat
- Forskningsfrihed
Bestyrelsen på KU har ønsket, at der sker en bred 
høring på universitetet. Det betyder, at en lang række 
råd og nævn samt institutter og samarbejdsudvalg vil 
blive inddraget i høringsprocessen, som løber i februar 
og marts måned.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Maj Leth-Espensen, mlee@sund.ku.dk

Lundsgaardmøde onsdag den 11. marts 
kl. 9.00
Dekanatet inviterer til Lundsgaardmøde onsdag 
den 11. marts kl. 9.00-10.00, hvor der er følgende på 
dagsordenen:
Opdatering budget 2009
Arbejdspladsvurdering
Evaluering af universitetsloven

Ph.d.-studerende og post.docs inddrages 
mere i prægraduat undervisning
I et hyrdebrev til de ph.d.-studerende og post docs 
ansat på SUND har Dekanen meddelt at ph.d.- stu-
derende og post.doc på SUND fremover forventes at 
bidrage til den prægraduate undervisning, svarende 
til ca. 100 UAT pr. år. Hyrdebrevet kan ses på ph.d.-
skolens hjemmeside. Bag beslutningen ligger på den 
ene side hensynet til fakultetets reducerede budget og 
på den anden side ph.d.-skoleledelsens og dekanatets 
ønske om at styrke de yngre forskeres kompetencer 
inden for formidling og undervisning.
Yderligere information: http://sundphd.ku.dk/ny-
hedsbox/hyrdebrevphdogpostdoc090209.pdf

RUNDT OM CAMPUS
Undervisningslokalerne 1.2.16 og 31.01.60
Begge lokaler er nu møbleret og udstyret til under-
visningsbrug, og derfor også registreret i syllabus og 
kan dermed reserveres.
Flere nye cykelstativer og bedre 
evakueringssikkerhed
Der kommer flere stativer i porten mod Blegdam-

svej, når håndværkerne er færdige i marts. Også 
ved tandlægeskolens indgang fra Nørre Allé udvides 
cykelparkeringen. Driftsafdelingen er meget glade for, 
at cyklister til Panumbygningen i stigende omfang 
benytter cykelstativerne, hvilket holder
brandveje og hovedflugtveje frie.
/// Redigeret af projektleder Gunilla Sommer, guso@sund.ku.dk ///

Indvielse af Panumkantinen er flyttet til 
kl. 12.00-13.30 den 5. marts
Den nyrenoverede kantine i Panum-bygningen 
bliver indviet for studerende og medarbejdere ved et 
arrangement torsdag den 5. marts kl. 12.00-13.30. 
Arrangementet er blevet ændret til en frokostrecep-
tion, hvor den nye kantineforpagter Simply Cooking 
får mulighed for at give smagsprøver på firmaets 
kogekunst. Kantinen, der åbner for ordinært salg 
fredag den 6. marts, er godkendt til 550 personer og 
med en helt ny indretning. Det vil en kort periode 
kræve nye ’trafikregler’ ved serveringsdiske og kasser. 
Simply Cooking vil introducere en ny madtradition 
med sund, fedtfattig og samtidig lækker kost baseret 
på friske råvarer, årstidens frugter og grøntsager. 
Der vil være tilbehør til dagens ret samt et udvalg af 
vegetarretter og masser af salat. Forpagteren ønsker 
at skabe kulinariske oplevelser ved at være kreativ 
med de råvarer, som er fremme efter årstiden samt at 
smagsoplevelser ved at bruge nye og gammelkendte 
råvarer på en ny og spændende måde.
Retterne fremstilles uden brug af smør, majonæse, fed 
cremefraiche og fløde. Simply Cooking bruger primært 
fuldkorns pasta og bager kun grovbrød med masser af 
korn og kerner. Her ud over bruges masser af linser, 
bønner og kikærter. Alle mælkeprodukter er økolo-
giske samt en del af grønsagerne efter årstiden.
Kantinens åbningstider
Kiosksalg: 7.45-16.00
Morgenmad: 7.45-10.00
Frokost: 11-14
Yderligere information samt online bestilling til ar-
rangementer: http://simplycooking.dk/sund/

Salg af endagsbilletter til 
Klimakonferencen 10.-12. marts
Medarbejdere og studerende ved KU har fået mu-
lighed for at købe endagsbilletter til IARUKlimakon-
gressen Climate Change: Global Risks, Challenges 
and Decisions, som finder sted 10. - 12. marts 2009 i 
København. Prisen for endagsbilletter er 350 euro for 
ansatte og 175 euro for studerende.

Prisen for hele konferencen er 675 resp. 340 euro.
Registrering sker hos International Conference Serv-
ices, ICS, på https://www.icsonline.
com/EI/getdemo.ei?id=370&s=_0W40PEBHI
Yderligere information: http://climatecongress.ku.dk/ 
eller ICS, att. Marie Ekström, marie@ics.dk

16 studerende tilgodeset med midler fra 
den Lægevidenskabelige Fakultsfond
Med midler fra Den Lægevidenskabelige Fakultet-
sfond har Dekanatet sammen med Fakultetets 
Forskningsstrategiske Udvalg den 11. februar 2009 
uddelt i alt16 portioner til studerende på SUND til 
delvis dækning af enten forskning eller udgifter i 
forbindelse med ophold på en udenlandsk klinik eller 
universitet. Der var ved ansøgningsfristen indkommet 
37 ansøgninger.
Tillykke til:
Lise Goltermann, Kristine Waagstein, Caroline E. B. 
Larsen, Christine Benn Christiansen, Lasse Maretty 
Sørensen, Jesper Tranekjær Jørgensen, Line Klingen 
Haugaard, Studenterklubben, att. Theis Aagaard, 
Marie Louise Roed Rasmussen, Mie Østergaard Ped-
ersen, Kristine Juul Hare, Anders Dæhli Skjolding, 
Sidsel Hald Rahlf, Niels Henning Skotte, Mette M. 
W. Christoffersen, Elisabeth Arndal.

Finansrådet sponserer 100.000 kr. til 
årlig pris for bedre internationalt 
studiemiljø
Københavns Universitet skal med en ny pris blive 
bedre til at tiltrække og fastholde dygtige studer-
ende fra udlandet og forbedre det internationale 
studiemiljø. Prisen på 100.000 kr. er sponseret af 
Finansrådet og skal uddeles én gang årligt - første 
gang til universitetets årsfest i november.
Ideen med den nye pris er, at give et skulderklap til 
en medarbejder, studerende eller et institut/fakultet, 
der gør noget særligt for det internationale studiemiljø 
på universitetet. Pengene kan enten anvendes til 
at gennemføre et nyt initiativ eller til at udbrede 
en allerede påbegyndt forbedring f.eks. inden for 
vejledning, information, undervisning eller sociale 
arrangementer.

Læs hele SUND-info i elektronisk form i din punkt.ku-mailbox 
eller på fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk.  SUND-
info udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget 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.

STYRENDE ORGANER & QUIZ

Så har internettet endnu en gang været presset til det yderste af kobberkablerne 
med at modtage alle jeres gode bidrag på sidste nummers faglige udfordringer.

Svaret på den basale quiz var selvfølgelig en klassiker som Prader willi syndromet. 
Se evt. mere om denne faglige udfordring på www.prader-willi.dk (… ja, de er 
også på fjæsbogen). 

Diagnosen som burde være elementær for enhver der har snuset til den fynske 
infektionsmedicin var Hanta-virus infektion som i Danmark kun er beskrevet 
omkring Svendborg. 

Symptomerne kan samlet beskrives under koden Hanta pulmonalt syndrom.

Endvidere var hamsteren ikke tilfældigt valgt, da det er en særdeles hyppig 
vektor.

Vinderen af den diagnostiske quiz blev Tor Biering-Sørensen 9. semester

Vinderen af den basale blev Ali Hamoudi

Begge vindere har 
vundet en flaske 
af den fineste 
kirsebærvin til at 
komme foråret i 
møde med. 

I den basale quiz 
denne uge skal 
vi især have fat i 
de studenter som 
helligede sig de 
indre organer frem 
for enzymerne på 
4. sem.

I indre organer 
beskrives et organ 
med følgende ord-

lyd: Organets form varierer med konstitutionstypen. Hos den leptosome findes 
ofte et aflang, nærmest J-formet organ, som kan strække sig langt caudalt. Hos 
pyknikeren er organet i reglen kortere, mere tværstillet og ofte "kohornsformet". 
I niddelfyldt tilstand er organet ofte uregelmæssig pæreformet og vender den 
brede ende opad og den smalle ende nedad mod højre; organets længdeakse er 
spiralformet, rettet nedad, fremad mod højre og drejer bagud... Ja, hvilket kært 
organ er omtalt?

I den diagnostiske quiz skal vi ud i en sand sværvægter.

Denne gang er de kære læser, forvagt 
på en skadestue i det allermørkeste 
Jylland. En 15 årig dreng ankommer til 
skadestuen efter under staldarbejde at 
have fået en jernplade løftet kraftigt op i 
ansigtet af en gris.

I dagene efter oplever han tiltagende 
ømhed og stenosesymptomer i næsere-
gionen. Da du går ind til patienten ser 
du hvad billederne viser.

Da du klog af tidligere skade kender 
bagvagters reaktioner når du ringer 
midt i X-factor vælger du selv at prøve at 
stille diagnosen.

Så kære læser hvad fejler patienten???

Har du hvad der skal til? Send dit svar 
til mok@mok.info, husk at skrive navn, 
semester og telefonnummer. 

Mikael/MOK

Ugens faglige quiz

Sådan ser patienten ud når du sidder ned og 
kigger op i hans næse...

Her er patienten set fra siden. Det  kunne f.eks. 
se sådan ud, da du gik ind på stuen og han sad 
med siden til...

kilde: ugeskrift for læger (vi kan af gode grunde ikke røbe årgang og nummer før næste nummer)
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Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 23/2 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Onsdag 25/2 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Torsdag 26/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 26/2 1500 – 1600  1600 – 1900   Jonas Vestergaard Iversen 
Mandag 2/3 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Tirsdag 3/3 1400 – 1500 1100 – 1400 Malene Esager
Onsdag 4/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager
Onsdag 4/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Torsdag 5/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 5/3 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 

SKAL DU SØGE 
STUDIENÆVNET 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. 
marts, for forhold der vedrører efterårssemestret!

Når du ansøger om dispensation, skal du dokumen-
tere, at der er særlige forhold, som ligger til grund 
for ansøgningen. Det kan være forskning, børnepa-
sning, 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!

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

BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! Har du tænkt 
på økonomien? Og hvordan skal dit studie se ud 
fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra 
din uddannelse. Ved orlov kan man ikke få SU, 
men ved barselsorlov har du til gengæld mulighed 
for at få ekstra klip. Du skal kontakte SU-kon-
toret eller bruge minSU på www.su.dk, hvis du 
ønsker at få disse udbetalt. Hvis du er berettiget 
til dagpenge, skal du kontakte din kommune, som 
bevilger dette. 

Hvis du er gravid i 3. trisemester på eksamensda-
toen, eller hvis du har komplikationer i forbindelse 
med graviditeten, er der også mulighed at for 
ekstra tid til dine skriftlige eksaminer. Du skal 
i dette tilfælde søge en dispensation og vedlægge 
vandrejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan desuden få ekstra tid til eksamen i forbin-
delse med amning. Husk at ansøgningen skal være 
os i hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-
ieforløb i forbindelse med familieforøgelsen. Vi vil 
orientere dig om dine muligheder, f.eks. deling af 
semestre, og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du mulighed for at søge dispen-
sation om holdsætning i et specifikt klinikudvalg 
eller på et specifikt hospital af hensyn til åbning-
stider på dit barns daginstitution. 

Er du ordblind og frygter du at det vil påvirke dine 
resultater ved de skriftlige eksaminer? Så har Uni-
versitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig 
igennem eksaminerne. Eneste krav vi stiller er, at 
du kan dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbind-
else med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På den 
baggrund har universitet en række tilbud til dig. 
Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med særlige 

fagspecifikke ordbøger installeret. 
Kontakt studievejledningen eller kig ind på www.
medicin.ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud 
kunne hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation 
til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer og tilladelse 
til at medbringe retskrivnings- og nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det 
med en dysleksitest fra en offentlig institution. Testen 
må højst være et år gammel. Dette gælder også for 
svenske og norske studerende.

PAUSE FRA STUDIET?

VIGTIGT! DEADLINE FOR 
ANSØGNING OM DISPEN-
SATION ER 1. MARTS
Skal du søge om dispensation for forhold, der 
vedrører forårssemesteret, skal du ansøge senest 
den 1. marts. Efter denne dato, skal du tale med 
en studievejleder, inden du ansøger!

Studievejledningen gør opmærksom på, at der er 
deadline for indlevering af ansøgninger om dis-
pensation vedrørende eksamen i sommerterminen 
2009 eller forhold vedrørende næste semester 
senest den 1. marts. Indleveres ansøgninger efter 
denne dato, kan det ikke garanteres at ansøgningen 
bliver behandlet til tiden.

Undtaget herfra er ansøgninger om dispensation, 
på baggrund af akut opståede forhold.

Vi anbefaler at du kontakter en studievejleder, 
inden du afleverer din ansøgning!

ORDBLIND OG EKSAMEN

STUDIEVEJLEDNINGEN

Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på 
to måder. Du kan holde semesterfri eller tage orlov! 
– Men hvad er forskellen?

Semesterfri
Semesterfri har du , når du ikke tilmelder dig under-
visningen i det semester, hvor du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og har 
dermed ret til at deltage i eksaminer, deltage i valg og 
modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav).
Du skal være opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og 
6.-årsreglerne.
Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker fri/
barsel, have prægraduatforskningsår.

Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 7 semester 
på kandidatuddannelsen kan du ansøge om orlov fra 
studiet. Tager du orlov midt i et semester, har du ret 
til at få gentaget den undervisning, som du mangler 

på et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’, som 
kan hentes på administrationsgangen eller på www.
medicin.ku.dk/systemer/blanketter. Den udfyldte 
blanket afleveres i ekspeditionen.
Når du tager orlov, har du ikke status som studer-
ende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage i 
eksaminer, modtage SU og deltage i valg.
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde 6.-årsreglen – uret stopper ikke under 
orlov! Aktivitetskravene gælder ikke, mens man 
holder orlov.
Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, 
ønsker fri/barsel, skal rejse og mener ikke du kan 
opfylde aktivitetskravene.

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen! 
Spørgsmål angående SU skal rettes til den centrale 
studie- og erhvervsvejledning i Fiolstræde 22, tlf: 
33141536, sa-info@adm.ku.dk
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN UGE 9, 2009

Som du måske har opdaget har de tre studenter-
præster på Københavns Universitet knyttet deres 
arbejde tættere sammen. Vi vil derfor i højere grad 
end tidligere minde om de tilbud, der er tilgængelige 
i andre hjørner af universitetet end lige de natur- og 
sundhedsvidenskabelige fakulteter, som Nicolai har 
som sit primære arbejdsområde.

Studiekredsen om kristendom i rockmusikken 
begyndte i sidste uge. Der bliver lyttet til musik af 
bl.a. Nick Cave, Love Shop, Leonard Cohen og Bob 
Dylan, og deltagerne indbydes til også at bidrage med 
musikeksempler. Nicolai Halvorsen understreger: 
Det er ikke intentionen at gøre rockmusikken 
kirkelig, ligesom vi ikke er interesseret i erklæret 
religiøs musik. Vi vil spille noget af den musik som 
vi selv holder af. Studiekredsen afholdes i samarbejde 
med studenterpræsten i Indre By, Stefan Lamhauge 
Hansen. Der er stadig plads til flere deltagere.

I den lidt mere letbenede, men stadig musikalske, 
afdeling er sangeftermiddagen på fredag den 27. 
februar. Der vil blive sunget sange – og salmer! – som 
har haft deres storhedstid i radioprogrammet Giro 
413. Kom og skrål med!

Hvis du savner lidt mere basal indsigt i kristen-
dommen er der mulighed for at hægte sig på stud-
iekredsen ”Om kristendommen” ved studenterpræst 
Birgitte Kvist Poulsen fra KUA. 

Find detaljerne om arrangementerne i semesterpro-
grammet på den nye hjemmeside: http://studenter-
praesterne.ku.dk  

Følg desuden med på studenterpræstens blog http://
ku-praest.blogspot.com . Her kan du læse føljeton-
indlæggene – også fra tidligere semestre.

Venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

FØLJETON: LIVET. EN 
LIGNING, DER IKKE GÅR 
OP.
AFSNIT III – GRISKHED

Er det sjovt at være grisk?
 
Jeg husker en gang en, der sagde, at mange mis-
sionsfolk talte om synden, som om det var noget 
sjovt. For dem der har set og husker Lars v. Triers 
film ”Breaking the Waves” passer det ret godt på 
den skildring af befolkningen i den lille skotske by, 
hvor Bess bor. De gamle mænd, der er imod musik 
og sex udstråler alt andet end munterhed. Det 
dydige liv efter Guds bud er ikke morsomt. 

Det er selvfølgelig en misforståelse. Selvom det også 
må siges, at ikke alle missionsfolk er sådan. Men 
min pointe er at synden er alt andet end sjov. 

Måske kan der være letsindighed forbundet med 
synd, men der kan også være forglemmelse eller 
stædighed. For lidt viljestyrke kan føre til synd og 
for meget viljestyrke kan føre til synd. 

Dagens dødssynd er griskhed (latin: Avaritia). 
Den hører med blandt de tilsyneladende sjove. På 
den anden side må man overveje, hvor sjovt det 
er at rage til sig på andres bekostning. De fleste 
kan se, at griskhed er et udtryk for en indre tom-
hed, en længsel mod en sand fylde, som er blevet 
perverteret. 

Griskheden er meget aktuel. Finanskrisen har 
afsløret næsten hele den finansielle sektor som 
griske. Som flere har bemærket ligger det muligvis 
indbygget i kapitalismen, der fremmer spekulation 
og akkumulering af profit. 

Kapitalismen bunder i en forståelse af menneskets 
egocentrisme som en samfundsordnende kraft. 
Men hvis man forstår griskhed som udtryk for et 
fokus på mine egocentriske behovs opfyldelse, så 
er griskhed i dag en dyd. Stort set hele samfundet 
er indrettet på, at vi tænker på hvad der er godt 
for os. Det gælder ikke kun, hvor der er flest penge. 
Vi vil bruge andre ord om det end griskhed f.eks. 
nytte. Det er den tankegang, der ligger bag udtryk 
som ”hvad skal jeg bruge det til”. Problemet her er 
for mig at se, at man faktisk også bliver nødt til at 
tænke på helheden. Ikke blot på mig, men på os. 
  
Læs mere om griskhed af tidligere biskop i Roskilde 
Jan Lindhardt på følgende link: http://www.berling-
ske.dk/article/20070725/dineord/107250894  

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, 1.

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 er i fuld gang, og der er altid plads 
til flere omkring bordet. Begyndere, hurtige, triste, 
erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, 
kreative, tavse, glade, perfektionister. Alle er 
velkomne!

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

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

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

STUDENTERPRÆSTEN 
STÅR TIL RÅDIGHED FOR 
PERSONLIGE SAMTALER
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum 
(tirsdag 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

HERTOFT-
EFTERMIDDAGE

Sæson 2008-09

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

26. FEBRUAR:
PIA STRUCK
ORGASMENS KUNST
Ved at lære at bruge kroppens virkemidler mere 
optimalt og ved at have et positivt forhold til krop-
pen og kønsdelene kan man få meget mere ud af 
både sit onani-liv og sin partnersex. Det handler om 
personlig udvikling gennem at arbejde systematisk 
med seksualiteten. Oplægsholderen har tyve års 
erfaring med seksualterapi, og i sit oplæg vil hun 
introducere nogle af de dynamiske kropsteknikker, 
hun underviser i, og som gennem træning kan gøre 
både mænd og kvinder multiorgastiske. Pia Struck 
tager udgangspunkt i sine erfaringer fra mange års 
weekendkurser med kodeord som seksuel ”heal-
ing”, ”empowerment” og ”enrichment”. Hun har 
senest optrådt som kærlig coach for en gruppe unge 
mænd i TV2 Zulu-programmet ”Love Camp”.  

Mange hilsner
– og vel mødt!

 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo 
Møhl



7

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.

ARRANGØRER TIL GLOBAL HEALTH 
CHALLENGES SOMMERSKOLE SØGES !

CEKU-FORSØG, 500KR 
FOR 1 TIMES TESTNING
CeKU søger 8. og 12. 
semestersstuderende til forsøg i 
starten af marts.

Hvor, og  hvornår sker det og hvor lang tid 
tager det?
Din deltagelse tager 1 time. Forsøget løber over 
3 dage og du kan selv vælge tidspunkt og dag. 
Forsøget foregår på CEKU, i Teilumbygningen på 
Rigshospitalet. 
 
Hvad skal der ske?
Du bliver eksamineret af en klinisk lektor i din 
håndtering af 2 patientkonsultationer. Du skal 
optage anamnese, fortage obj. undersøgelse, formu-
lere en problemstilling og opstille tentative diagnoser 
samt undersøgelses- og behandlingsplan for pa-
tienten. Det er validiteten af disse scoringer vi tester 
i dette forsøg og ikke din præstation som sådan.
 

Hvad får jeg ud af det? 
500,- kr kontant for 1 times testning. Beløbet er 
indberetningspligtigt.
 
Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg vil deltage?
Find et tidspunkt, der passer dig (se nedenfor) og 
ring til Martin Tolsgaard, tlf. 61 30 30 72
 
Tider:
Tirsdag den 3.marts: 16.30-17.30
  17.30-18.30
  19.00-20.00
  20.00-21.00
 
Mandag den 9.marts: 16.30-17.30
  17.30-18.30
  19.00-20.00
  20.00-21.00
 
Tirsdag den 10.marts: 16.30-17.30
  17.30-18.30
  19.00-20.00
  20.00-21.00
 
Med venlig hilsen
Projektledelsen

RASKE MÆND MELLEM 25-40 
ÅR, SOM ØNSKER AT KOMME I 
FORM, SØGES TIL FORSKINGS-
PROJEKT.

Projektet afvikles på Institut for Idræt på Køben-
havns Universitet. 
Formålet med studiet er at undersøge effekten af to 
forskellige træningsmetoder. Den ene type træning 
er arbejde uden pause på en let til moderat be-
lastning. Den anden type træning er mere intensiv 
intervaltræning.

Du kan deltage hvis du opfylder nedenstående 
kriterier:
Mand
25-40 år
Er fysisk aktiv i mindre end 30 minutter om dagen
Ikke deltager i regelmæssig fysisk træning
Ikke-ryger
Vil gerne træne i 60-90 min tre gange om ugen i 
8 uger

Forsøget består af:
8 ugers træning
12 konditionstest
3 målinger af din præstationsevne hvor blodprøver 
og prøver fra lårmusklen udtages

Forundersøgelser starter i uge 9 og 10, og selve for-
søget beregnes startet i uge 12.

Der gives honorar for deltagelse.

Forsøgsansvarlig: Professor Dr. Scient. Jens 
Bangsbo

For mere information kontakt: 
Søren Andersen eller Birgitte Høier på tlf. 35 
32 16 32 / 40 58 62 08 / 60 66 74 60 eller mail: 
traeningsprojekt2009@ifi.ku.dk

OSTEOPATISTUDERENDE PÅ 
AFSLUTTENDE ÅR SØGER 
LÆGESTUDERENDE SOM SPAR-
RINGSPARTNER / LÆSEKAM-
MERAT. 
Med håb om at vi kan tilføre hinanden 
noget der kan forbedre vores viden og 
kunnen.

Jeg er en fyr på 33 år der går på en Osteopati skole 
i Sverige og er på det afsluttende år, og den afslut-
tende eksamen er begyndt at komme nærmere.

Kort om mine interesse områder er specielt inden 
for det ortopædiske. Cases, diagnose, tests, journal 
føring, follow up questions og patologi m.m.
Håber at høre fra dig!

Men venlig hilsen 
Olivar Frederiksen
Tlf. 40177517
olivar75@yahoo.dk

STUDIETILBUD & ANNONCER

STUDENTER
KONKURRENCE 

OM ØRESUNDSREGIONEN
Emnefokus: Opgaverne skal handle om Øresund-
sregionen enten fra et udviklings- eller integra-
tionsperspektiv

Længde: Opgaven skal fylde 30-60 sider og inde-
holde et engelsk summary på 1-2 sider

Den bedste opgave præmieres med et rejsestipen-
dium på 20 000 SEK. Derudover uddeles to andre 
rejsestipendier på 2 500 SEK. Vinderne offentlig-
gøres i løbet af efteråret 2009.

Konkurrencen er ikke forbeholdt nogen speciel 
akademisk retning og er åben for alle studer-
ende.

Opgaverne skal være Øresundsinstituttet i hænde 
senest d. 1. juli 2009 i en elektronisk udgave og et 
trykt eksemplar.

Øresundsinstituttet forbeholder sig retten til at 
publicere de vindende opgaver og formidle de øvrige 
opgaver til instituttets medlemmer.

På  www.oresundsinstituttet.org kan du læse mere 
om konkurrencen.

LEVENDE GED ØNSKES TIL 
KASHMIR PRODUKTION

Jeg, Mikael "Silas" Henriksen, søger levende geder 
til en nyopstartet kashmir produktion. 

Målet med projektet er at lave CO2 neutrale kash-
mir klæder til billige penge.

Hvis du har en ged du ikke lige kan få passet når 
du skal på ferie eller bare ønsker at støtte projektet, 
så hold dig ikke tilbage og kontakt mig. 

Mikael "Silas" Henriksen
tlf: 35326404 - bedst mandag eftermiddag
email: fluffypuff@live.dk

STRIKKEPINDE SØGES!

Jeg satser på at komme lidt mere væk fra bøgerne, 
og har tænkt mig at drage en tur til Færøerne.
Da jeg er lidt i penge nød vil jeg høre om jeg kan 
låne lidt medicotekniske remedier til at skaffe lidt 
færøsk kapital. 

Jeg skal nok levere dem intakt tilbage, uden blod 
eller aflagt chorionvilli.

På forhånd tak
MarkuZZZ

tlf: 35326404 - bedst mandag eftermiddag
email: fluffypuff@live.dk
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DISSEKTIONSTUR
Nu har du mulighed for, som glad og ivrig medicin-
studerende, at komme med på en unik og helt og 
aldeles
fantastisk tur, der ud over alle grænser vil leve op 
til dine forventninger til en god ferieoplevelse J

Dissektionsturen er en faglig og social årlig 
begivenhed tiltænkt medicinstuderende med 
interesse for anatomi, der endnu ikke har afslut-
tet faget.

I over 40 år har IMCC arrangeret dissektions-
turen, der hvert eneste år mødes med stor bege-
jstring blandt deltagerne. Turen, som finder sted 
i juli og varer omkring tre uger, går til Brno, der 
efter Prag er Tjekkiets andenstørste by. På turen 
får du rig mulighed for at fordybe dig og sætte dig 
grundigt ind i kroppens anatomi, så du virkelig 
bliver rustet til anatomieksamen. 
Undervisningen, som deltagerne selv bestemmer, 
om de ønsker at komme til, foregår alle hverdage 
i tidsrummet 8.00-12.00 under kyndig vejledn-
ing af engelsktalende professorer på et af byens 
moderne universiteter, Masarykh University, i 
dissektionslokaler, der giver bedre forhold end på 
de danske universiteter. Derudover vil der være 
hjælp at hente hos to dansktalende ældre medicin-
studerende, der agerer hjælpelærere på turen, 
således at sproget ikke bliver en begrænsning for 
dig. Ca. to gange ugentligt er der forelæsninger af 
to lektions varighed.

Foruden ca. 60 timers undervisning vil der være 
små ture til lokale seværdigheder, der sidste år 
bl.a. indbefattede en udflugt til et gammelt vin-
slot, hvor deltagerne blev budt på vinsmagning. 
Derudover blev der arrangeret grisefest, og som 
kronen på værket tilbragte deltagerne de sidste 
to dage i den gamle og kulturelt meget smukke 
metropol, hovedstaden Prag.

På turen vil du møde en masse dejlige medicinstu-
derende fra landets andre medicinske fakulteter, 
som du har mulighed for at danne et rigtig godt 
fællesskab med. Sidste års deltagere har allerede 
arrangeret to gensynsfest indtil videre J

For at tilmelde dig turen er det eneste du skal 
gøre at gå ind på vores hjemmeside, hvor du finder 
tilmeldingsblanketten til turen. Denne printes, 
udfyldes og indsendes til vores kontor i Århus 
(adressen fremkommer af tilmeldingsblanketten). 
Så skulle du være godt på vej ;-) 
www.imcc.dk/dissektionstur/ 

Som noget nyt skal du være medlem af IMCC. 
Medlemskabet koster 75 kr. om året. Det kræver 
blot, at du overfører 75 kr. ekstra ved betaling af 
turen. Turprisen dækker rejsen, undervisning, 
indlogering m.v. (se hjemmesiden).

Allerede medlem af IMCC:  Turpris 5450.-
Ikke medlem af IMCC:  Turpris 5525.-
Prisen er ekskl. et depositum på 550.-, som betales 
ved tilmelding til turen.

Tilmeldingsdatoen sker i perioden 7/4 til 14/4. 
I år ligger dissektionsturen i perioden 12. juli til 
1. august 2009

På vores hjemmeside finder du tilmed mere de-
taljeret information om turen. Hvis du i øvrigt 
skulle have interesse i at høre nærmere, har du 
mulighed for at møde op til informationsaften 
eller kontakte din lokale repræsentant på dit 
universitet.

Vores fælles e-mailadr. er:
dissektionstur@gmail.com

International Medical Coorperation Commitee, 
IMCC

Lokale kontaktperson er:
Simon Andreasen   
erdumax@gmail.com

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 adminis-
trationsgebyr.

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”

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 
sundhedscenter): 
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

VIL DU VÆRE MED TIL AT 
GØRE EN FORSKEL
           Så kom og vær med i NepAid.
 
Vi er en relativ ny gruppe under IMCC der ar-
bejder på
at forbedre sundheden i Nepal bl.a. gennem 
førstehjælps
undervisning. Vi sidder og er igang med at forme 
projektet
og det er her DU kommer ind i billedet. Har du 
tidligere arbejdet
med projekter i 3. verdens lande eller er du helt 
ny inden for dette felt -
og synes det lyder vildt spændende at gøre en 
forskel under din studietid-
SÅ KOM OG MØD OS OG FÅ INDFLYDELSE PÅ 
ET HELT NYT IMCC PROJEKT!!
 
Du vil lære en masse nye studerende at kende både 
fra Danmark og Nepal,
du vil få indflydelse på og være med til at starte 
et nyt projekt op fra bunden
og sidst men ikke mindst vil du gøre en forskel 
mens du læser og måske en dag
komme med til nepal og se virkningen af dit hårde 
arbejde.
 
Synes du dette lyder spændende så kom til det 
første møde d. 25/2 kl. 17 på IMCC´s kontor
(i de gamle sygepleje boliger på Nørre Alle). Der 
er kage og kaffe.
 
Spørgsmål kan stilles til nepaid@punkt.ku.dk eller 
til mie på 27460031.
Læs mere om os på www.imcc.dk.
 
 

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 sundhedscenter):

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



9

BLIV MEDLEM 
AF IMCC!
HVORFOR MELDE SIG IND 
I IMCC?
Du får:
• Et socialt og brugbart netværk, der kan hjælpe med 
alt fra bogvalg og tips/tricks vedr. eksaminer til
kærestesorger.
• En basisgruppe hvor du selv kan bestemme, hvor 
meget du vil arbejde; der er lige så meget brug for 
den, der
bager kage, som den, der er formand for et projekt.
• Mulighed for at tænke selv. At forholde sig til 
den verden vi lever i, og møde mennesker der kan 
snakke om
andet end det sidste kapitel i Hole’s.
• Erfaring inden for organisationsarbejde, som heller 
ikke skader på CV’et.
• Indflydelse og deltagelse på alle niveauer - vi har 
en flad struktur.
• Mulighed for at starte nye projekter op - både 
sociale og faglige.
• Du får øjnene op for alle de muligheder, der er 
inden for vores fag, og får lov til at lade lysten drive 
værket i
stedet for at drukne i lærebøger om genetik og 
biomekanik.
• IMCC er for alle uanset semestertrin, faglig ballast 
og interesse - lad dig ikke skræmme af fremmedord 
og
avancerede forkortelser: Vi mangler netop dig i en 
af vores grupper!

HVORDAN BLIVER JEG 
MEDLEM?
Tidligere udgjordes IMCC’s medlemmer af loka-
lforeningerne i København, Odense, Århus, Esbjerg 
og Ålborg, og man var som medicinstuderende 
ikke individuelt medlem i organisationen, men var 
”automatisk” medlem uanset om man ønskede det 
eller ej.
Fra 1.januar 2009 er IMCC overgået til en ny 
struktur: individuelt medlemsskab. Det betyder, at 
du nu skal registrere dig som medlem ved at betale 
75 kr. for et års medlemsskab af IMCC. Du kan 
melde dig ind i IMCC ved at følge linket på vores 

hjemmeside:
http://www.imcc.dk/bliv_medlem/

HVORFOR SKAL MAN NU 
PLUDSELIG BETALE FOR 
AT VÆRE MEDLEM AF 
IMCC?
Med den nye struktur med individuelt medlemskab 
får du som medlem af IMCC en masse fordele. Jo 
flere medlemmer vi er, des større støtte får vi fra 
DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd, som vha tipsmidler 
støtter ungdomsorganisationer i Danmark), så netop 
DU kan lave endnu flere fede projekter og arrange-
menter. Desuden vil medlemmer få øget mulighed for 
økonomisk støtte og refusioner af udgifter i forbind-
else med arrangementer i foreningen. 
Er du allerede aktiv i IMCC eller vil gerne være det 
og tænker ”når jeg bidrager med så mange timers 
frivilligt arbejde, behøver jeg ikke betale medlem-
skab”, så tænk på, at du får pengene mange gange 
igen gennem dit arbejde i IMCC og tænk på, at for 
det symbolske beløb 75 kr. kan du være med til at 
sikre IMCC’s overlevelse som Danmarks største og 
fedeste studenterforening!
Synes du ikke, du har overskud til at lave frivilligt 
arbejde, men synes at IMCC lyder som et alle tiders 
sted, er du selvfølgelig også velkommen til at være 
”passivt medlem” og blot betale de 75 kr. om året.
Og husk: Ingen, hverken aktive IMCC’er eller andre, 
er tvunget til at være medlem, men det ville være 
dumt at lade være ;-) 

SOM MEDLEM AF IMCC 
FÅR DU BL.A. MULIGHED 
FOR AT:
* Deltage i IMCC’s rejseprojekter (PIT, Exchange, 
Uland...)
* Deltage på nationale og internationale møder (Ja-
maica, England, Bulgarien eller Åbenrå...)
* Søge støtte til kurser og træning
* Søge støtte til nye initiativer
* Benytte porto og kontorfaciliteter
* Få hjælp fra sekretariatet til økonomi og projek-
tudvikling
* Støtte en god sag
* Få refunderet rejseudgifter til aktiviteter rundt 
omkring i DK
* Deltage i alle IMCCs arrangementer: foredrag, ud-
dannelsesdage, fester, fyraftensmøder mm.

Vi glæder os til at høre fra dig :-)
Ps. Fik vi nævnt, at vi holder et væld af fester, 
middage og hyggelige arrangementer, hvor du både 
kan klæde
dig ud, som var du på rustur, føre samtaler af vari-
erende intellektuel kvalitet afhængigt af tidspunkt 
og promille,
og glemme alt om alle de sider, du egentlig burde 
læse i stedet for at drikke rødvin...

BASISGRUPPER

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 Hillingsø fra 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!

SEXEKSPRESSENS 
WEEKENDSEMINAR! 
Nu nærmer den famøse weekend sig. Desværre 
blev IMCC-bazaren aflyst, så til dem der overve-
jer den hyggelige, sociale, geniale, interessante 
tur – skriv/mail/ring endelig til Jannie. Til dem 
der gerne vil med på turen, så er der stadig en 
mulighed for at møde basisgruppen før afrejse, 
nemlig til månedsmødet torsdag den 05/03 kl. 17, 
i IMCC’s lokaler på Nørré Alle 6, 1.sal. 

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

Er du frisk på at skulle fortælle en folkeskoleklasse 
om følelser, førstegang mv.? Så ryd din kalender 
den 6.-8. marts. Der er fælles afgang fra hoved-
banegården – 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. 

- Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!
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KultMed holder INFO møde!
tir 3. marts kl. 16.00
-Info- og månedsmøde, Store Mødesal. 
Kom og bliv introduceret til Panums cooleste basisgruppe, hør om forårets kommende arrangementer og 
oplev to spændende oplæg!

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

Du kan få flere oplysninger på www.kultmed.
dk og for kun 50 kr. kan du også blive medlem 
og deltage i alle KultMeds coole arrange-
menter!

Mediciner Revyen 2009!

KultMed var inviteret med til generalprøven på 
årets Revy. Oplevelsen var sublim, så alle der skal 
ind og se den kan godt glæde sig.
Vi ville gerne have skrevet en længere reportage 
fra generalprøven, men da denne først var til ende 
lidt over kl. tre mandag morgen, og da MOK har 
deadline kl. 12, og da man nogen gange også har 
behov for at sove, så har vi hos Smagsdoktorerne 
denne gang prioriteret at være højaktuelle fremfor 
grundige.
Nyd derfor denne (næsten komplette) billedka-
valkade, i kronologisk rækkefølge, af årets Medi-
ciner Mutant Revy.
Billederne taler for dem selv!
(og kan ses i farve på www.mok.info)

Af: Christian Dobrzanski
      chr@kultmed.dk

Hjerteklapper....

Sig det med Monster!

Panums (gamle) kantine...

Straffen....

Fremtiden! GPS: General Procedure Supervisor

Jorden er dejlig...

Og Revyen ligeså!

BASISGRUPPER



11

Studenterklubben drives af basisgruppen husgrup-
pen (HG). Hvis du har lyst til at deltage aktivt i 
driften af klubben og møde nogle nye mennesker 
under ikke-faglige og afslappede forhold så er HG 
måske en basisgruppe for dig…

Normale åbningstider:
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17

VIL DU VÆRE MED?
Hvis du kunne tænke dig at være en del af stu-
denterklubben og tage del i det arbejde vi lægger 
til hverdag og fester, så kan du møde op på mandag  
d. 2. marts 2009 kl 15 og blive introduceret til 
"klubben".

Mvh. Husgruppen

MØDEPROGRAM
Forum: Medicinerrådet
Dato:  Mandag den 2. marts 2009
Tid:  16.15-18.00
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, 
 1. sal, lok. 102, Nørre Allé 6

Formalia, herunder godkendelse af referat 
fra sidst
Nyt fra semestrene
Nyt fra udvalg
Godkendelse af årsregnskaberne 2008 for 
MR og MOK
Nyt fra studienævn, herunder beretning 
fra det nationale studienævnstræf 23.-24. 
februar 2009.
Debat med Lone Schmidt om folkesundhedsf-
agenes rolle på medicinstudiet (kl. 17.00)
Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du 
meget velkommen til at komme forbi og lufte dine 
tanker.

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

KOM TIL DEBATMØDE 
OM STRATEGISKE BE-
SPARELSER PÅ INSTI-
TUT FOR FOLKESUND-
HEDSVIDENSKAB OG 
FOLKESUNDHEDSVIDEN-
SKABSFAGENES ROLLE PÅ 
MEDICINSTUDIET
Oversigt over kurser på medicinstudiet udbudt af 
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kilde: ifsv.ku.dk og sis.ku.dk

Kursus   Semester
Tidlig patient kontakt  1. semester
Førstehjælp  1. semester
Medicinsk psykologi  2. semester
Statistik   4. semester
Videnskabsteori  4. og 8. semester
Epidemiologi  4. og 6. semester
Miljømedicin og 
toksikologi   6. semester
Medicinsk sociologi og
sundhedsvæsen  9. semester
Socialmedicin og 
rehabilitering  10. semester
Almen medicin  12. semester
Vejledning til bachelor- og kandidatopgaver 
Undervisning på andre kurser 

I sidste uges MOK skrev jeg lidt om dekanatets 
strategiske besparelser på Institut for Folkesund-
hedsvidenskab (IFSV). Det var dekanatets ønske at 
spare 50 % på både kurset i almen medicin og kurset 
i klinisk socialmedicin. Studienævnet for medicin bes-
luttede imidlertid, at man ville finde besparelserne 
under faglige hensyn og lavede derfor en mere 
generel besparelse på forskellige andre kurser. Men 
det ændrer ikke på dekanatets ønske om strategiske 
besparelser på IFSV selvom studienævnet for medicin 
ikke ville lege med. Men mulighederne for dekanatet 
er stadig talrige.

Alt dette sker i en tid, hvor der er mere og mere fokus 
på forebyggelsen af livsstilssygdomme og andre folke-
sygdomme. At man mangler en generel økonomisk 
prioritering til for alvor at gøre noget ved det er en 
anden sag, men der er ingen tvivl om at forebyggelse 
er et hot emne i både medier og politisk. Derfor kan 
det synes underligt at ledelsen af Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet i den grad mangler visioner på 
den front, når man nu fortsætter en årelang tradition 
med besparelser på IFSV.

IFSV udbyder undervisning på langt de fleste af de 
uddannelser, der hører til på SUND. På lægeuddan-
nelsen er det bl.a. kurserne i medicinsk psykologi, 
epidemiologi, klinisk socialmedicin og almen medicin 
osv. I tabellen har jeg forsøgt at give et overblik, hvor 
mange af kurserne på vores studium, som udbydes 
hovedsageligt af IFSV. Derudover er der selvfølgelig 
også undervisning på andre af vores kurser – og 
selvfølgelig det store antal lægevidenskabelige bach-
elor- og kandidatopgaver, der bliver skrevet inden 
for fag på IFSV.

Institut for folkesundhedsvidenskab fylder altså ret 
meget på medicinstudiet – og med mange særdeles 
vigtige kurser. Et eksempel er kurset i almen medicin, 
der, med indførelsen af den nye kliniske basisuddan-
nelse, for 20 %’s vedkommende er sidste gang man 
formelt beskæftiger sig med primærsektoren, som 
udgør den ene halvdel af det danske sundhedsvæsen. 
Andre vigtige kompetencer læres også på kurser ud-
budt af IFSV; at læse en videnskabelig artikel kritisk, 
at vide hvordan man laver vurderinger i forbindelse 
med pension, at vide noget om miljøets indflydelse 
på helbred og meget, meget mere.

Det vi når frem til er og bliver at folkesundhedsvi-
denskabsfagene er vigtige. På lige fod med anatomi 
og fysiologi og farmakologi og alt det andet, der udgør 
kernen i en lægeuddannelse. Og i et tidspresset 
studie skal vi passe på med ikke at undervurdere 
vigtigheden af disse fag. For det er altså af afgørende 
betydning at læger ved noget om sociale forholds 
betydning for sygdom, at læger ved noget om psykens 
betydning for sygdom etc. Det at være læge er i lige 
så høj grad at kunne forebygge som at behandle. For 
dine patienter og samfundets skyld. 

/Steven Andersen, MR

Vær med til at diskutere dekanatets ønske om ”strat-
egiske besparelser” og Folkesundhedsvidenskabsf-
agenes rolle på medicinstudiet, når Medicinerrådet 
inviterer til debat med lektor, læge, dr. med et ph.d. 
Lone Schmidt fra Afdeling for Socialmedicin på In-
stitut for Folkesundhedsvidenskab. Lone Schmidt er 
formand for Undervisningsudvalget på IFSV og har 
været ansat på fakultetet siden 1991.

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

Alle er velkomne!

SU-forringelser 
taget af bordet!
Protesterne virkede! Mandag blev det 
klart at et flertal uden om regeringen 
ikke vil støtte forringelser af SUen. Su-
per sejt! Det har uden tvivl stor betydn-
ing af forslaget blev mødt at så massiv 
modstand blandt de studerende – også 
herfra Panum.

Panum samlede 1204 underskrifter mod fors-
laget på to dage. Tak til alle der satte sit navn 
på listen.

I alt blev flere end 10.000 underskrifter afleveret 
til skatteminister Kristian Jensen.

Sociologi, KUA og RUC har været besat i protest 
mod forslaget, og aviserne har flydt over med læser-
breve fra studerende og andre, som bare synes, at 
forslaget var hul i hovedet.

På torsdag kan man fejre sejren med andre stud-
erende. Læs mere på www.dsfnet.dk

Mange hilsner Panum mod SU-forringelser 
(Facebookgruppen ledet af Monika Afzali)

BASISGRUPPER & STUDENTERPOLITIK

STUDENTERKLUBBEN

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 in-
teresserede.
Skriv til info@puc.nu og læg et mobil nr. for 
tilmelding til Info mødet.

Lær at dykke med PUC i foråret 2009!
PUC afholder sit meget roste begynderdykkerkur-
sus i foråret 2009.
Se www.puc.nu for datoer, priser m.m.! Kurset 
starter tor 5. marts. Tilmelding på info@puc.nu.

UV-Rugby/Fridykning/svømning for 
alle SUND studerende!
I Tingbjerg Skoles svømmehal, mandage 21-23, 
fra 23. feb til og med 27. apr. (6. apr. og 13. apr. 
er der dog lukket).
Adressen: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesiden 
2, 2700 Brønshøj. Aktiviteten er endnu gratis, 
takket være PUCs medlemmer! Der er også et 
udvalg af masker, snorkler og finner til låns. 
Tilmelding på info@puc.nu.
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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

Faglig sagsbehandler

Vidste du.....
at du kan henvende dig til FADLs Se-
kretariat , hvis du har spørgsmål vedr. 
kontingent, forsikring, lægevikarkurser, 
kittelgejl etc.

Ring på telefon 3520 0250, send en mail 
til kkf@fadl.dk eller kig forbi på Bleg-
damsvej 26 (lige over for Panum).

Vi har åbent mandag-onsdag kl. 9.30-
12.30 og kl. 13.00-15.00.
Torsdag kl. 13.00-18.00. 

Kommende aktiviteter

»  27. februar - Reception for 
Bjarne
»  26. marts - Repræsentantskabs-
møde

I FADLs Hovedforening sidder Torben Conrad, der arbejder som politisk sagsbehandler 
for FADL. Torben kan hjælpe, hvis du har problemer med at forstå overenskomsten, med 
arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel eller din selvangivelse. Du kan 
også få tjekket dit ansættelsesbrev, sikre dine feriepenge eller din løn, hvis fi rmaet går 
konkurs. Ring på telefon: 3532 7479 eller send en mail til toc@fadl.dk.

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

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

Mandag den 23. februar kl. 16.00 blev der 
åbnet op for tilmelding til kurserne i Akut 
Medicin. Læs mere på www.fadl.dk/Kurser i 
København.

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.

Reception for Bjarne Skjødt Worm
Afgående formand for Hovedbestyrelsen, Foreningen af Danske Lægestuderende

I anledning af, at Bjarne er fratrådt som formand, vil vi gerne invitere interesserede til 
reception:

Fredag den 27. februar 2009 kl. 14–16 på Blegdamsvej 26

Kom og sig ordentlig farvel til en person, der har skabt FADL-historie, og i den grad har 
kæmpet for de medicinstuderende.

Med venlig hilsen,
Kristin Julia Steinthorsdottir
Formand for Hovedbestyrelsen

KREDSFORENINGEN
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Af Bo Christensen, direktør og Torben Conrad, 

faglig sagsbehandler - FADLs Hovedforening.

Der har igennem længere tid været 
en del debat om FADL på Facebook og 
i medlemsbladene. I den spændende 
debat og i kampens hede har der været 
en del uklarheder og deciderede faktu-
elle fejl. For at sikre et godt fundament 
for den videre debat, vil vi her opliste 
nogle fakta om FADL.

Lidt om FADLs struktur
FADL består af 3 kredsforeninger i henholds-
vis Århus, København og Odense. De tre 
kredsforeninger er selvstændige juridiske 
enheder med vedtægter, statutter og valgte 
bestyrelser. Kredsforeningerne afholder 
hvert år i oktober generalforsamlinger, hvor 
der bliver valgt repræsentanter til forenin-
gen og, hvor medlemmer af FADL på demo-
kratisk vis kan gøre deres mening gældende.

Kredsforeningerne i Århus, Odense og 
København driver hvert sit vagtbureau som 
anviser/formidler vagtydelser. I København 
og Odense driver foreningerne vagtbureauet 
direkte, og i Århus drives vagtbureauet via 
et A/S. FADLs vagtbureauer er således både 
organisatorisk og juridisk en integreret 
del af de enkelte kredsforeninger. FADLs 
vagtbureauer er såkaldte non-profi t virk-
somheder, dvs. de skal ikke som de private 
vikarbureauer skabe et overskud.

De tre kredsforeninger har i fællesskab skabt 
en forening kaldet FADL, Hovedforening. 
Hovedforeningen har en bestyrelse bestå-
ende repræsentantskabsmedlemmer fra de 
3 kredsforeninger (3 fra Århus, 2 fra Odense 
og 4 fra København). I Hovedforeningen er 
der ansat et personale, der varetager mange 
opgaver på vegne af Hovedbestyrelsen og 
kredsenes medlemmer.

FADL Hovedforening har groft sagt 3 hoved-
opgaver:

Koordinere samarbejdet mellem 
kredsforeninger samt servicere de 
nedsatte politiske udvalg. Et godt og 
friskt eksempel på samarbejdet er 
kampen mod 4-års-reglen.
Yde rådgivning til medlemmerne i 
forbindelse med opsigelser, forkerte 
lønsedler, skattesager, barselsspørgsmål, 
patientklagesager m.v.
Forhandle overenskomster ud fra 
medlemmernes krav med Danske 
Regioner, Finansministeriet og Forsvaret 
og efterfølgende etablere urafstemning 
om det opnåede resultat.

Særligt om overenskomsterne med
Danske Regioner
FADL har nu siden 1955 forhandlet over-
enskomster med Danske Regioner (tidl. 
Amtsrådsforeningen og H:S). Lægevikar-
overenskomsten er den ældste, og ved 
genetableringen af den i 1996, stilede FADL 
i overenskomstforhandlingerne mod at opnå 
90 % af en nyuddannet læges løn, hvilket i 
dag næsten er opnået. Hvis FADL ikke havde 
indgået overenskomsten, ville procenten og 
tillæg være væsentligt mindre.
SPV/VT-overenskomsten har haft lignende 
målopfyldelser bare for en sygeplejerskes 
løn. Den har gennem årene udviklet sig til 
at indeholde så mange elementer, at den 
fremstår som en helt unik størrelse på det 
danske arbejdsmarked. I fl æng kan, udover 
den gode løn nævnes, - egen sygedagpen-
geordning, pension, løn under barns 1 og 
2. sygedag, funktionærstatus på hold (løn 
under opsigelse og fuld løn under sygdom). 
Alle, der begynder på lægestudiet, har ret til 
et gratis SPV-kursus, når de melder sig ind 
i FADL, og efterfølgende kan der udbetales 
kursusløn for deltagelsen i SPV- og VT-kur-
ser. Derudover er der kompetencegivende 
gratis kurser osv.

•

•

•

Vagtbureauer drevet af FADL
FADLs SPV/VT-overenskomst med Danske 
Regioner indeholder, udover aftale om løn- 
og ansættelsesforhold for lægestuderende, 
der arbejder gennem FADLs vagtbureauer, 
også en driftsaftale for FADLs vagtbureauer. 
Driftsaftalen sætter rammerne for, hvorledes 
vagtbureauerne skal anvise vagtarbejde in-
den for regionernes område, herunder bl.a. 
hvad vagtbureauerne må have af omkostnin-
ger ved at anvise arbejde til de studerende 
(administrationsprocent). Administrations-
procenten aftales ved overenskomstbordet af 
FADL og Danske Regioner, - vagtbureauerne 
har ingen indfl ydelse herpå. Vagtbureau-
erne kan heller ikke udvikle egne fortolk-
ninger af overenskomsten, - fortolkningsret-
ten til overenskomsten ligger alene i FADLs 
Hovedforening, som er en såkaldt ”forhand-
lingsberettiget organisation”.

For sygehusene betyder driftsaftalen, at de 
har mulighed for at rekvirere vagter til en 
fast pris (vagttime + administrationsprocent 
+ lovbundne udgifter), som ikke påvirkes 
umiddelbart af udbud og efterspørgsel, 
og der er sikkerhed for, at FADL-vagterne 
opfylder de kompetencer og kvalifi kationer, 
som såvel den enkelte afdelingsledelse og 
det overenskomsten forlanger. Sygehusene 
er ikke forpligtet til alene at bruge FADL-
vagter, men kan også vælge andre. 

Vagtbureauerne er i modsætning til de 
private vikarbureauer ikke arbejdsgiver 
for vagttagerne, - det er sygehusejerne der 
er arbejdsgivere, hvilket fremgår klart og 
utvetydigt af overenskomsten. Vagtbureau-
erne anviser blot arbejdet til de studerende. 
FADLs vagtbureauer er dog i henhold til 
overenskomsten med Danske Regioner 
forpligtet til at varetage nogle praktiske 
opgaver for arbejdsgiveren fx anvise løn 
og feriepenge - sikre at den studerende er 
akkrediteret, har de påkrævede kurser, er på 
de rette semestertrin, har de rette kompeten-
cer til de konkrete vagter m.v.

Ved både at forhandle overenskomster og 

Et helt FADL, tak

KREDSFORENINGEN
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samtidig formidle vagter til de lægestude-
rende, giver det medlemmerne en række 
fordele:

Bliver du syg, er det via vagtbureauerne, 
du får dine sygedagpenge og ikke via 
kommunen. Og ordningen er betydelig 
bedre end Sygedagpengeloven, som 
man er henvist til, hvis man arbejder via 
private vikarbureauer.
Ønsker du at få et barn (gælder 
både kvinder og mænd), kan du få 
sygedagpenge, når du er tilknyttet 
arbejdsmarkedet og arbejder gennem 
vagtbureauerne.

Denne struktur har gennem årene skabt 
en helt unik organisation, der som ingen 
andre har kunnet sikre de lægestuderende 
attraktive lønninger og kompetencetunge 
jobs. Hvilke private vikarbureauer kan 
tilbyde jobs på højt specialiserede afdelin-
ger (nefrologisk, thoraxkirurgisk, neonatal, 
dialyse mm.)?

FADL-vagt et troværdigt ”brand”
FADL har gennem årene sikret sig en 
særstatus i det danske sundhedsvæsen, idet 
FADL for det første kan levere vagter på alle 
niveauer, for det andet sikre sygehusene, at 
vagttagerne har de rigtige kompetencer og 
for det tredje, at FADL ikke har en profi t-
maksimering som formål. FADL har med 
andre ord et stærkt og troværdigt ”brand” 
både på forretningsdelen og foreningsdelen. 
Ved at have arbejdet som FADL-vagt ved 
man, at du har erhvervet kompetencer, der 
”gør en bedre læge”.  

Som det måske er bekendt, har de 5 regioner 
under Danske Regioner mere eller mindre 
alle sammen besluttet, at etablere interne vi-
karkorps med egne medarbejdere på deres 
sygehuse og derved i stor udstrækning lukke 
af for de private vikarbureauer. FADL er 
heldigvis – bl.a. som følge af FADLs stærke 
brand og den tætte tilknytning – i det store 
og hele undtaget for denne udelukkelse. 

Mange private vikarbureauer vil inden for 

•

•

det næste halve år dreje nøglen om, og det 
er kun naturligt, at der bliver kæmpet imod 
med alle midler, også på Facebook.

Hvis man ændrer de grundlæggende ting 
i FADLs struktur ”over natten”, - skal man 
tænke sig rigtig godt om for ikke at skade sit 
”brand” fatalt.

Jura, - overholder FADL lovgivningen?
På Facebook er der blevet rejst spørgsmål, 
om FADL overholder Menneskerettighe-
derne!  -og om FADLs kollegiale vedtægter 
overholder Lov om foreningsfrihed på 
arbejdsmarkedet eller, hvorvidt FADL har 
ret til at ekskludere medlemmer. Det korte 
svar på dette er, at FADL selvfølgelig ikke 
overtræder Menneskerettighederne eller 
bryder nogen anden lovgivning og endvide-
re, at FADL har ret til at ekskludere medlem-
mer, der skader FADL og medlemmernes 
interesse. Det er i øvrigt en helt almindelig 
foreningsretlig grundsætning, at en forening 
kan ekskludere medlemmer, som skader de-
res forening. FADL vil primo marts indrykke 
et indlæg, der alene beskriver de juridiske 
forhold. 

Lønforhold
Det har fl ere steder været bragt frem, at 
lønningerne i FADL er lave i forhold til 
de private vikarbureauer. Dette er helt og 
aldeles ukorrekt, - på den lange bane hører 
FADLs lønninger til de allerhøjeste studen-
terlønninger i Danmark. Hermed ikke sagt, 
at man ikke undertiden kan gå ud og få et 
bedre betalt arbejde i et privat vikarbureau. 
Men spørgsmålet er, om der ikke er andre 
elementer end lønnen, der er afgørende. For 
FADL er det helt afgørende, at vagtarbejdet 
fra de første semestre til de sidste semestre 
tilfører den lægestuderende faglige kom-
petencer, som i sidste ende gør hende til en 
bedre læge. 

Neden for følger en oversigt over nogle løn-
ninger taget fra nogle medlemmers lønsed-
ler, der arbejder på hold:

MVS dagarbejde:  205,23 kr.
CARD natarbejde: 197,32 kr.
DIALYSE dagarbejde: 192,00 kr.

Lønnen kan ikke afl æses udelukkende i en 
løntabel, hvor man så ville komme frem 
til at FADLs mindsteløn kun var kr. 130,67 
pr. 1.10.2007. I skrivende stund er vi ved at 
forhandle lønnen, og den er allerede steget 
med ca. 6 %, som bliver efterreguleret fra 1. 
april 2008.

Men en overenskomst måles ikke kun på 
løn, men også på de sociale ting, der er i 
overenskomstforholdet, som løn under 
sygdom, mulighed for løngodtgørelse under 
barsel, opsigelsesvarsler, pension, kompe-
tencegivende kurser mv.

En timeløn er ikke bare en timeløn, - der er 
mange fl ere elementer, der skal med, for at 
man kan sammenligne timelønninger bl.a. 
de ovenstående eksempler.

Hvad er det værd at have løn under sygdom? 
Spørg dem, der er kørt ned på cykel, har 
brækket ribben ved at falde til en fest, blevet 
smittet med MRSA osv. Når uheldet er ude, 
er det uvurderligt, at FADLs har tilkæmpet 
sig sin sygedagpengeordning, hvor den blev 
afskaffet for andre ”løsarbejdere”.

Hvorfor så arbejde gennem dit 
eget vagtbureau?
Ved at arbejde gennem FADLs vagtbureauer 
sikrer du, at du har ordnede løn- og ansæt-
telsesforhold. 
Er der andre problemer, er det dit eget 
vagtbureau og dine valgte politikere der har 
direkte kompetence til at ændre i en række 
forhold.

Vagtbureauerne har nu eksisteret i 50 år, og 
tidligere generationer af lægestuderende har 
kæmpet for, at du i dag har et sted, hvor du 
kan få anvist studierelevant arbejde.

Skal kommende generationer ikke det?

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

GAMLE LØNSEDLER?
Kære vagttager!
Er du venlig at se dine skuffer igennem for lønsedler fra 2008, som du evt. har glemt at afl evere 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!

OG HUSK  AT  HÆVE  DINE  FERIEPENGE  FRA  2007

BILLEDDIAGNOSTISK AFDELING, 
KLINISK FYSIOLOGISK/
NUKLEARMEDICINSK AFSNIT 
PÅ HILLERØD HOSPITAL.

Kunne du tænke dig at tage EKG’er (12 aflednings-
standard EKG) samt lave BMD-scanninger (Knogleminer-
altæthedsmålinger)?

Så er vi afdelingen og holdet for dig!

Vi er et lille hyggeligt 9-mands hold (holdnr. 1420), der 
arbejder på Klinisk Fysiologisk Afsnit i Hillerød. Her 
modtages bl.a. patienter til skintigrafi , ultralyds scanning, 
distal blodtryksmåling, EKG, arbejdstest og lungefunktion-
sundersøgelser. Vi arbejder tæt sammen med det faste 
personale og den lønnede oplæring (3 vagter) kommer 
til at foregå på afdelingen. 

Der møder 1-2 FADL - vagter pr/dag.
Arbejdstiden er 7 timer i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15:00 og 
14-21 mandag – fredag, samt lørdag i dagtiden.
Du kommer til at udføre undersøgelser selvstændigt eller 
sammen med sundhedsfagligt uddannet personale.

Vi søger 1 FADL-vagt til oplæring i april, og forventer at 
du kan tage vagter fra maj måneds start.

Krav:
Du skal kunne arbejde selvstændigt.
Skal kunne tage 4 vagter pr. mdr.
Har bestået 4. semester.
Har minimum 100 SPV- timer.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Løn:
SPV-hold løn, samt kørselsgodtgørelse til Hillerød.

Samtalerne vil fi nde sted på vagtbureauet i uge 12.
Du skal kunne komme til holdmøde i slutningen af 
marts.

Ansøgningsfristen: Torsdag den 12. marts 2009. 
Ansøg via hjemmesiden www.fadlvagt.dk

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeplejerske 
Astrid Bruun på
telefon 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk

•
•
•
•
•

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn og kortere vagter?, ja så er dette 
nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Freder-
iksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse 
pr. 1/4.

Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne 
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem. 
Vi tager både blodprøver og EKG.

Arbejdstiden er: Alm. stikkervagter 8.00-13.00, EKG vagt 
7.30-15.00 på hverdage. Kortere og længere vagter 
dækkes i weekenderne og på hverdage.
EKG vagter, weekendvagter og vagter på hospitalsafdelin-
gerne kan tages når en vis rutine i blodprøve- og EKG-tagn-
ing samt arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet

Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
Min. 300 SPV-timer
Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden 
hele året 
Du skal kunne deltage i holdmødet d. 24/3,  hvor vi 
planlægger vagter for april
Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Charlotte Cleyton Jørgensen, cjcleyton@hotmail.
com 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 13/3 kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold.

•
•

•

•
•

•
•

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 + introduktionsmøde

Løn: 
SPV-holdløn.

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

Spørgsmål kan rettes til holdleder Peter Koch Langhoff 
22364663 eller peterkochlanghoff@stud.ku.dk 

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER 1 NYT MEDLEM

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroni-
ske hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte 
og afslutte dialysebehandlinger på kroniske 
patienter. Dette indbefatter selvstændig 
vurdering af væsketræk, overvågning af pa-
tient, IV-medicinering, stuegang med læge, 
blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du 
blive fortrolig med behandling af svære blod-
tryksfald og initial hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der 
mulighed for at arbejde på den akutte afde-
ling, 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 tilkaldevagter i nattetimerne hjem-
mefra samt varetage specialbehandlinger 
som plasmaseparation.

Vi Tilbyder
Ingen nattevagter, men korte dag- og 
aftenvagter á 7 timer
Gode arbejdsforhold på lige fod med 
sygeplejerskerne
Klinisk erfaring med behandling af kred-
sløbs-ustabile patienter
Vagter indenfor et spændende speciale 
med udviklingsmuligheder og ansvar

Vi forventer at du
Har bestået 7. Semester
Har 150 VT-timer
Har gyldigt akkrediteringskort
Kan tage min imum 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 med-
lemmer – ledige hold – Mærke ”4201”

Oplæring afholdes umiddelbart efter an-
sættelsen og består af i alt 11 lønnede 
følgevagter. Heraf 10 med erfarne sygeplejer-
sker 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.

•

•

•

•

•
•
•
•

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 
sygeplejersker, so.su.ass.. Afdelingen har 
speciallæge i vagt.

Holdets primære arbejdsopgaver 
bliver

At passe intermediær patienter
Passe patienterne med peep, cpap, Hud-
son 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 obser-
vation, pleje og behandling af den inter-
mediære patient.

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

Ansøgere med flest antal timer og højeste 
semestertrin 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 medlem-
mer – tilmelding til hold – Mærket ” 
Herlev intensiv”

Løn: VT-holdløn

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

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Modul F09-09 F09-10 

A + B PA: Lørdag 18.04. PA: Lørdag 18.04. 
Test og introduktion. 09:00 – 13:00 09:00– 13:00 
PANUM/  3,5 time    

D – Hud og infektioner PA: Mandag 20.04. PA: Tirsdag 21.04. 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/    

E FRB: Onsdag 22.04. FRB: Mandag 27.04. 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/    

F – Hjerne + kommunik. PA: Tirsdag 21.04. PA: Mandag 20.04. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
PANUM/    

G – Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 29.04. FRB: Mandag 04.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/    

H – Kredsløb PA: Torsdag 23.04. PA: Tirsdag 28.04. 
Somatik.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
PANUM/    

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 04.05. RH: Mandag 11.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
RH/    

J – Respiration+ døden PA: Mandag 27.04. PA: Onsdag 29.04. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/    

K – Hygiejne RH: Torsdag 30.04. RH: Torsdag 07.05. 
Somatik.  3,5 time 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 
RH/    

L – Repetition 2 RH: Tirsdag 05.05. RH: Tirsdag 12.05. 
Somatik.   17:00 – 19:30 eller 17:00 – 19:30 eller 
Holdopdelt 2,5 timer 19:00 – 21:30 19:00 – 21:30 
RH/    

M1 PA: Tirsdag 28.04. PA: Onsdag 22.04. 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/    

M2 RH: Lørdag 02.05. RH: Lørdag 25.04. 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
   

N RH: Søndag 03.05. RH: Søndag 26.04. 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
   

O FRB: Tirsdag 09.06. FRB: Tirsdag 16.06. 
Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
FRB/    

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04.06. kl. 13 Fredag 12.06. kl. 13 

P   RH: Onsdag 10.06. RH: Onsdag 17.06. 
Behovsopgave + Rep.  3 16:30 – 19:00 eller 16:30 – 19:00 eller 
Holdopdelt 2,5 timer 19.15–21:45 19.15–21:45 
RH/    

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 11.06. FRB: Torsdag 18.06. 
FRB/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Mandag 15.06. VB: Mandag 22.06. 
Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 
VB/   

Y 14.04. eller 08.06. 08.06. eller 06.05. 
Genoplivning.  3 timer 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 

X Torsdag 16.04. Torsdag 23.04. 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R 

Følgevagter 3 x 8 timer 

Indenfor perioden: 
06.05. – 29.05. 

Indenfor perioden: 
13.05. – 09.06. 

VB’s  2. Time Tirsdag 22.09. Onsdag 23.09. 
VB/ 1 time 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 

TILMELDINGSFRIST: Torsdag 12/3 kl.10 Torsdag 12/3 kl.10 
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