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Ni gode og ét dårligt råd til fuldskab i studenterklubben
Det er nu tid til anden fredagsbar i dette semester og for alle de nye er der nu nogle tips og tricks:

Husk studiekort, penge og preservativer.
Tag mad med så du kan styre din brandert.
Gør noget ud af din overkrop, dvs. alt fra navlen ned er ligegyldig.
Når man spilder �isk så kommer der en plet. Hvidt tøj er derfor helt udelukket.
Deodorant er kun vigtigt hvis du regner med at tage videre, da alle i studenterklubben alligevel lugter 
af en blanding af tis og bræk
Både til fredagsbaren og når der er udklædningsfest er det pinligt IKKE at være klædt ud
Efter fredagsbaren er man ofte meget vissen, det betyder: køb en lyserød cykel med blå blink så du kan 
�inde den efter.
Det ér sejt at danse til Nik & Jay og SOAP.
Tømmermændende er uundgåelige så fyld skabet med chips, cola og frysepizza.
Husk på at det ikke kun er dig der dummede dig og hvis du ikke kan huske det er det ikke sket.

Markus/MOK-red.
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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:
Forårskåde MOK

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 41 udkommer
  Vinylreligiøsistet kl. 15.15 - se s. 4
  SATS månedsmøde kl. 16.15 - se s. 7
  GIM/MIKAM månedsmøde kl. 16 - se s. 8
  Foredrag af Gazalæge kl. 16.30 - se s. 8

Torsdag: Strikkecafé kl. 15.30 - se s. 4
  Månedsmøde i Sexekspressen kl. 17 - se s. 7
  Musikforedrag kl. 20 - se s. 4

Fredag: Sidste chance for forhåndstilmelding til KBU
  Longest Fredagsbar ever, kl. 11-23 i Klubben.

Lørdag: Frede holder fest, og næsten alle er inviteret.
  Hallas har næsten fødselsdag, han er 25 1/3 år gammel

Søndag: kl. 00.30 Marilyn - Bogarts frække kusine (TV der tænder) på Kanal KBH   Markus og andre på 3. semester bør læse om 
  hoved-hals muskler og tyggeapparatet.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Intro til Global Health Sommerskole - se s. 4.
  Deltag i Ceku-forsøg og scor en plovmand (m/k) - se s. 4

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15 - se s. 7  
  PMS Månedsmøde kl. 16.00 - se s. 7
  Følg efter Jannie til Intro zum Klub kl. 15.00 - se s. 8
  Deltag i Ceku-forsøg og scor en plovmand (m/k) - se s. 4

Denne  redaktion

MOK
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Har du (forhånds-) tilmeldt dig til Den Kliniske 
Basisuddannelse januar 2010 ?
Til samtlige studerende på kandidatdelen på medicin
Fristen for forhåndstilmelding til Den kliniske basisuddannelse med start februar 2010 
eller umiddelbart derefter, udløb som tidligere skrevet den 15. februar 2009. Da eksa-
menskontoret siden da har modtaget en del henvendelser fra studerende, der ikke fik 
tilmeldt sig i tide, har du nu atter muligheden for at forhåndstilmelde dig, hvis du skal 
starte KBU i januar 2010.

Går du på kandidatuddannelsen på medicin og forventer at afslutte din uddan-
nelse januar 2010, kan du nu og indtil fredag den 6. marts 2009, forhåndstilmelde 
dig den kliniske basisuddannelse med start februar 2010 eller umiddelbart 
derefter. 

Dette skal ske ved at du skriver til: mso@sund.ku.dk og oplyser dit navn og cpr.nr. samt 
at du ønsker at blive tilmeldt KBU januar 2010.

De der har tilmeldt sig i tide (før 15. februar 2009) skal ikke foretage sig noget i denne 
forbindelse.

Dine oplysninger videresendes til Sundhedsstyrelsen. På baggrund af disse oplysninger 
udsender Sundhedsstyrelsen per mail et informationsbrev med pinkode i starten af august 
måned 2009. Du skal være opmærksom på, at forhåndstilmeldingen ikke er en bindende 
tilmelding til den kliniske basisuddannelse. Det er først i det øjeblik, du tilmelder dig på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside og har underskrevet og indsendt tilmeldingsblanketten 
til Sundhedsstyrelsen, at du er endelig tilmeldt. Oplysninger om tidsfrister for tilmelding 
vil fremgå af informationsbrevet.

Du har mulighed for at udsætte din tilmelding i Sundhedsstyrelsen i op til 2 år efter 
afsluttet kandidateksamen uden nærmere begrundelse, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse 
nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse. Du skal dog fortsat 
forhåndstilmelde dig på universitetet. Du vil per mail få tilsendt et informationsbrev med 
pinkode op til hver ny fordeling indtil fristens udløb. Du skal dog selv sørge for at overholde 
tidsfristen for tilmelding til den kliniske basisuddannelse inden for de anførte 2 år.

Du kan finde flere oplysninger om den kliniske basisuddannelse, herunder bekendtgørelse, 
tidsplan for tilmelding mm. på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/Ud-
dannelse/Laeger/Turnus.aspx?lang=da

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Forår 2009, Uge 10-11
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
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 
Mandag 9/3 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Onsdag 11/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Torsdag 12/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 12/3 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

International 
Corner

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 val-
gfrit 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 ansøgningsske-
ma: http://www.ecco-org.eu/Education/Elective-
course/Elective-course-2009/page.aspx/1340

OVERVEJER DU AT TAGE TIL 
USA OG ARBEJDE, NÅR DU ER 
FÆRDIGUDDANNET ?

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal
Forår 09

 Dato Klokken Teknisk Assistent Demonstrator
Marts
 18.  16-20 Christina  -
 24.  9-13 Irfan  -

April     
 2. 13-17 Irfan  -
 15. 9-13 Stine  -
 17. 9-13 Stine  -
 20. 8-14 Stine  -
 24. 8-14 Stine  -
 28. 16-20 Christina  -
 30. 13-17 Irfan  14-17

Maj     
 5. 9-15 Irfan  12-15
 7. 13-19 Christina  12-15
 12. 9-15 Irfan  -
 15. 15-21 Christina  15-19
 18. 16-22 Stine  16-19
 21. 8-14 Irfan  10-14
 25. 16-22 Stine  16-20
 26. 15-21 Christina  15-21
 27.      2. Sem Spotprøve 

Juni     
 1.  16-20 Stine  -

August      
 14. 12-16 Christina  12-16

Informationsmøde
Hvis du overvejet eller har lyst til at tage til USA efter endt studie for at arbejde 
i en kortere eller længere periode, så har du mulighed for at komme til et infor-
mationsmøde, hvor MD Thor Milland vil komme og fortælle om sine erfaringer 
mht det at arbejde i USA.

Thor Milland vil komme ind på bl.a. følgende emner: 
· Hvilke forskelle er der mellem USA og Danmark under specialeuddannelsen…
· Studiet i Danmark, og hvordan man kan man passe USMLE ind...
· Hvad er kravene (f.eks. USMLE-test)…
- Hvordan vælger man et residency program...
· Ansøgningsprocessen, herunder Match, Fellowship…

- Hvordan bliver man Board certificeret...
· Hvordan er det at arbejde som læge i USA…
- Hvilke problemer og “fælder” man kan komme til at falde i.....

Mødet vil være en blanding mellem oplæg og spørgsmål fra jer. Hvis du vil høre 
noget om mulighederne for at arbejde i USA, så mød op til Informationsmødet i 
Store Mødesal onsdag den 25. marts kl. 16.15.

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

Styrende Organer Studietilbud

STUDIEVEJLEDNINGEN M.M.
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Arrangører til Global Health 
Challenges sommerskole søges!
Vil du være med til at arrangere dette års sommerskole i Global Health 
Challenges? Så kom til introduktionsmøde mandag d. 9 marts kl. 15 på 
Institut for International Sundhed på CSS, Øster Farimagsgade 5, bygn-
ing 9, 2 sal.

Hvad er sommerskole i Global Health Challenges? 
Sommerskole i Global Health Challenges er en 2 ugers VKO-godkendt interna-
tional 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-communicable diseases”, migration, “brain-drain”, voldelig konflikt, fly-
gtninge, 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 obliga-
toriske bogpakke gratis (normalpris 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 information om mødested.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskole 
i Global Health Challenges er meget 
velkomne på ovenstående email adresse.

Vi glæder os til at se Jer.

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 10, 2009

Der er gang i arrangementerne i denne tid, når man 
kigger på de tre studentermenigheders samlede 
tilbud. I uge 10 er der to foredrag – det ene endda 
med forudgående temagudstjeneste, studiekreds om 
rock og religion, strikkecafé, fredagsgudstjeneste i 
Trinitatis Kirke ved Rundetårn med efterfølgende 
frokost og endelig slutter ugen med Stefan Lamhauge 
Hansen på prædikestolen i Trinitatis Kirke til den 
almindelige sognegudstjeneste.

Der er altså lidt for enhver smag.

Du er velkommen til det hele uanset hvor eller hvad 
du studerer.

Det skal også nævnes at studentermenighedens kor 
øver hver mandag, og der er åbent for optag af tenorer 
og basser.

Læs mere om det hele på den nye hjemmeside http://
studenterpraesterne.ku.dk Hvis ikke du kan finde 
omtaler på selve hjemmesiden, vil du kunne finde 
oplysninger i programmet, som du kan downloade. 

Venlig hilsen
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

FØLJETON: LIVET. EN LIGNING, 
DER IKKE GÅR OP.
Afsnit IV – Griskhed - grådighed

Avaritia
Always take and never give 
Not enough for you to live 
Hoard away your secret cache 
Letting no one dent your stash 

Must you always take it all? 
Even the mightiest fall 
To ***’s pits of wrathful flame 
There’s the monster you must tame 

Greed, the thing that’s led you here 
Will destroy you with your fear 
Avarice, the beast within 
Just one of the deadly sins 
Scott Marcus Woodward 

Lise Lotz, akademisk medarbejder

OM STUDIET AF MODERNE ISLAM
ved professor Jakob Skovgaard-Petersen 

Et oplæg til diskussion om, hvordan vi skal 
studere islam i dag. 
Dansk debat om islam i Mellemøsten er præget af 
flere grundlæggende misforståelser, først og fremmest 
en stærk tendens til teologisk determinisme, en 
manglende viden om tidligere islamiske samfund 
og manglende opmærksomhed på, hvordan Mel-
lemøsten blev en del af en større moderne og global 
kultur. Også Mellemøsten har fået moderne stater og 
samfund, offentlighed og meningsdannelse, værdier 
og bevidsthed. 
Ligesom europæernes forståelse af verden og kris-
tendommen har ændret sig i moderniteten, har mus-
limerne også fået mange nye forståelser af islam. Det 
er dem, vi skal studere. 

Tid: onsdag den 3. marts kl. 19 
Foredragsaftenerne på Amager indledes med en 
temagudstjeneste kl. 19.00 ved studenterpræst Bir-
gitte Kvist Poulsen. Foredrag og debat finder sted i 
kirkens menighedssal efter temagudstjenesten. Der 
er cafe i forbindelse med arrangementerne.
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands 
Brygge. 

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

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, krea-
tive, 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 spar-
egrisen tager gerne imod et lille bidrag.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.
Lise Lotz, akademisk medarbejder (lotz@adm.
ku.dk)

FØRER EVOLUTIONEN TIL PRIMI-
TIVITET?
ved forfatter Jørgen I. Jensen 

Musikforedrag med eksempler fra bl.a. Igor Stravin-
skijs Sacre du Printemps og Carl Orffs Carmina 
Burana. 

Tid: Torsdag den 5. marts 2009 kl. 20.00 til ca. 
22.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

STUDENTERPRÆSTEN STÅR TIL 
RÅDIGHED FOR PERSONLIGE 
SAMTALER
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) el-
ler 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

CEKU-FORSØG, 500KR FOR 1 
TIMES TESTNING
12. semestersstuderende søges til forsøg 9. og 10. marts. 
Center for Klinisk Uddannelse afholder i marts måned et forsøg, hvor en model 
for vurdering af kliniske kompetence skal valideres som testredskab for medicinsk 
studenter. Vi har derfor brug for at afprøve testformen på forskellig grupper af 
medicinstuderende og læger. 

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 Rigshos-
pitalet. 

Hvad skal der ske?
Du bliver eksamineret af en klinisk lektor i din håndtering af 2 patientkonsulta-
tioner. Du skal optage anamnese, fortage obj. undersøgelse, formulere en prob-
lemstilling og opstille tentative diagnoser samt undersøgelses- og behandlingsplan 
for patienten. 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:
Mandag den 9.marts  19.00-20.00
   20.00-21.00
Tirsdag den 10.marts  19.00-20.00
   20.00-21.00

Med venlig hilsen 
Projektledelsen, CeKU

STUDIETILBUD



5Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
Marts 2009 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 2/3 KK AW 
Tirsdag 3/3 KK 
Onsdag 4/3 AW 
Torsdag 5/3 
Fredag 6/3 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 9/3 AW 
Tirsdag 10/3 KK 
Onsdag 11/3 AW 
Torsdag 12/3 AW 
Fredag 13/3 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 16/3 
Tirsdag 17/3 KK 
Onsdag 18/3 KK 
Torsdag 19/3 
Fredag 20/3 AW AW 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 23/3 KK 
Tirsdag 24/3 KK 
Onsdag 25/3 KK 
Torsdag 26/3 AW 
Fredag 27/3 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 30/3 
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag 

Vi ses i kælderen

Mvh studiesalsvagterne 
Anne(AW) og Kirstine(KK)  

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERNDE (MINUS 1300 LÆGESTUDERENDE!)
Debatindlæg af Vidar-André Wøien, Stud.med. Odense

Indlægget fortsætter på næste side  >>

- Husk selv handsker.

- Studiekort skal    
  fremvises.

- Ret til ændringer 
  forbeholdes.

Vi ses i kælderen :-)

Mvh studiesalsvagterne
Anne(AW) 
og Kirstine(KK)
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DEBAT

Dagens Medicin, skriver i sin artikkel om de problemer som § 
4 i de kollegiale vedtægter i FADL skaber for os medlemmer. 
Man bliver tvunget at kun arbejde i FADLs regi, og man bliver 
nægtet retten til at selv vælge arbejdsgiver på FADLs selvvalgte 
monopolistiske områder. Problemet er at FADL ikke har 
monopol længere, og det er på tide med forandring.   
 
Jeg skrev en artikel i Sund & Hed midt i november, hvor jeg startede en debat 
og spurgte FADL Odenses formand, Anders Kirkegaard, om de kunne begynde 
en diskussion og muligvis træffe en beslutning om, hvorvidt FADL’s fagforen-
ingsmedlemmer selv må vælge deres arbejdsgiver. 
I de kollegiale vedtægter, som er en del af reglerne til hovedforeningen, har man 
fra FADL’s side udvalgt nogle kerneområder, hvor man som fagforeningsm-
edlem ikke må arbejde for andre. 

For nylig har jeg skrevet til Beskæftigelsesministeriet, som 
har sagt, at de vil kigge nærmere på FADL’s kollegiale 
vedtægter for at se, om de er i strid med dansk lov eller 
EU-direktiver. 

Ingen respons
Det er ikke kommet noget respons i Sund & Hed fra 
formand Anders Kirkegaard, til trods for at der i referatet 
fra repræsentantskabsmøde den 1. december forrige år står, 
at det er hans opgave at svare på mit indlæg. Dog har han 
efterfølgende gentagne gange skrevet i Sund & Hed og FADL’s eget 
magasin, at han som formand ønsker respons og kritik fra medlemmerne. 
Faktisk går han så langt som at skrive: »Kommunikation er nøgleordet for 2009. 
Det lyder måske lidt hult, men efteråret 2008 har vist os, at der er rigtig meget 
at hente, hvis vi bliver bedre til at kommunikere ud og respondere på fornuftig 
kritik.« 

Problemet er dermed, at det føles, som om der er meget langt fra ord til han-
dling, og jeg synes, det vidner om dårligt formandskab. Det er vigtigt at alle de 
tre repræsentantskab, i Århus, København og Odense nu alle tager emnet op 
til diskussion og bliver enige om hvad de mener og får de kollegiale vedtægter 
vurderet juridisk og forhøre sine medlemmer om spørgsmålet. 
Antallet af medlemmer som ønsker ændring er nu signifikant, en anonym un-
dersøgelse hvor medlemmerne får lov til at sige sig enige eller uenige i at man 
selv kan frit vælge sin egen arbejdsgiver som fagforeningsmedlem i FADL og 
dermed en ændring i § 4, i de kollegiale vedægter er ønsket.

Til formandskabet i FADL:
Jeg ønsker igen at få svar på, om FADL Odense vil arbejde for at afskaffe de 
kollegiale vedtægter.Der er mange, som venter på svar. Der er mange, som 
overvejer en Codan-forsikring gennem FADL eller allerede har en, men som 
ikke kan være sikker på forsikringen, hvis de bliver fanget i at arbejde for 
private vikarbureauer eller arbejde fast på afdelinger inden for nogle af de 
kerneområder, som de kollegiale vedtægter beskytter lige nu. Det at 1300 
lægestuderende ikke er medlemmer i FADL tyder på at noget skal gøres. Jeg 
tror ikke FADL vil have en rolle som de tidligere har haft, hvis man fra centralt 
hold vælger at undlade at undersøge medlemmerenes meninger.Samtidig 
ønsker jeg svar på, hvorfor vi medlemmer i Odense skal betale 25 % af lønnen 
til direktøren i vagtbureauet gennem vores kontingent, når FADL København 
har en anden ordning. Dette er en klar interessekonflikt, som jeg ser det, når di-
rektøren, som repræsentantskabet skal styre og komme med positiv og negativ 
feedback til, selv sidder med ved repræsentantskabsmøderne og modtager løn 
fra to hold. Hvorfor vælges ikke en klar opbygning af FADL i de tre byer, samt 

at alle de fagforeningspenge som går til lokalt ansatte, bliver over-
ført til sekretariatet i Hovedforeningen. Et sekretariat i en national 
fagforening burde ligge i København som nu tæt på politikerne, 
men ét burde være nok. 

Facebook-gruppen »Del FADL« ønsker at FADL er for alle
Der er på det seneste kommet en gruppe på Facebook, »Del FADL«, 
som er et godt sted at diskutere FADL’s fremtid. Her er disse 
spørgsmål blevet debatteret. Det samme er muligheden for at spare 
store summer ved at centralisere FADL’s udgifter ved at have færre 

store sekretariater og samle FADL nationalt under Lægeforeningen. 
Pointet er at vi burde hindre at tallet 1300 bliver større, og arbejde for at 

FADL er noget for som samtlige lægestuderende kan melde sig ind i, så vi står 
stærkest i overenskomstforhandlinger og samtidig har en politisk tyngde som 
studentmasse. Kontingentstørrelsen er en ting, og at forbedre FADLs opbygn-
ing, udgifter og styrke kontakten til magtorganisationer og politikere er også 
vigtigt.Lige nu betaler vi 1200 kroner i Odense til FADL i kontingent om året. 
Af disse går 40 % til København og hovedforening, som bruger dem til bl.a. en 
strejkefond og sekretariat. 30 % går til direktøren i vagtbureauet og de ansatte i 
Odense, og de sidste 30 % går til alle medlemsgoderne som fx fester. 

Vi lægestuderende og medlemmer i FADL burde vide, at vores penge går til 
noget fornuftigt. At FADL ønsker at se Lægeforeningen som fjende er uheldigt, 
da det er den forening, som kan give os magt til at påvirke politiske beslutnin-
ger. Vi burde hellere invitere til en fusion med Lægeforeningen og satse på et 
tættere samarbejde med Yngre Læger, så vi har god støtte i fremtiden. Vi er jo 
efter endt uddannelse på vej ind alligevel. Det er netop tilfældet i Norge, hvor 
medicinstuderende profilerer på den tætte kontakt til »Legeforeningen«, som 
de selv er medlemmer af, hvilket gør, at deres meninger får politisk indflydelse 

STUDIETILBUD
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i stor grad.  I Norge er 80-90 % af de lægestuderende medlem i sin medisinstu-
dentforening som er del af paraplyen til Legeforeningen. Medlemskabet i Norge 
koster 250 for et halvår. 

Den polarisering, som FADL har valgt ved at distancere sig fra Lægeforeningen 
efter 4-års-reglen, er uheldig for os studerende. Vi kunne måske have set et an-
det udfald, hvis vi havde været medlem af Lægeforeningen, inden beslutningen 
blev truffet, for så ville de have været forpligtet til at være kollegiale over for os 

kommende læger og kollegaer i Lægeforeningen. Det er måske vigtigere at nu 
forholde sig til reglen og sørge for overgangsordninger for os nye læger som har 
kun 4 år. F.eks ved at kun give de ældre læger 4 år som er pointgivende, eller 
opdeling af stillinger. Vi kan ikke ligge i skyttergraven og benægte virkeligh-
eden i evig tid. Det er bare synd at man skal føre alt som en krig i FADL, og 
ikke kan nøjes med at diskutere med sine egne medlemmer, Lægeforeningen 
eller andre med andre syn eller holdninger.

Kære Vidar-André

Du ønsker debat om de kollegiale vedtægter, og er af den mening, at du ikke har fået noget 
respons på din kritik. Det er jeg ked af, men det er ikke helt sandt. Odense kredsforening har 
to gange meldt i bladet, at de vil komme med et indlæg, når de har undersøgt de juridiske 
spørgsmål til fulde. De bringer et svar i næste nummer af Sund & Hed, da de desværre først 
har modtaget dit indlæg efter deadline. 
Via Del FADL har du fået svar på mange af dine spørgsmål, selvom dine gentagne indlæg 
med samme indhold tyder på, at du ikke helt har forstået svarene.  
Måske vil du ikke forstå svarene. 

Du ønsker handling på, at 1300 lægestuderende ikke er medlemmer af FADL. Det er 
selvfølgelig ærgerligt, at ikke 100 % af de lægestuderende er medlemmer af vores forening. 
Vi forsøger hele tiden at komme med nye tiltag, og gøre vores fagforening så attraktiv som 
muligt. Din løsning på problemet var at danne en ny fagforening under lægeforeningen. 
Du skrev på Del FADL, at du var i gang med at undersøge denne mulighed ;
”Har også en stående aftale med den juridiske ansvarlige i Lægeforeningen om at mødes 
og drøfte en evt. ny fagforening som er åben for ALLE danske medicinstuderende. For f.x. 
400kr ville man blive optaget som medlem i (KommendeLæger) indunder lægeforeningen 
og have alle de goder som læger har.”

Vi undrede os noget over dette og spurgte Nils Michelsen (den juridisk ansvarlige), om 
han havde haft kontakt til dig. Jeg tillader mig, med hans og Lægeforeningens tilladelse, at 
bringe hans svar, som du ikke selv har offentliggjort: 

”Du har i en mail afsendt den 2. februar anmodet mig om et møde om en ide om at stifte en 
alternativ forening af medicinstuderende, der skal tilknyttes Lægeforeningen. Du henviser 
til en telefonsamtale, du har haft med mig om dette emne før jul. Hertil kommer, at du 
har meddelt Dagens Medicin, at jeg er involveret i sagen, og at du også nævner mig på 
Facebook, når I skriver om samme emne der.
Som embedsmand i Lægeforeningen er det naturligvis ikke min opgave at deltage i poli-
tiske initiativer. Så er man ikke ansat ret længe. Jeg må derfor på det kraftigste opfordre 
dig til indstille omtalen af mig, som om jeg på nogen måde er involveret eller interesseret 
i dine/jeres planer. Jeg har gennem mange år haft et fortræffeligt forhold til Fadl, og må 
pure afvise, at jeg nogensinde så meget som har drøftet jeres planer med dig. Faktisk har 
jeg ingen erindring om at have talt med dig, hvilket jeg også meddelte Dagens Medicin, 
da de henvendte sig til mig tirsdag den 3. februar.
For god orden skyld meddeles afslutningsvis, at jeg ikke kan imødekomme dit ønske om 
et møde med mig i Lægeforeningen”. 

Det havde måske været på sin plads at offentliggøre. 
Du vil måske svare til dette, at du ikke er blevet spurgt. Du skriver på Facebook, at du ”aldrig 
ønsket at nægte for at jeg arbejder for Medikom, men har aldrig blevet spurgt”. Nej, du 
er ikke blevet spurgt. Men inden du udtaler dig om andres fordækthed, må du overveje 
din egen. Ud af de 3, der deltager i kritikken på Del FADL, er to af jer vagttagere for andre 
vikarbureauer. Det havde været fair at melde ud fra starten, så kortene lå på bordet.

Du skriver, at antallet af medlemmer, som ønsker ændringer er signifikant. Antallet af 
medlemmer i Del FADL antager et par procent af vores samlede medlemstal. Nogle af de 
indmeldte er ikke enige i jeres synspunkter, men man skal melde sig ind i gruppen for at 
komme med indlæg. 
Jeg nævner igen, at i kun er 3, der reelt deltager i debatten. Jeg vil ikke komme ind på op-
bygningen af FADL igen, for det er efterhånden blevet skrevet på mange måder. 
Det skal dog understreges, at FADL er de medicinstuderendes fagforening. 
Jeg er medicinstuderende. Anders, Morten og Nikolaj er medicinstuderende. Jeg ved ikke 
hvad det er du har forestillet dig, men jeg bruger ikke min fritid på, at drive en slavelejr, 
hvor jeg tvinger mine medstuderende til alt muligt. 
Jeg er i FADL, fordi det giver mening for mig. Det giver mening at formidle spændende 
vagtarbejde og lægevikarkurser. Det giver mening for mig at deltage i debatter om sund-
hedspolitik, at forsøge at skabe fokus på vores rolle som studerende og kommende læger i 
et sundhedssystem i rivende udvikling. 
Alle kan være medlem af FADL. Alle kan være aktive i FADL, og gøre et stykke arbejde for sine 
medstuderende. Velkommen til generalforsamlingen, velkommen til repræsentanskabet.
Hvis du er uenig, så er det fint, for som også Anders skriver, så er det dejligt med noget 
modspil og konstruktiv debat. Men jeg vil gerne udbede mig ærlighed, åbenhed og en fair 
tone i den debat. Og det gælder for alle i et demokratisk samfund, at er man utilfreds med 
regler, må man først ændre dem, ikke bryde dem.

Jeg vil gerne svare på nogle af de spørgsmål du har:

”Lige nu betaler vi 1200 kroner i Odense til FADL i kontingent om året. Af disse går 40 % 
til København og hovedforening, som bruger dem til bl.a. en strejkefond og sekretariat. 
30 % går til direktøren i vagtbureauet og de ansatte i Odense, og de sidste 30 % går til alle 
medlemsgoderne som fx fester. 
Vi lægestuderende og medlemmer i FADL burde vide, at vores penge går til noget for-
nuftigt.”

De penge, der går til Hovedforeningen forsvinder ikke ned i et sort hul. De penge går bl.a. 
til de nationale udvalg, herunder uddannelsespolitisk udvalg, medlemsfordels udvalget, 
lægevikar- og overenskomst udvalget. Sidstnævnte består af studerende fra alle tre byer, 
der lige nu er i gang med at forhandle jeres overenskomster. Frivilligt. De sidder og bruger 
deres fritid på, at du i din fritid kan tjene mest muligt. Pengene går også til vores personale, 
som bl.a. sikrer medlemmerne i skattesager, arbejdssager og andet, som du kan læse om 
på fadl.dk.

Du ønsker mere samling på FADL nationalt, og det er en vidunderlig idé, som jeg er helt enig 
i. Jeg vil meget gerne se et større samarbejde, og en samling af arbejdet. Man kan dog ikke 
helt undgå et lokalt sekretariat, som skal varetage de lokale interesser.  Der har tidligere været 
arbejdet for en fuldstændig samlægning af FADL, men de daværende repræsentantskaber 
nåede ikke til enighed. Om et lignende arbejde genoptages, vil være op til de nuværende 
repræsentantskabs medlemmer, men jeg er i hvert fald positivt stemt overfor idéen.

Hvorvidt vi skal sammenlægges med Lægeforeningen er en helt anden sag, som jeg umid-
delbart ikke er enig i. Vi er studerende og har helt andre interesser, end de færdige læger. 
Dette kom især til udtryk, da 4 års reglen blev skabt.  FADL har på både det politiske og 
administrative plan mange kontaktflader med Lægeforeningen og YL. Men jeg vil give dig 
fuldstændig ret i, at samarbejdet kan og bør udbygges. Det er kun naturligt, at vi som kom-
mende kolleger, skal arbejde sammen. Det er en af de ting, jeg vil arbejde for i dette år. 
Men jeg er meget ked af at læse din udtalelse; 

”Den polarisering, som FADL har valgt ved at distancere sig fra Lægeforeningen efter 
4-års-reglen, er uheldig for os studerende. Vi kunne måske have set et andet udfald, hvis 
vi havde været medlem af Lægeforeningen, inden beslutningen blev truffet, for så ville 
de have været forpligtet til at være kollegiale over for os kommende læger og kollegaer i 
Lægeforeningen. ”

Den tidligere formand for Hovedforeningen og Morten Andresen lagde et kæmpe stort 
arbejde mod 4-års-reglen. Den kamp de førte for de studerende var helt unik, og den gejst de 
arbejdede med, får kun positive ord med fra mig. Ingen havde forudset det bagholdsangreb, 
der kom, ikke engang de Yngre Læger selv. Deres repræsentantskab blev ikke orienteret 
om aftalen, før den var indgået. De var forpligtede til at være kollegiale overfor os, uanset 
om vi var medlem af deres forening eller ej.  At vi nu skal koncentrere os den nuværende 
situation er korrekt, og det vil vi også gøre. 

Jeg vil understrege, at jeg ikke ser Lægeforeningen som en fjende! Jeg har deltaget i udvalg 
under Lægeforeningen, og vil fortsætte det udmærkede samarbejde, som jeg mener vi 
har.

Jeg vil ikke diskutere aflønningen af vagtbureau direktøren i Odense indgående, for det er 
Odense Kredsforenings egen sag. Jeg ved dog, at direktøren modtager løn fra kredsforenin-
gen, fordi han udfører et stykke arbejde for dem. Grunden til at han modtager en fjerdedel 
af sin løn derfra, er fordi han bruger en fjerdedel af sin arbejdstid på kredsforeningen.  Det 
giver jo meget god mening. Man kunne ansætte en til at varetage det arbejde, men mon 
ikke aflønningen af to ansatte i stedet for en ville være en anelse urentabelt. 

Slutteligt vil jeg sige, at det ikke er min mening at afvise din henvendelse. Jeg mener det 
oprigtigt, når jeg siger, at jeg er glad for at høre konstruktiv kritik fra medlemmerne.  Vi 
skal tage det alvorligt, at vi er så dårlige til at kommunikere vores budskaber ud, og det vil 
vi arbejde på. 
Det er for de fleste meget kedeligt at høre om FADLs opbygning og vedtægter, men der er 
åbenbart brug for det, og det har vi fået øjnene op for. 

Du har fået svar mange steder fra, og er øjensynligt ikke tilfreds. Det er jeg ked af. Men jeg 
ser det ikke som min opgave længere at køre med rundt i din karrusel. Ved at tage vagter 
gennem Medikom og opfordre til dannelsen af en ny fagforening, har du forbrudt dig 
mod din fagforening. Du er med til at underminere alt det vi arbejder for, og det har jeg 
intet til overs for.

Kristin Julia Steinthorsdottir
Formand, Hovedbestyrelsen, FADL
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TROPEMEDICINSK KUR-
SUS!

Skal du ud med PIT til efteråret eller senere 
hen? 
Skal du til Etiopien i sommerferien?
Eller er du generelt rejselysten og interesserer 
dig for tropemedicin?

Weekenden den 2.-3. maj afholdes trope-
medicinsk kursus i Århus. 

Her vil være spændende oplæg om infektions-
sygdomme og praktisk information om rejser til 
u-lande – uundværlige oplysninger for dig, der 
snart vil ud og opleve verden!
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Mere information følger…

Med venlig hilsen
 Tropemedicin
 PIT - Århus

SEXEKS-
PRESSENS 
WEEKENDSEMINAR! 
Atter nærmer den famøse weekend sig. 
De sidste forberedelser til den trivelige, 
idylliske, altruistiske, højtbegavede, sen-
sationelle tur er i gang – Deadline for tilmelding 
er overskredet, men for de geniale, der har tilmeldt 
sig, er det bare med at møde basisgruppen før 
afrejse, nemlig til månedsmødet torsdag den 05/03 
kl. 17, i IMCC’s lokaler på Nørré Alle 6, 1.sal – det 
er dog ikke en nødvendighed, ikke for dem der har 
mod på først at springe ud i det hele på fredag.  NB. 
Efter mødet er lidt spisning samt papir-nusseri 
– skal nok blive dejligt.

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

Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!

MÅNEDSMØDE
PMS holder månedsmøde tirsdag d. 10. marts kl. 
16.00-17.30 i Lille Mødesal på Panum.

Alle interesserede er velkomne.

Med venlig hilsen 
PMS - Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

HVOR SPÆNDENDE KAN 100 MILLIARDER NEURONER 
VÆRE?

SAKS INVITERER TIL FOREDRAG I NEUROKIRURGI VED:
OVERLÆGE DR. MED JANNICK BRENNUM.

Emne: Vågne operationer – mapping – og hjernens plasticitet

Afholdes. mini auditorium. 29.01.32 mandag den 16/3 kl. 16.30

MÅNEDSMØDE ONSDAG 
4.MARTS KL. 16.15 KEMI-

GANGEN, PANUM
(GÅ EFTER DET BLÅ BLINK…)

Efter månedsmødet vil der være mulighed for 
at få demonstreret tilgangen og håndteringen af 
”A”-problemer, samt selv prøve teknikkerne på 
et fantom.

DAGSORDEN:

1. Formanden befinder sig i Tromsö i Norge, så 
resten af bestyrelsen ”tager over”

2. Siden sidst: 
· Akutdage 2008/09, afholdt på DIMS
· SAKS foredrag om traumekirurgi – hvem var 
med?

3. Nyt fra udvalg:
· Traumedage 2009, møde efter månedsmødet!! Alle 
der har lyst til at være med til at arrangere dette 
event er meget velkomne. Du kan evt. sende en 
mail til en fra bestyrelsen, hvis du er interesseret, 
men ikke kan komme den dag! 
· Kick-off, d.14 marts???

4. Kommende arrangementer: 
· Metode 1, d.12 marts
· Foredrag
· DAPUC d. 17 marts. Vi har 2 pladser, er der én, 
der vil tage med? Folk fra TD09 gruppen vil blive 
foretrukket, men sig endelig til!!
· ”Events” til månedsmøderne.
· Scandinavian Society of Anaesthesiology and In-
tensive care medicine (SSAI): Konference afholdes I 
Odense fra 10.-13. juni 2009. SATS Odense hjælper 
med div. praktiske opgaver, og har bedt om hjælp. 
Er der nogen der er interesserede i at være med?

5. Eventuelt.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

MÅNEDSMØDE

SAKS MÅNEDSMØDE 
PÅ TIRSDAG D. 10 MARTS KL 
16.15 PÅ KEMIGANGEN

Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab 
holder månedsmøde og alle er velkomne til 
at deltage.

Håber at se så mange som muligt!
Dagsordenen kan læses på 

www.studkir.dk

BASISGRUPPER

FOR ALLE MED BLÅ BLINK I 
ØJNENE, OG ABCDE I TANK-

ERNE KOMMER HER ET 
SPÆNDENDE ARRANGEMENT 

FRA SATS.

Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, 
behandlinger der kan udføres på gaden?

SATS afholder lørdag den 14. marts et arrangement 
om basale færdigheder for fase I studerende.

Vi starter kl. 13:30 på kemigangen, Panum. 

Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse 
af venflon, hvordan man giver en person halskrave 
på, førstehjælp til bevidsthedspåvirkede, personer 
i shock, samt Hjerte-Lunge Redning(HLR)

Efter arrangementet tager vi videre sammen og får 
noget at spise, hvis der er interesse for det.

Arrangementet er åbent for ALLE studerende 
på Fase I.

Synes du at dette lyder sjovt og spændende?         
Læs mere og tilmeld dig fra mandag d. 9.3 kl. 
17:00 på 
SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk

OBS: Begrænset antal pladser, så skynd dig at 
melde dig til.

WEEKENDSEMINAR! 
Atter nærmer den famøse weekend sig. 
De sidste forberedelser til den trivelige, 
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PIPPI

PIPPI er en 
basisgruppe 
for alle 
medicinstuderende 
uanset semester, 
der er interesserede 
i pædiatri.

Vi holder møde den 
anden onsdag i hver 
måned, hvor vi får besøg 
af en foredragsholder der fortæller om et 
emne i relation til pædiatri.

Næste møde er den 11. marts kl. 17 i lille 
mødesal (ved siden af kantinen). 

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på: 
pippi@punkt.ku.dk

ER DU 
INTERESSERET I 
IDRÆT OG/ELLER 
IDRÆTSMEDICIN?

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 idræts-
medicin og forbedre uddannelsesmulighederne 
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 sygeplejerskebygningen 
(se kort på SIMS’ opslagstavle på vej mod kan-
tinen)

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.

OPRÅB!
Til alle basisgrupper/foreninger og 
andre studerende som gerne vil 

bosættes i det nye Studenterhus!!!

Alle der har interesse i at få en plads 
i det nye hus bedes venligst melde 
sig ind i grupperummet:Byggeudvalg 
studenterhuset

Eller send en mail til: anettepe7@m2.
stud.ku.dk
Der vil meget snart komme et vigtigt 
møde angående ud/indflytning og 
andet godt, dette vil blive annonceret 
via grupperummet på punkt.ku!

Mvh Anette Studsgaard Petersen, 
Sundrådet

GIM / MIKAM
MÅNEDSMØDE 
I DAG ONSDAG 
D. 4. MARTS KL. 
16.00

Hvad ved du egentlig om 
alternativ behandling?

- Kender du eventuelle gavnlige 
og skadelige virkninger?
- Ved du nok til at kunne vejlede dine kommende 
patienter ordentligt?

GIM / MIKAM er en basisgruppe for medicinstu-
derende, som er interesserede i komplementær og 
alternativ behandling – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel.

Basisgruppen går fortiden igennem et navneskifte, 
inkluderet logoskifte, og imens vi lægger sidste 
hånd på værket, opererer vi stadigvæk med vores 
gamle navn og logo GIM, selvom e-mailadresse 
og hjemmeside allerede har skiftet navn. MIKAM 
står for Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ Medicin.

Vi er en hyggelig gruppe med masser af både 
faglige og sociale aktiviteter, og vi er altid åbne 
for nye faste eller løse medlemmer! J

Kom med til vores månedsmøde og bliv en del af 
gruppen, hvis du har lyst! Vi mødes onsdag d. 4. 
marts kl. 16.00-18.00 i lokale 108 på 1. sal i syge-
plejeboligerne i Nørre Allé 6. Man kommer ind ved 
at bruge sit studiekort+pinkode ved indgangen.

Vi skal bl.a. snakke om kommende foredrag og 
arrangementer, projekter vi holder på med for-
tiden, og ellers snakke om vores mål og planer 
for 2009.

Vi vil også gerne høre, hvilke idéer du har til 
arrangementer i GIM. Og så er der selvfølgelig 
hyggesnak, te og kage som sædvanlig! :-)
Alle interesserede er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig! :)

Med venlig hilsen 
GIM - Gruppen for Integreret Medicin /
MIKAM - Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ
Medicin
mail@mikam.dk
www.mikam.dk

BASISGRUPPER

PIPPI

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

SIMS månedsmøde er første tirsdag i hver måned 
i SIMS nye lokale i sygeplejerskebygningen 
(se kort på SIMS’ opslagstavle på vej mod kan-

Man behøver ikke være medlem for at kunne 

Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 

Til alle basisgrupper/foreninger og 
andre studerende som gerne vil 

bosættes i det nye Studenterhus!!!

Alle der har interesse i at få en plads 
i det nye hus bedes venligst melde 
sig ind i grupperummet:Byggeudvalg 
studenterhuset

Eller send en mail til: anettepe7@m2.
stud.ku.dk
Der vil meget snart komme et vigtigt 
møde angående ud/indflytning og 
andet godt, dette vil blive annonceret 
via grupperummet på punkt.ku!

Mvh Anette Studsgaard Petersen, 
Sundrådet

Studenterklubben drives af basisgrippen husgruppen 
(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 studenterk-
lubben og tage del i det arbejde vi lægger til hverdag 
og fester, så kan du møde op på mandag d. 9. marts 
2009 kl. 15 og blive introduceret til "klubben".

FREDAGSBAR
Dørene åbner kl. 11 og lukker igen 23.00. Du må have 
en enkelt gæst med pr. studiekort. Som sævanlig har 
vi et sortement bestående af fadøl til 14 kr. plus en 
krone for glad, sodavand til 5 kr. og drinks til 15 kr.. 
Derudover sælger vi cider på fad, og i lille-bar har vi 
på fredag CRAZY SHAAATS. 
Disse shot er CRAAAZY og bliver delt på midten som 
en vandet rugbrødsmad med alkohol.

INDRETNING
Klubben er igang med et stort indretningsprojekt og 
derfor holder klubben lukket d. 23-27. marts

FASE2FEST
Årets fest for gamle selvfede stud.med.'er der ikke vil 
mænge sig med præ-OSWAL folket afholdes lørdag 
d. 28 marts fra kl. 20 i Studenterklubben.
Adgangskravet er en billet der købt i studenterk-
lubben. 
Denne billet kan købes fra onsdag d. 11 marts ved 
forevisning af studiekort og et færdiggjort et 5. 
semester.

FRIBAR-FEST
Årets fest afholdes d. 8. april, så sæt et kryds i kal-
enderen og afvent yderligere information

PR-gruppen/Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN IMCC EXCHANGE KLINIK-
OPHOLD SÆLGES

IMCC Exchange klinikophold i Taiwan med en-
gelsktalende læger. Periode: 10.-30. august 2009, 
men mulighed for ændringer. 
Kr. 1800 – giv et bud. 
Krav: afsluttet 5. semester. 
Kontakt Christiane på tlf. 30 23 04 43 

LÆGE I KRIGSZONE: GAZA
Den norske læge Erik Fosse, professor og overlæge 
i thoraxkirurgi, arbejdede på Shifa-hospitalet i 
Gaza under krigen i januar i år og rapporterede 
til internationale medier om situationen for civ-
ilbefolkningen.
 
Mød Erik Fosse når han ved et fyraftensmøde 
holder oplæg om rollen som læge vs. pligten til at 
oplyse og forsøge at forhindre overgreb på civile.

Alle er velkomne. Gratis adgang.
Onsdag  4. marts kl. 16.30
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Tor-
turofre (RCT),  Borgergade 13,  København K
Arrangører: RCT og Lægeforeningen.

MEDICINSK KOMPENDIUM 
SÆLGES
Yderst velholdt 16. udgave af medicinsk kompen-
dium sælges i original emballage. Ingen overstreg-
ninger el. lignende. 
kontakt Troels på tlf. 26332809 el. 
dolin@stud.ku.dk
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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

HUSK  AT  HÆVE  DINE  FERIEPENGE  FRA  2007

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!

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

•
•
•
•
•

TROMBOLYSE HOLD 1509,
BISPEBJERG HOSPITAL 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N søger 1 nyt 
medlem til observation af patienter efter trombolysebe-
handling, med start den 1. april 2009.

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
forholdsmæssig ny behandlingsform og skal gennem-
føres hurtigst muligt og senest være påbegyndt 3 timer 
efter det apoplektiske tilfælde. De første 6 timer efter 
behandling skal patienten observeres tæt (BT, puls og 
neurologisk vurdering) bl.a. grundet blødningsrisiko.
Når der ikke er nogen akut indlagte trombolysepatienter, 
forventes det, at man er behjælpelig med almindelige 
sygeplejefaglige opgaver.

Hver anden dag varetages denne behandling af Glostrup 
Hospital og de resterende dage af Afdeling N Bispebjerg 
Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække:
Vagter på lige datoer
24 vagter pr. måned
Vagt fordeling ca. 9-10 dagvagter, 9-10 aftenvagter og 
4-5 nattevagter 

Krav til ansøger: 
Min. 200 SPV- timer
Gerne have bestået 3. semester 
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn:
SPV – holdløn

Oplæring vil fi nde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist: 
mandag den 23. marts kl. 10.00 med tilmelding via 
hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for medlemmer– 
tilmelding til hold – Hold 1509

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Adm. 
Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på go@fadl.dk eller 
pr. telefon 35245402

•
•
•

•
•
•
•
•

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 weekend-
erne 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 semester-
trin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold - hold 1605

•
•

•

•
•

•
•

VAGTBUREAUET
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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 
eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i april (typisk mellem kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet d. 23. 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 – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

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

IV- MEDICINGIVENDE HOLD 1404
RIGSHOSPITALET

MVS - hold 1404 på Nefrologisk klinik P, 3133 – 3134 
Rigshospitalet, søger 2 engagerede FADL-vagter til daglig 
medicinadministration, med start pr. 1. Maj (3 følgevagter 
ultimo april evt. primo maj).

Holdets arbejdsopgaver består i i.v.- og tabletadministra-
tion, samt blodprøvetagning via CVK. 
Andre arbejdsopgaver kan forekomme, såsom venflonan-
læggelse. Vi arbejder alle ugens dage (også helligdage) 
fra kl. 7 – 13.
Vi er 9 på holdet (fra 8. – 12. semester) og har været på 
afdelingen siden december 2006.

Du skal:  
have bestået 7. semester
have ca. 400 SPV-timer
kunne arbejde 4-5 vagter pr. måned
have grundlæggende kendskab til farmakologi
have gyldigt akkrediteringskort
kunne arbejde selvstændigt og håndtere at arbejde 
under tidspres. 
være klar til nye udfordringer og have lyst til fast 
arbejde på vores hyggelige hold. 

(FADL–vagter med erfaring indenfor medicinering vil 
blive prioriteret)

Løn:
- MVS – holdløn   

Ansøgningsfrist: D.23 marts 2008 kl.12.00 via: 
www. Fadlvagt.dk – København – tilmelding til hold – Hold 
1404. Skriv lidt om dig selv i kommentarfeltet.
Ansættelsessamtaler vil finde sted på Vagtbureauet.
       
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 
eller pr. mail til go@fadl.dk

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGSHOSPITALET 

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
Ambulatorium søger endnu 2 medlemmer. Vi laver dagli-
gt de forambulante journaler, og jobbet giver således 
god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. 
Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet, 
og kun én af os er på arbejde ad gangen.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00 

Krav:
- FADL-medlemsskab

Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i næste holdmøde onsdag den 
24.3. kl. 15.30.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 
Ansøgningsfrist: Mandag den 16.3. 2009 kl. 10.00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7702” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted mellem den 18.3. 
og den 20.3. 

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING

Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af 
erfarne ventilatører

Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og 
dagvagter i weekenden. 
Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter 
bliver det primært nattevagter som skal dækkes.
Man arbejder sammen med specialuddannet sygeplejer-
sker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt.

Holdets primære arbejdsopgaver bliver
At passe intermediær patienter
Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske 
eller NIV
Sårpleje samt personlig pleje.
Er der ingen intermediære patienter hjælper man til 
hos andre patienter.
Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at 
passe forskellige patienter i hver vagt.

Vi tilbyder God klinisk uddannelse i observation, pleje og 
behandling af den intermediære patient.

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

Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: Mandag den 9. marts 2009 kl.10.00
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” Herlev intensiv”

Løn: VT-holdløn

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

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2009

HOLD E
Orientering Tirsdag, 14/04 16.30-17.30 Panum 
 Lektion 1: Lørdag, 18/04 09.30-13.30 RH 

Lektion 2*: Søndag, 19/04 09.30-14.00 RH 

 Mandag, 20/04 16.30-21.00 RH 
Lektion 3*: Onsdag, 22/04 16.30-21.00 RH 
  Torsdag, 23/04 16.30-21.00 RH 
Lektion 4:  Lørdag, 25/04 09.30-13.30 RH 
Lektion 5: Søndag, 26/04 09.30-13.30 RH 
Lektion 6*: Mandag, 27/04 16.30–18.30 RH
   18.30-20.30    RH
Prøve*: Tirsdag,28/04 16.30-18.45    RH 
   18.45-21.00    RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

TILMELDINGSFRIST:ONSDAG DEN 18/03 KL. 10.00 
via www.fadlvagt.dk

HOLD F
Orientering Mandag, 27/04 16.30-17.30 Panum 
 Lektion 1: Lørdag, 02/05 09.30-13.30 RH 

Lektion 2*: Søndag, 03/05 09.30-14.00 RH 

 Mandag, 04/05 16.30-21.00 RH 
Lektion 3*: Onsdag, 06/05 16.30-21.00 RH 
  Torsdag, 07/05 16.30-21.00 RH 
Lektion 4:  Lørdag, 09/05 09.30-13.30 RH 
Lektion 5: Søndag, 10/05 09.30-13.30 RH 
Lektion 6*: Mandag, 11/05 16.30–18.30 RH
   18.30-20.30    RH
Prøve*: Tirsdag,12/05 16.30-18.45    RH 
   18.45-21.00    RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

TILMELDINGSFRIST:ONSDAG DEN 27/03 KL. 10.00 
via www.fadlvagt.dk

VAGTBUREAUET

Faglig quiz
Endnu engang skal vi fra redaktionen takke for de mange indsendte 
svar. Glæden var stor, da vi så at der blandt de indsendte svar til 
den diagnostiske del var indtil flere, som havde angivet diagnose-
koder også. 

Svaret på den basale quiz var naturligvis mavesækken, gaster. 
Og beskrivelsen andrager sig naturligvis fra ”hovedets, halsens og de 
indre organers anatomi” af Jørgen Rostgaard m.fl.. For de embryologi 
interesserede kan det i øvrigt nævnes at ventriklen opstår fra en 
tenformet del af fortarmen i 4. uge. Dens lejring og form undergår 
stor forandring på grund af forskellig væksthastighed, hvorfor den 
drejer sig  90° om en longitudinal akse og endvidere roterer om en 
anteroposterior akse… vinderen af den basale quiz er Louise Freltoft, 
4. semester. Stort tillykke med en kirser!
Svaret på den diagnostisk quiz er et septumhæmatom, og billedet 
stammer fra ugeskriftet for læger 2002;164(47):5527.
For en god ordens skyld skal der nævnes at enhver vågen forvagt 
erkender hæmatomet, og akut henviser til en øre-næse-hals-afdeling 
til aflastende incision. Vinderen af den diagnostiske quiz er Bjarke 
Medici, næstformand i SYMS. Han angiver korrekt at diagnosekoden 
er DS003A.

Basal quiz: Denne uges gåde er i genernes verden, i embryologiens 
univers. Vi efterspørger et gen, hvor produktet af genet er et protein 
der bl.a. dannes i notochorden og den ventrale del af neuralrøret. Det 
tjener bl.a. til uddifferentiering af somiterne og inducerer her den 
ventro-mediale del af somiten til at blive sclerotom.

Diagnostisk quiz: Kære læser i denne quiz er de forvagten i en 
uvisiteret skadestue i den Sønderjydske by Sæd. Efter adskillige 
kopper kaffe og endnu mere minestryger på computeren er klokken 
blevet 04, da en 10årig dreng henvender sig, ledsaget af mater, med 
kraftige smerter fra pungen. Smerterne er startet for tre timer siden, 
hvor dette vækkede drengen fra hans søvn i øverste køje. Under 
anamneseoptag erfarer du, at smerten er konstant, og ændrer sig 
ikke ved lejringsskift.  
En hurtig objektiv undersøgelse viser at han er afebril, ved inspektion 
ses venstre hemiscrotum hævet, rød og ødematøs. Ve. Testikel er 
meget øm ved palpation og mærkes som vertikalt lejret. Tør du 
vække din bagvagt? en lille rødmosset herre, som er berygtet for 
et særdeles iltert temperament… fejler han da noget som der skal  
handles akut på?

Skriv svar og dit tlf.nr. til mok@mok.info. inden mandag kl. 12.00
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Helge Sanders indsats løser ikke speciallægemanglen
2. marts 2009 

Videnskabsminister Helge Sander 
(V) har 6. februar 2009 besluttet, 
at optaget på lægestudierne skal 
øges med 200 studerende pr. år. 
Dette gøres med start allerede til 
sommer. Halvdelen skal optages i 
Århus, mens resten fordeles lige-
ligt mellem Odense og København. 
Videnskabsministeren begrunder 
dette øgede optag med speciallæ-
gemanglen i Danmark. 

I Foreningen af Danske Lægestuderende 
(FADL) mener vi, at beslutningen er 
meget uheldig. 

Lægestuderende Kristian Kraglund, 
formand for Uddannelsespolitisk Udvalg 
under FADL, udtaler: ‘Ministerens tiltag 
vil have direkte skadelige konsekvenser 
på kvaliteten af uddannelsen af frem-
tidens læger. Beslutningen vil medføre 
en forringelse af både læge- og special-
lægeuddannelsen, mens problemet med 
manglende speciallæger ikke bliver løst. 
Vi er bekymrede for kvaliteten af vores 
uddannelse’. 

Og han fortsætter: ‘Med det øgede optag 
vil det samlede antal optagne lægestu-
derende komme op på ca. 1400. Dette 
er en stigning på ca. 300 % i forhold til i 
1990. Så store udsving vil have store og 
uoverskuelige konsekvenser. Både under 
studiet og på videreuddannelsen’. 

‘Der mangler allerede nu lærere med 
medicinsk baggrund til at undervise de 
studerende på første halvdel af lægestu-
diet. Evt. nye stillinger vil meget vanske-
ligt kunne besættes med cand.med’er’, 
siger klinisk professor Erik Ernst, Aarhus 
Universitet, til FADL. 

Han fortsætter: ‘På mange hospitals-
afdelinger er der allerede for mange 
studerende ad gangen til at de kan få 
meningsfuld undervisning. Med initia-
tivet kan det ikke forventes den faglige 
standard kan opretholdes på samme 
niveau som i dag’. 

FADL mener, at fokus skal ændres til der 
hvor den reelle flaskehals er: Videreud-
dannelsen af læger til speciallæger. 

Lektor og speciallæge Peter Holm-Niel-
sen, Aarhus Universitet, siger til FADL: 

‘Universiteterne har gennem de senere 
år lagt ryg til mangt og meget. Viden-
skabsministerens udspil kan bekymre, 
da det øjensynligt er pladser i selve ud-
dannelsen af speciallæger, der mangler. 
Det er at pøse i en næsten fyldt beholder 
med et for lille afløb – der må komme 
et spild! I øvrigt er antallet af færdige 
lægekandidater allerede de seneste år 
stigende’.

Dette til trods har ministeren valgt at 
placere sit fokus på optaget af lægestu-
derende, frem for problemets kerne: 
Videreuddannelsen. 

Lægestudiet består i dag af en 3-årig 
bachelor- og en 3-årig kandidat-del. Der-
efter følger en ét-årig klinisk basisuddan-
nelse, som har afløst den tidligere tur-
nus, der varede halvandet år. Den yngre 
læge skal herefter gennemføre en ét-årig 
introduktionsstilling. Først herefter kan 
han påbegynde speciallægeuddannel-
sen, der varer 4-6 år. Pga. forsinkelser og 
kø tager det i praksis 15-20 år at uddanne 
en speciallæge. 

Kristian Kraglund: ‘Vi får ikke uddan-
net flere speciallæger ved at øge optaget 
af studerende, men ved at målrette 
indsatsen mod en øget kapacitet af den 
lægelige videreuddannelse fra yngre 
læge til speciallæge. En øget indsats på 
videreuddannelsen vil give det ønskede 
resultat meget hurtigere nemlig om 4 til 
6 år. Dette vil være til gavn for alle, især 
patienterne’. 

Peter Holm-Nielsen er enig og siger til 
FADL om Ministerens plan: ‘Dette ud-
spil, som har en tidshorisont på mindst 
12-15 år, synes i bedste fald at være af 
tvivlsom værdi – og har mest karakter 
af en politisk markering med en uklar 
baggrund’. 

Kristian Kraglund slutter: ‘Der er behov 
for langsigtede, ansvarlige løsninger fra 
politikerne. Ikke snuptagsløsninger, som 
markante stigninger i optag, der ikke 
løser problemet, men blot skaber nye’. 

Stud.med Kristian Kraglund,
Formand for Uddannelsespolitisk 
Udvalg
FADL 

Pressemeddelelse:     
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 

Vagtbureauet
Kursusplan til SPV-kurser

VAGTBUREAUET & KREDSFORENINGEN
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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

FADLs medlemsklistermærke 2009

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
»  26. marts - RepræsentantskabsmødeDer er kommet et nyt klistermærke for 2009, som skal fremvises, hvis du ønsker at 

benytte dig af vores mange medlemsfordele og få rabat, når du handler. Hos Eventyrsport 
er der op til 20% rabat ved køb af sport- og fritidstøj, Mocca giver hver 10. sandvwich eller 
salat gratis og Hi Fi Teamwork giver 23% rabat på diverse Hi Fi-udstyr. 

Læs mere om FADLs rabataftaler på www.fadl.dk.

FADLs Lægevikarkurser

Husk at du som FADL-medlem får rabat 
på bøger fra FADLs forlag. Der er lige nu 
kommet en masse nye spændende bøger for-
laget. Du kan købe dem hos boghandlerne 
eller direkte på Forlagets hjemmeside www.
forlag.fadl.dk. Der er en rigtig god rabatord-
ning, hvis du køber fl ere bøger. 

Rabat på bøger fra 
FADLs Forlag

Der har været stor rift om FADLs Lægevikarkurser i foråret 2009, og der er kun ganske få 
pladser tilbage. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud i god tid, hvis du alligevel ikke kan 
deltage i et kursus. 
Du kan stadig nå at få en plads på Psykiatri 1, der afholdes den 18/3 og 25/3  og Psykiatri 2, 
der afholdes den og 22/4 og 29/4.

Der er desuden få pladser tilbage på ventelisterne til følgende kurser:
EKG 3, EKG 4 og EKG 5 samt Stetoskopi 2.

Kurset i Sår og sutur 1 er desværre blevet afl yst, og vi vender tilbage med information hur-
tigst muligt.

Rabat hos Juul’s Vin & spiritus

Hos Juul’s Vin & spiritus får du 10% rabat
 på i forvejen ikke nedsatte vine, 

hedvine mm. 
Herudover får du særrabat på egen 

import af whisky, rom cognac
 og meget mere.

Se det store udvalg på www.juuls.dk.

Du fi nder Juul’s Vin & Spiritus her:
Værnedamsvej 15

1819 Frederiksberg

FADL og psykiatrien

Psykiatrien har længe været et fagområde 
præget af ressourcemangel, dårlig omtale og 
liden interesse fra sundhedsfaglige grupper, 
herunder medicinstuderende. På det sidste 
har psykiatrien vundet indpas ved at indgå i 
den kliniske basisuddannelse, og psykiatrien 
i Region Sjælland har fx fået tildelt godt 1 
mia. kr. til opførsel af et psykiatrisygehus i 
Slagelse. 

FADL har i denne uge indgået i to spæn-
dende initiativer indenfor psykiatrien, 
nemlig en innovationsdag om det fremtidige 
psykiatrisygehus i Slagelse samt et møde 
med psykiatrien i Region Hovedstaden. 

Til førstnævnte arrangement deltog under-
tegnede og Morten Andresen for at give 
vores besyv med angående psykiatrien som 
arbejdsplads – som FADL-vagt, lægevikar og 
som færdiguddannet. 

Københavns Vagtbureau ved Direktør Peter 
Andersen deltog i et møde med Region 
Hovedstaden, for at drøfte FADLs rolle som 
vagttagere indenfor psykiatrien. 

Vi er som FADL-vagter helt essentielle i 
arbejdet på de psykiatriske afdelinger. Dels 
fordi vi, igennem vores FADL kursus og 
medicinske uddannelse, er kompetente til 
at varetage arbejdet og dels fordi vi som 
medicinstuderende er attraktive kommende 
kolleger. 

Vi håber på at der er lydhørhed for dels at 
bruge FADL mere – og til mere spændende 
arbejdsopgaver dels på løsvagtniveau og 
også på vagthold og lægevikardelen.   

Alt i alt en begivenhedsrig uge indenfor 
psykiatrien for os som medicinstuderende 
og FADL vagter. 

Mvh,
Kristin Julia Steinthorsdottir
Formand, Hovedforeningen.

KREDSFORENINGEN


