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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: Tutorfesten / Anders Simonsen

Onsdag:  MOK nr 20, årgang 41 udkommer
  Lundsgaardsmøde kl. 9-10 - se s. 4
  Støt IMCC Rwandas arbejde for at få kvinder ud af prostitution 
  ved at købe en kop kaffe, foran LU kl. 10-14
  Videnskabsteater kl. 19 - se s. 4.
  PIPPI møde kl. 17 i lille mødesal

Torsdag: Præstens Strikkecafé kl. 15.30 - se s. 7
  

Fredag: Planetmeditation i Heart Flow Healingscenter, København K
  "Hvor lagde jeg babyen" Foredrag af Julia Lahme på 
  Frederiksberg Hovedbibliotek... koster penge.. se kultunaut.dk

Lørdag: Randers Realskole holder gammel-elev-fest
  kl. 19.30, pris 100,- kr.

Søndag: Kvindeløb i Skive kl. 11.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  FADL repræsentantskabsmøde kl. 16.15.
  Sundrådsmøde kl. 16. - se s. 8
  Ansøgningsfrist til studenterpuljen - se s. 5
  SAKS foredrag om neurokirurgi kl. 16.30 se s. 15

Tirsdag: St. Patrick's Day 

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

Brevkassen 
Spørg MOKs Fædre

Kære moks fædre
Det her er vist mest til Markus’ far...*
Det er fordi at jeg forleden (og faktisk ganske ofte 
efter), så en video på youtube, hvor en lille dreng 
råber “guck mal papa” og prøver at springe i poolen. 
Han fejlbedømmer dog og laver en bombe på fliserne 
lige før poolen. Hihi
Problemet jeg står over overfor er nu, at jeg virkelig 
synes det er sjovt at kigge på igen og igen. Mine 
spørgsmål er følgende:
(1) Gør det mig til et ondt menneske fra et etisk 
synspunkt? (2) Og hvis det gør, bliver jeg så ondere 
hver gang jeg ser det? (3) Og går det lige op hvis jeg 
klapper en chihuahua, selvom den er virkelig grim 
og dum?

Hej hej
Harasaim, 8. sem., 22 år for 5. gang

Kære Harasaim
Vi har lavet noget research på denne film både ved 
at ringe til undertegnedes far, Asger, og ved at se 
videoen. Videoen fandt vi ved at søge på ”kid, pool, 
accident”:

http://www.youtube.com/watch?v=44AkvROUi1E

Markus’ far svarede så kort han kunne på de tre 
spørgsmål: 
(1) ”Ja, det viser en svag karakter.”
(2) ”Ja, man bliver mere og mere afstumpet, man 
vender sig til at se lidelse uden at blive berørt af 
det. ”
(3) ”Nej, en chihuahua er en hund og de tæller ikke 
så meget som børn”

Da vi så spurgte ham om han hele MOK redaktionen 
så var vederstyggelige mennesker fordi vi også syntes 
det var sjovt, var han dog overbevist om at vi allesam-
men har et brist på det punkt. Derfor er vi på MOK 
redaktionen ikke bange for du, Harasaim, snart bliver 
læge. Asger er dog af den holdning at alle medicin-
studerende skal læse lægeløftet igennem og hvis de 
ikke mener de kan overholde det burde de måske 
finde nogle andre græsstrå.

Markus/MOK-red. og Fader/Asger

Hej MOks fædre
Jeg var i weekenden på et i øvrigt ganske fint 
famliebesøg på øen Fyn, hvor min mor fortalte mig 
følgende historie:

Hun havde, ugen forinden, været på et i øvrigt ganske 
fint weekendseminar med sine kollegaer og veninder, 
hvor bølgerne havde gået højt og snakken gået lystigt. 
De havde diskuteret vidt og bredt og løst mangen 
en filosofisk problemstilling, dog med undtagelse af 
følgende vederstyggeligt drilagtige spørgsmål:

“Fra hvilken retning er den mest korrekte måde at 
spise sin banan kontra gulerod?”

Så derfor, belærte fædre, vender jeg mig mod jer. Prob-
lemet består i at en gulerod som oftest spises fra den 
ende der peger væk fra stilken - altså i groretningen 
- mens en banan hyppigt ses spist fra den retning, der 
peger mod stilken - altså mod groretningen! 

Jeg mener ikke dette sjusk i vort stolte planterige 
kan retfærdiggøres, hvorfor jeg nu søger det ulma-
tive svar.
Jeg håber I kan hjælpe!

Mange Venlige Hilsner
Morten “Batman” Wibroe

Kære Batman
Vi har på MOK-redaktionen ikke kunnet finde nogle 
i vores familier, hverken mødre eller bedsteforældre, 
som har kompetence på området. Er der så nogen 
af jer, læsere, der har fædre med viden på området 
så skriv til far@mok.info eller ring til os på mandag 
på 35326404.

Markus/MOK-red.

*Markus’ far: Asger er filosof... Kan derfor svare 
på alt, hvis bare det ikke er særlig konkret. Kan 
eventuelt også svare på konkrete ting... men 
svaret bliver helt sikkert ikke konkret.

FAGLIG QUIZ
Tusind tak for de flere hundrede svar og Hallas 
forkærlighed for tallet 2 gjorde at henrivende Astrid 
løb afsted med sidste uges faglige quiz. Ihvertfald 
den diagnostiske quiz. Vi bringer her essensen af  
hendes svar, så kan du selv læse op på det, hvis du 
ikke ved hvad du skal gøre, Klogesen:
"JA, jeg vil gerne vække den lille rødmosede 
iltre bagvagt - på mistanke om torsio testis! 
..."
Hendes svar var langt nok til at enhver urolog får 
tårer i øjnene. Tilgengæld har MOKs læsere ikke 
"boget den" nok, når det kommer til embryologien, 
i det der var ingen korrekte svar på sidste uges 
basale quiz, i det det korrekte svar var genet: 
Sonic Hedgehog. Så skam jere kære læsere, blot 
en kærlig opfordring.   

I ugens basale quiz søger vi efter et led i 
bevægeapparatet. Leddet er beskrevet på over-
skuelig vis således: 
"ledfladerne er krummede over to på 
hinanden vinkelret stående akser og 
kan tilsammen opfattes som udsnit af 
en rotationsellipsoide med transveral 
primærakse"

diagnostisk quiz:
Som forvagt på en almen medicinsk afdeling, har 
du stort set fået styr på at tyde EKGer, anlægge 
venflons og som den lille yndling du er, husker 
du altid at betale til kaffekassen. 

Men mikrokosmos bliver forstyrret, da en 17 
årig kvinde ankommer til modtagelsen, henvist 
af egen læge. Hun er på ingen måde akut 
medtaget, men du ser straks, med dit allerede 
trænede kliniske blik, at der er moser i fuglen (se 
billederne herunder). Hun klager over hårvækst 
i ansigt og på arme, tilgengæld føler hun, at hun 
taber håret på hovedet og ophørt menstruation 
de sidste 6 mdr.. Af yderligere klager er kraftigt 
øget fedtophobning omkring maven og i ansigtet 
(hun er angiveligt tidligere slank og den bedste 
på sit atletikhold til stangspring). 
Under din objektive  undersøgelse bemærker 
du desuden en stor fedtpude i nakken. I 
henvisningsnotatet ser du at egen læge 
ingen blod- eller urinprøver har taget.  Nu 
har du muligheden for at dupere mellem- 
og bagvagtslaget ved at bestille de rigtige 
undersøgelser og komme med en tentativ 
diagnose.
Send dine svar til mok@mok.info - 
mærket "Quiz"

Troels/red.  

REDAKTIONELT
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Lundsgaard møde den 11. marts med 
budget, universitetsevaluering og 
afstemning
På baggrund af Folketingsbeslutning og indkaldelse 
fra Videnskabsministeriet har KU har igangsat en
høringsproces om universitetsevalueringen, hvor de 
overordnede temaer er: Studerendes og ansattes
medbestemmelse; Den frie akademiske debat og 
Forskningsfrihed.
Bestyrelsen på KU har ønsket en bred høring på uni-
versitetet. Derfor bliver en lang række råd og nævn
samt institutter og samarbejdsudvalg inddraget i 
høringen.
Dekanatet på SUND vil gerne invitere alle medarbej-
dere til at tage stilling til spørgsmålene i høringen.
Det bliver muligt på Lundsgaard-mødet onsdag den 
11. marts kl. 9.00-10.00, hvor alle
tilstedeværende vha. SUNDs nye afstemningssystem 
kan afgive stemme. Dagsordenen for mødet er:
- Status på budget 2009
- Universitetsevalueringen
- Arbejdspladsvurderingen
Læs mere på: http://sund.ku.dk/fakultetet/ledelse/
universitetsevaluering_mar09.pdf

RUNDT om CAMPUS
Studenterhuset
Ombygningen af gæsteboligerne til studenterhus 
følger tidsplanen. De gamle skillevægge er nedrevet
og nye er etableret; en ny stålunderstøtning i kælderen 
er færdig; el-, VVS- og malerarbejdet er godt i gang; 
sanitet monteres i uge 12; vinylgulve på toiletterne er 
næsten lagt færdig; og de nye krydsfinérnicher i gan-
gen tager så småt form. Endelig er elevatoren ved at 
blive sat op, og startskuddet for arbejdet med bygning 
af det nye indgangsparti med kørestolsrampe lyder i 
uge 11. Studenterhuset forventes at stå klar til 
indflytning 27. april 2009, og der er allerede nu 
kontakt til repræsentanter for de kommende brugere 
med hensyn til at planlægge indflytningen.

Sofaen i vandrehallen ved bygning 9
Den runde sofa ved Fakultetsgangen i Panumbygnin-
gen er kommet tilbage fra et velfortjent ophold hos
møbelpolstreren. Bordet - snart også i ny og lækker 
udgave - er på vej! Restaureringen er en del at
SUNDs målrettede forbedring af studiemiljøet.

Nye møbler til Teilums forhal
Der er kommet nye møbler i Teilumbygningens forhal, 
og flere er på vej. Om et par uger kommer 6
høje borde med tilhørende stole. Og belysningen vil 
blive forbedret med ophængning af lamper. Det
nye loungeområde er dels finansieret af SUND, dels 
af de KUUR-midler, som KU har afsat til
forbedring af studiemiljøet på de enkelte fakulteter 
med særligt fokus på at øge antallet af læsepladser.

Redigeret af projektleder 
Gunilla Sommer, guso@sund.ku.dk

The Scientist: KU en god arbejdsplads for 
unge forskere
Det seneste nummer af det internationale tidsskrift 
The Scientist placerer Københavns Universitet som 
nummer 2 på listen over de internationale forskn-
ingsinstitutioner, der tilbyder de bedste arbejdsforhold 
for unge forskere (post docs) uden for USA. Det sker i 
den årlige ’Best Places to Work’-undersøgelse, for det 
natur- og sundhedsvidenskabelige område. Køben-
havns Universitet er kun overgået af et Max Planck 
instituttet i Dresden.
Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt 3.438 af tidsskriftets læsere. Det er 
unge forskere ansat på de pågældende institutioner, 
der har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed 
med bl.a. løn, adgang til apparatur og mulighed for at 
etablere netværk blandt andre forskere mv.
Yderligere information: www.ku.dk/nyheder/vis_ind-
laeg.asp?type=1&amp;id=7003&amp;ref=0

UAT-normen hævet for elektronisk 
udsendte eksamensbesvarelser
Dekanatet har evalueret den nye procedure med 
elektronisk udsendelse af eksamensbesvarelser til 
bedømmerne og er nået til følgende:
· Bedømmerne har generelt taget positivt imod elekt-
ronisk tilsendte eksamensbesvarelser
· Besvarelserne kommer hurtigere ud til bedøm-
merne
· SUND sparer ressourcer til pakning og udsendelse 
med post.
Flere eksaminatorer har dog givet udtryk for, at de 
bruger tid på at udskrive besvarelser, idet de ikke 
ønsker at rette besvarelserne direkte fra skærmen. 
Derfor har dekanatet med virkning fra 1. januar 
2009 besluttet at opnormere UAT-normen med 5 
procentpoint ifm klagesager og til udskrift af eksa-
mensbesvarelser.
Den ændrede tekst i normkataloget under ’Bedøm-
melse og eksamination’ lyder:
Som kompensation for gennemgang af opgaver i 
forbindelse med klagesager samt udprintning af 
eksamensbesvarelser, tillægges UAT-normen for 
bedømmelse ekstra 15 %. Dette tillæg dækker også det 
tidsforbrug som bruges ved studenterhenvendelser.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
studiechef Martin Stampe Noer, masn@sund.ku.dk

Hjerneugen fra 5. til 12. marts med 
videnskabsteater, symposium
I forbindelse med hjerneugen, der løber fra den 5. til 
den 12. marts, er der flere arrangementer, hvor SUND-
forskere medvirker. Det gælder fx Videnskabsteatrets 
nye forestilling Vis mig din hjerne og jeg skal sige dig 
hvem du er med bl.a. professor Gitte Moos Knudsen 
og professor Tom Bolwig på scenen. Forestillingen er 
udviklet i et samarbejde mellem Videnskabsteatret og 
professor Olaf Paulson og seniorforsker ph.d. Susana 
Aznar. Forestillingen vises onsdag den 11. marts kl. 
19-22.30 på Rigshospitalet og der er gratis adgang 
mod billetreservation.

Desuden indbyder Brain, mind and medicines v. 
Hjerneforum og Københavns Universitet til fælles 
symposium om Hjernen i Bevægelse. Fra SUND 
medvirker bl.a. professor Bente Pakkenbjerg, pro-
fessor Jens Bo Nielsen og postdoc Mark Schram 
Christensen. HjerneForum er startet af en kreds af 
forskere, behandlere og formidlere, som ønsker at gøre 
en fælles frivillig indsats for at informere omkring de 
nye forskningsresultater, der fremkommer inden for 
hjerneforskningen, og hvordan de nye resultater evt. 
kan benyttes i behandlingen af hjernesygdomme.
Se alle Hjerneugens arrangementer på www.hjernefo-
rum.dk/hjrnuge.htm
Yderligere information: http://www.hjerneforum.
dk/videnskabsteater.pdf eller
http://www.hjerneforum.dk/hjerneuge2009.pdf

Midlertidig ændring for bortskafning af 
elektronik- og jernaffald pga ombygning
Logistik har midlertidigt fjernet Panum-varegårdens 
container til elektronik og jern for at give plads til 
containere til byggepladsen i bygning 6. I den kom-
mende periode - og frem til byggearbejdets afslutning 
primo juni - skal alt affald derfor afleveres i samme 
container - også elektronik og jernaffald - i den åbne 
container nærmest Tagensvej.
Ved papiraffald til genbrug kan kasser til genbrugs-
papir hentes hos Logistik. Brugerne i huset har selv 
ansvar for at gå ned med kassen i Varegården og 
tømme den i papircontaineren.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_ansat-
te/affald

Brugeroplysninger sender 
varmedetektiven på spor af energitab
Efter henvendelse, fra en af de grønne ambassadører 
er SUND’s energicontroller kommet på sporet af 
overforbrug af varme. Det gælder bl.a. mødelokalet i 
bygning 9.1.68, hvor der ’ofte er meget varmt i lokalet’. 
Ved fremmøde på ’gerningsstedet’ blev det konsta-
teret at 3 ud af 4 radiatortermostater var defekte. 
Termostater med defekt giver oftest kolde radiatorer, 
men i enkelte tilfælde opstår den modsatte effekt. Nye 
termostaterne er nu bestilt og vil blive udskiftet snar-
est. Endvidere er et lille rumtermometer ophængt på 
væggen i lokalet, til visning af rumtemperaturen. 
Yderligere henvendelser vedr. manglende eller for 
meget varme samt spareforslag og ideer forbindelse 
med den igangværende kampagne Grøn gerning 
sendes til SUNDs energicontroller eller til afdelingens 
grønne ambassadør.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. Henrik 
Riis Jensen, herj@sund.ku.dk eller http://groengern-
ing.ku.dk

SUND-info findes også i elektronisk form 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.

uddrag af 

SUND-INFO NR. 115 - 6. MARTS 2009
redigeret af Jannie/MOK – læs hele SUND-info på http://sund.ku.dk eller i din punkt ku mail.

ENS EKSAMENSSÆT TIL 
6. SEMESTER, MEDICIN 
- 2000/2005/2006-ORDNINGEN S09

Til de studerende, der er tilmeldt eksamen 
på 6. semester 2000/2005/2006-ordningen 
- juni (ordinær eksamen) og august (syge-/re-
eksamen) 2009.

Det skal hermed oplyses, at Studienævnet har 
besluttet, at eksamenssættet til ovenstående 
eksamener vil blive et og samme sæt for 
alle 3 studieordninger. Dette betyder, at der 
ikke indgår pensum fra arbejdsmedicin og 
videnskabsteori i disse sæt.

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret

21. oktober 2008, NOTAT

Kort resumé af møde i Undervisningsudvalg for 6. + 8.  se-
mester
d. 18. november 2008 Godkendt

Tilstede: Mikael Rørth, Vibeke Løgager, Frida Karin Emanuelsson, Niels Høiby, Jan Pødenpant, 
Niels Erik Bille Brahe, Peter Bytzer, Sten Madsbad, Steffen Loft, Ulrik Gether, Jes Bruun Lau-
ritzen, Rita Dalhammer, Susan Post (Ref.)Afbud fra: Peter Skinhøj, Torben Schroeder, Jørgen 
Nordling. 

1. Godkendelse af dags-orden
Godkendt med tilføjelse af nedenstående punkter: 
Punkt 6.: Overflyttere fra andre universiteter til kandidatdelen. JP
Punkt 7.: Oprettelse af fælles eksamensudvalg for 8. og 9. semester. PB

2. Godkendelse af resumé fra d. 20. 10 2008
NH har fremsendt rettelser. Godkendt. Det godkendte resumé, uden “TO-DO”-liste, sendes til:
MOK, Underviserne på 6. og 8. semester.

3. Gennemgang af “TO-DO”-liste 
Listen gennemgået og opdateret – se venligst denne.Yderligere kommentarer til “TO-DO”-listen:
Svar fra Cencorformand Frits Schoenau vedr. brug af ny skala om-delt på mødet. Enighed om at 
brugen af den nye 7-trins skala kræver tilvænning. Svar taget til efterretning.  

Fortsættes på næste side >>

STYRENDE ORGANER
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Nu er Studenterpulje til 
et bedre studiemiljø 2009 
åben for ansøgninger

Det er Københavns Universitets mål, at de studerende skal tilbydes faciliteter, der styrker faglige og sociale 
miljøer på Universitetet. Til dette formål har rektoratet i en årrække afsat midler til en Studenterpulje til 
et bedre studiemiljø. Derfor er det nu muligt for studerende, og fagråd, at søge midler til forskellige stud-
iemiljøinitiativer.
Alle projekter er velkomne, lige fra ønsket om en potteplante i et hjørne til fuld møblering af en studentercafé 
eller lønudgifter mv. til faglige/sociale arrangementer. Puljen retter sig imod studerende.

Ansøgninger skulle gerne opfylde et eller flere af nedennævnte kriterier:

er sammentænkt med en specifik lokalitet: En fysisk lokalitet på KU, hvor studerende opholder sig eller 
ofte bevæger sig forbi, eller en virtuel lokalitet på internettet;

er økonomisk realistisk;

involverer de studerende aktivt i realiseringen af projektet;

styrker relationen mellem de studerende og undervisningsstedet.

Selvom alle initiativer er velkomne, vil man især prioritere initiativer, som lægger sig inden for 
en eller flere af følgende typer:

Miljøvenlige initiativer, inklusiv støjhæmmende ordninger;

Initiativer der fremmer sundhed, motion og bevægelse;

Initiativer som fremmer mangfoldigheden;

Fremmer kommunikation og netværksdannelser på tværs af fag, fakulteter og institutioner.

Studiemiljøpuljen er i 2009 delt i 2 puljer:

En kvik-pulje til projekter, hvis omkostninger ikke overstiger kr. 20.000,-. Puljen prioriterer kort afstand 
fra ide til handling med hurtig respons og iværksættelse, og henvender sig særlig til studerende, som har 
en god og innovativ ide til en forbedring af deres nære studiemiljø.

En mere ambitiøs pulje til projekter, hvis omkostninger overstiger kr. 20.000,-. Bevilling fra puljen forud-
sætter medfinansiering fra fakulteter, institutter og/eller fonde.

Projekterne skal kunne gennemføres i 2009.

Ansøgningsfrist: mandag den 16. marts 2009.
På websiden for studiemiljø (www.studiemiljoe.ku.dk) kan et online ansøgningsskema udfyldes.
Ansøgninger i papirformat indsendes til 
Jan Friis Jensen, Campus Plan og Byg, Nørregade 10, 1017 Kbh. K.
Nærmere oplysning om puljen kan fås hos Thorkil Damsgaard Olsen:
Email: tdo@adm.ku.dk. Tlf.: 35 32 46 16.

NB:
Det er en forudsætning, at bevillingen kan overføres til en kontoførende enhed på KU (f.eks.
dekanat, fakultetsdirektør, institut, center, studienævn eller driftsområde), og at den kontoansvarlige er 
indforstået med at anvende de bevilgede midler til projektet.

1.

2.

3.

4.

•

•

•

•

1.

2.

Ansøgningsfrist: 
mandag den 16. marts 2009.

På websiden for studiemiljø 
(www.studiemiljoe.ku.dk) 

kan et online ansøgningsskema udfyldes.

4. Struktur for udvalget
Punktet udsættes til næste møde. 

5. Elektronisk udsendelse af eksamensopgaver 
Eksamenskontoret har udmeldt at de fremover sender 
eksamensopgaver til rettelse elektronisk. Essens 
af debat:
Da det ikke er muligt at sidde foran en PC og rette 
de mange sider, vil udskrift være nødvendig. Det 
betyder at hver lærer og cencor selv skal printe ca. 
450 sider. 
NH har udsendt forespørgsel til lærere og censorer på 
6. semesters eksamen og der er her massiv modstand 
mod at få opgaverne elektronisk.
Der er i dette udvalg ligeledes massiv modstand mod 
at få opgaver elektronisk. 
NH vil på baggrund af ovenstående melde tilbage til 
eksamenskontoret/Panum, at der fortsat ønskes op-
gavesæt i papirform og at der kan blive problemer med 
at få lærere og censorer til at rette opgaver, dersom 
de fremover udsendes elektronisk. 

6. Overflyttere fra andre universiteter – mangler 
undervisning - JP
JP oplever det som et stort problem at de studerende 
der overflyttes til kandidatdelen fra andre hospi-
taler ikke har fået undervisning i emner svarende 

til Tema D. 
De studerende kan ikke afvises fra KU hvis de har 
bestået Bachelordelen. 
Der er ingen obligatoriske elementer på 6. semester 
og overflyttere får besked om at selv at læse på de 
manglende emner, da de manglende emner muligvis 
vil optræde i eksamen på 9. semester. 
JP vil forelægge problematikken for Studienævnet, 
ved studieleder Jørgen Olsen. 

7. Oprettelse af fælles eksamensudvalg for 8. 
og 9. semester
PB og MS (Michael Stoltenberg) har fremsendt forslag 
til TS og JBL om oprettelse af et fælles eksamensud-
valg for 8. og 9. semester. 
Både JBL og TS støtter forslaget
PB fremsender forslag til SP mhp fremsendelse til 
resten af udvalget. Derudover var der under dette 
punkt, bred debat om: 
vægtningen af de parakliniske og små fag i eksamen-
sopgaverne. 
Absalon og brugen af denne – kontaktperson på Pa-
num er Peter Jens
Ikke ensartet undervisning på de tre undervisn-
ingssteder. 

8. Fastsættelse af mødedatoer for F2009
Tirsdag d. 3. marts 2009
Tirsdag d. 26. maj 2009 
SP bestiller mødelokale.Tidspunkter for møderne er 14.15 – 15.45

9. Evt. 
Intet til dette punkt. 

10. Møder for F2009
Mødelokale: Lille Mødesal på Panum begge dage
Tidspunkt for møderne: 14.15 – 15.45
Tirsdag d. 3. marts 2009
Tirsdag d. 26. maj 2009

14.Foreløbig dagsorden til næste møde
Foreløbig dagsorden til næste møde. 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af resumé fra d. 24.11 2008
3. Gennemgang af “TO-DO” liste – se venligst denne
4. Struktur for udvalget. 
5. Kandidatstudieordning og læsevejledning. 
6. Evt. Punkter til dagsorden, bedes være underteg-
nede i hænde senest et uge før mødet.

Mvh. Susan Post
SKU-HVH
3632 2571
3632 3758
susan.post@hvh.regionh.dk 

INTERNATIONAL 
CORNER

OVERVEJER DU AT 
TAGE TIL USA OG 
ARBEJDE, NÅR DU ER 
FÆRDIGUDDANNET ?
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 informationsmøde, 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, Fel-
lowship…

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

STUDIEVEJ-
LEDNINGEN

STYRENDE ORGANER & STUDIEVEJLEDNINGEN
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 

Uge 11-12, Forår 2009
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
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
Mandag 9/3 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Tirsdag 10/3 1400 – 1500 1100 – 1400 Malene Esager
Onsdag 11/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Onsdag 11/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager
Torsdag 12/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 12/3 1800 – 1900 1500 – 1800   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 træf-
fetid, 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
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl
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   

NYT OM STUDIEORDNINGER
Der er trådt nye studieordninger i kraft – læs dem 
og bliv klogere på hvad reglerne for dit studie er!

For alle studerende
Der er trådt en ny fælles studieordning i kraft. 
Denne fællesdel indeholder alle regler vedr. til- og 
afmelding af undervisning og eksamen, diverse 
beståelsesfrister mv. Det er med andre ord en 
rigtig god ide lige at kigge forbi den og sikre sig 
at alle regler nu også er som du husker dem fra 
studievejledningens oplæg på rusturen… 

Læs på fællesdelen http://
medicin.ku.dk/om_uddannelsen/
studieordninger/

For studerende der er startet på kandidatdelen 
denne vinter
Er du startet på kandidatdelen denne vinter læser 
du under en ny studieordning, 2009-kandidatstud-
ieordningen. Du kan læse studieordningen og bl.a. 
finde ud af alt, lige fra hvad der er af obligatoriske 
studieelementer på de forskellige kurser, over 
beståelsesfrister, til hvad du må medbringe til 
eksamen. 

Læs den nye kandidatordning på http://medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå op til eksaminerne på bach-
elordelen?

På 2006 ordningen skal du have deltaget i og godkendt følgende ob-
ligatoriske studieelementer inden du kan deltage i eksamen. Du skal 
være opmærksom på at det kan være et krav at der eksaminer der 
er bestået inden du holdsættes eller deltager i eksamen. Se i øvrigt 
studieordningen.

2006-ordningen
1. semester
Eksamen i basal humanbiologi
·Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i medicinsk kemi
Eksamen i tidlig patient kontakt:
· Deltagelse i holdundervisning vedrørende tavshedspligt
· Deltagelse i tutorlægeundervisningen
· Godkendelse af rapport i tidlig patient kontakt
· Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
· Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i organkurset
· For biokemidelens vedkommende endvidere deltagelse i øvelsesplan-
lægning og –efterbehandling
Eksamen i medicinsk genetik
· Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i organkurset
Eksamen i sundhedspsykologi
· Ingen

3. semester:
Eksamen i bevægeapparatet og nervesystemet
· Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i organkurset
· Gennemført og godkendt dissektionskursus

4. semester:
Eksamen i metodelære
· Aflevering og godkendelse af opgaver i videnskabsteori og statistik
Eksamen i mave, tarm, lever, hjerte, lunger, energiomsætning 
og muskler
· Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i organkurserne

5. semester:
Eksamen i nyrer, endokrinologi og blod
· Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter i organkurset
Eksamen i immunologi, almen patologi, samt almen farma-
kologi og toksikologi
· Ingen
Bachelorprojekt/OSVAL I
· Ingen

6. semester
Integreret eksamen
· Deltagelse i de mikrobiologiske grundkurser

HOLDPLADS OG OBLIGATORISK UNDERVISNING
for prins Knud

Du skal deltage i den undervisning du har tilmeldt dig. Ved udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning kan du ikke regne med at få den gentaget, og du kan således risikere at  for-
længe dit studie. Er du på første studieår betyder udeblivelse fra obligatorisk undervisning, 
at du ikke kan overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er det ikke så svært! Obligatorisk undervisn-
ing betyder 100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke at møde til obligatorisk under-
visning eller bliver du syg, så kom ned og snak med en studievejleder hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per semester. Du kan ikke regne med at få 
gentaget undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra obligatorisk undervisning kan du 
ikke få godkendt dit kursus, og har du ikke godkendt kursus kan du ikke gå til eksamen 
i det pågældende fag. 
Udeblivelsen betyder i de ”bedste” tilfælde forlængelse af studiet på et halvt år hvis der 
er ledige pladser på det kursus/semester du mangler at deltage i…I svære tilfælde kan 
konsekvensen blive at du ikke får en tilbudt en holdplads igen og dermed risikerer du at 
blive udskrevet fra studiet. 
Er du f.eks. på 1. studieår (1. - og 2. semester) er konsekvensen af, at du udebliver fra 
obligatorisk undervisning, at du ikke overholder 1.-årsreglen. 

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OBLIGATORISK UNDERVISNING.

LAD NU VÆR’ AT SNYDE!
Medicinstudiet er langt og til tider også temmelig hårdt, men det er fordi vi skal 
ud og lave noget der altså kræver, at vi kan rigtigt meget. Det hjælper snyd altså 
ikke på! 

Det kan være fristende at forsøge sig på det lave gærde, men resultatet er, at man kommer 
til at skulle hoppe over bjerge i forbindelse med studiet 

For at få det på det klarer. Det er altså snyd, at…
· Skrive under for en anden person, ved fremmøde til obligatorisk undervisning. 
· Skrive under for en anden person, ved aflevering af opgaver og rapporter.
· Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde og tydeligt markere citater i eksaminer, 
opgaver og rapporter.
· Skrive af fra andre studerendes tidligere afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
· Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
· Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig eksamen, som ikke er specifikt angivet 
som tilladte hjælpemidler.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (inkl. rapporter på 1.-5. semester) straffes med 
udskrivning fra universitet! Ved første forseelse er udskrivningen et halvt år, og gentagelser 
kan føre til permanent udskrivning.

Og det ville jo være lidt bittert ikke!?

Se desuden eksamensbekendtgørelsen på www.medicin.ku.dk.

STUDIEVEJLEDNINGEN
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Dear MOK reader,
Some time ago I had the privilege of being your fellow 
student at Panum Instituttet. In a way my Panum ad-
venture had only just begun, when force majeure struck 
me, and I was left with little choice but to depart hastily 
and indefinitely. How I wish that I could still be with 
you... Though I ask you not to pity me, for even as I have 
no one to blame but myself, I have no regrets.
 
This spring MOK will be publishing my illustrated 
memoirs, for you to read. It is my humble aim to 
captivate your attention with this story of mine. The 

highs and lows, the good times and the bad times, all 
the way through to the dismal end.

Why, one is prompted to ask, should busy students of 
medicine invest their precious time in my memoirs? 
To this question I have but a feeble answer: this is a 
story unlike any other. The world is full of stories, but 
this one is mine.
 
Some of you know me, some of you don’t. But you all 
of you will get to, in the forthcoming MOK issues. Old 

friends and new friends alike - I hope you will enjoy 
my Panum days as much as I did.
 
And by far the most important: remember to cherish 
your own Panum days. Before you know it, the adven-
ture is over. Maybe that’s what “The Panum Memoirs 
of Raymond Mann” is all about.
 
Yours sincerely,
Raymond E. Mann

TEGNESERIE

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 
11, 2009

Læs mere om vores tilbud og aktiviteter 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 V – nydelsessyge (“luxuria”)  -  Utugt

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk me-
darbejder Lise Lotz skriver et afsnit på skift hver uge 
og vores bidrag til føljetonnen vil være ordnet efter de 
syv dødssynder: hovmod (“superbia”), griskhed (“avari-
tia”), nydelsessyge (“luxuria”), misundelse (“invidia”), 
frådseri (“gula”), vrede (“ira”) og ladhed (“acedia”).

Med denne uges dødssynd bevæger vi os ind på det vi 
aldrig bliver trætte af at tale om: Sex! Kilden til den 
søde kildren og roden til megen ufred og roderi, årsa-
gen til mangen sorg og glæde. De fleste, hvis ikke alle, 
samfund har reguleret sex på en eller anden måde. 

Biologisk er seksualiteten jo kilden til forplantning, 
og har dermed at gøre med frugtbarhed. Frugtbarh-
eden er et religiøst centrum i rigtig mange religioner 
og derfor findes der også mange steder religiøs sex. 
Men eftersom seksualitet også er årsag til børn og 
dermed samfundets reproduktion, så har det altid 
været et væsentligt politisk område. Alligevel har sex 
til alle tider været forbundet med en biologisk drift. 
Ligesom vi er indstillet til at spise og bliver sultne, 
så er vi også indstillet til sex og bliver lystne. Der er 
derfor ikke noget at sige til, at det altid har været et 
konfliktområde.  

”Luxuria” betyder egentlig yppighed, overflod eller 

udsvævelse, vores ord luksus, kommer herfra; men i 
middelalderen blev det betegnelse som seksuel uds-
vævelse og som dødssynd oversættes det som utugt. 
I Dantes komedie, hvor han rejser gennem helvede, 
skærsilden og paradis, der finder man ofrene for 
utugten i helvedes 2. kreds. Her rives sjælene rundt 
i en storm, der pisker dem snart i den ene retning og 
snart i den anden. ”Og jeg forstod at sådan straffes de 
som begik den kødets synd at sætte lysten og liden-
skaben højere end fornuften” (Dantes guddommelige 
komedie, helvede 5. sang,  s. 60, Multivers 2000.) Og 
her møder Dante så et par Paolo og Francesca, der 
har en rørende og foruroligende historie. Den være 
læseren anbefalet. Vi må videre. 

Hos Dante og i middelalderen er det kærligheden 
til Gud, der forstyrres af det seksuelle begær. Sek-
sualiteten skulle tæmmes, så den fornuftigt kunne 
udtrykkes efter Guds orden i ægteskabet med for-
plantning for øje. 

I vores protestantiske verden er seksualiteten nu 
om stunder blevet verdsliggjort, ægteskabet er ikke 
længere et sakramente. Grundtvig mente f.eks., at 
ægteskabet var en fornuftig ramme om børneop-
dragelsen. Efter præventionens almene indførelse i 
sidste århundrede, så er seksualiteten blevet mere 
fri. Men friheden kan være en byrde, fordi vi jo bindes 
til vores handlinger. Ansvaret bliver man ikke fri for. 
Derfor er utugt så absolut et nutidigt tema.  Seksuel 
troskab er en dyd, i hvert fald i seriøse parforhold. 
Selvom utroskaben så vidt jeg kan se stadig florerer. 
Vi har ikke længere en fast defineret Gud, der døm-
mer. Nu er det en offentlig moralisme på TV, som 
hos dr. Phil eller Oprah eller andre steder. Ikke ulig 
Dantes tid er selvkontrol blevet vores højeste dyd. 
Udskejelser i druk, hor eller æden er derfor det vi 
stadig forbinder med synd.

Jeg vil blot bemærke Jesu ord i bjergprædiken ”I har 
hørt, at der er sagt: ”Du må ikke bryde et ægteskab.” 
Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på 

en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud 
med hende i sit hjerte.”  Pointen ved denne stramning 
er, at vi alle er henvist til Guds tilgivelse, for ingen kan 
overholde loven. Det er ikke en opfordring til utugt, 
men en opfordring til at erkende sin egen svaghed og 
dermed menneskelighed.  

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

P.S. Sidste uges bidrag om gerrighed findes i en 
betydeligt mere udfoldet udgave på bloggen: http://
ku-praest.blogspot.com/ end det, der kunne læses i 
MOK.

Vinyl religiøsitet - om religiøsiteten i 
rockmusikken
Tid: Hver anden onsdag kl. 15.15 – 17.00. 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!
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) 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

STUDIETILBUD
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Hvad sker der med anatomien på 3. semester?
For første gang i rigtig mange år sker der noget med 
anatomiundervisningen på 3. semester. Den reformproces som 
Demokratiske Medicinere igangsatte i 2008, er begyndt at give 
resultater. Anledningen til at vi tog fat i dette kursus, var dets 
uacceptabelt høje arbejdsbyrde, i forhold til alle andre kurser 
på studiet. Hvert år kunne man i evalueringerne læse, hvordan 
arbejdspresset på dette semester havde ødelagt mange 
studerendes selvtillid og sociale liv. Samtidig blev indholdet i 
kurset positivt evalueret af mange studerende. Derfor er vores 
mål, at nedsætte arbejdsbyrden, uden at fjerne relevante dele 
af indholdet.

Vores krav
I korthed bestod det forslag, som blev præsenteret for 
studienævnet i marts 2008, af følgende punkter: 

der skulle være hjælpemidler, i form af atlas, til 
eksamensforberedelsen
der skulle skrives modelbesvarelser til alle eksamensspørgsmål 
(færdige senest til efterårssemesteret 2009)
alle spørgsmål i regionær anatomi skulle udgå
en del af den obligatoriske undervisning i dissektion skulle 
være frivillig 
neurobiokemien skulle flyttes fra 3. semester, og integreres i 
neurofysiologien, hvor dette er relevant

Der er nu gået mere end et semester, siden de essentielle 
dele af vores forslag blev vedtaget af studienævnet, og det 
er blevet tid at evaluere processen. En stor del af vores 
krav er blevet efterkommet. De studerende har nu atlas til 
eksamensforberedelsen. Der foreligger modelbesvarelser til 
ca. en tredjedel af eksamensspørgsmålene. Spørgsmålene i 
regionær anatomi er udgået. Der eksamineres ikke længere i 
neurobiokemi. Alle disse forbedringer tror vi, er med til at gøre 

•

•

•
•

•

3. semester til et mere udholdeligt 
semester, som er til at klare - også 
for dem der ikke vil, eller kan, 
investere 60 timer eller mere om 
ugen i studiet. 

Gode resultater!
At vi er godt på vej, kan 
man også se i evalueringerne 
fra efteråret 2008, hvor de 
studerende som har været til 
eksamen på 3. semester har 
svaret, at de i gennemsnit 
har brugt 52 timer om ugen 
på studiet. Dette er stadig en meget høj arbejdsbyrde, men 
markant bedre end de ca. 60 timer om ugen, som tidligere 
årgange har svaret. Vi tolker denne reduktion, som at 
ændringerne virker hensigtsmæssigt, og vil derfor fortsætte 
processen. Målet er, at arbejdsbyrden skal ned på omkring 45 
timer om ugen. Dette er omtrent, hvad der bruges på det næst 
mest arbejdsintensive kursus (kursus i akut patient på 12. 
semester). 

Fortsat arbejde
Der er dog stadig arbejde tilbage. Der er endnu ikke vedtaget 
noget konkret om ændring af den obligatoriske dissektion. 
Vores forslag er, at gøre en del af kurset frivillig, så de 
studerende selv kan vælge en del af dissektionen fra, hvis de 
mener, at deres udbytte af den er ringe. Dette skal selvsagt 
ikke gå ud over formidlingen af basale dissektionstekniker. Der 
mangler også stadig en stor del af modelbesvarelserne, selvom 
der vil komme flere i løbet af forårssemesteret. 
Evalueringerne viser dog tydeligt, at vi kommer nærmere vores 
mål: en rimelig arbejdsbelastning på 3. semester!

Mandag 16. marts 2009 kl. 16 – 18
 i Medicinerhuset, 1. sal

Dagsorden:
1. Formalia
2. Præsentation af ny bestyrelse
3. Studenterforum (beretning derfra)
4. SundRådets nye Hjemmeside!
5. Basisgruppebar! Kom og hør nærmere
6. Mødeplan
7. Evt.

Indkaldelse til årets første SundRådsmøde!

SundRådet

SundRådet – Samlestedet for de studerende på SUND!

SundRådet består af en bestyrelse, med studerende fra SUNDs forskellige 
studier (medicin, odontologi, molekylær biomedicin ). Bestyrelsens sammen-
sætning afspejler SundRådets formål, som er at samle de studerende på SUND 
på tværs af studieretninger.
Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også af DIG, den enkelte stu-
derende på SUND!
SundRådet er en paraplyorganisation for alle basisgrupper og for størstedelen 
af fagråd på SUND. Man kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med 
enten studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenterhus, Basisgruppebar, studie-
miljø, kantinen, etc.) eller studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenterforum, 
Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster.
Kom til SundRådsmøde og hør mere!

Kommende SundRåds møder:
21. apr. kl. 16
18. maj kl. 16

STUDENTERPOLITIK
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NYT FRA STUDIENÆVNET
Nyt fra studienævnsmøde 3. Marts 2009. Af 
Steven Andersen, MR’s repræsentant i studi-
enævnet for medicin.

En ny eksamensmodel på 7. semester
CEKU har udviklet en ny model for eksamen 
på 7. semester kaldet DASE. Denne model går 
i korte træk ud på at have en mere stringent 
opbygning, således at censor og eksaminator får 
en a�rydsningliste, hvor 4 områder indgår; da-
taindsamling, analyse, syntese og egen læring. 
Modellen tager udgangspunkt i den nuværende 
målbeskrivelse og træder i kra� �l eksamen på 
7. semester i e�eråret 2009. Det oprindelige 
forslag gik på kun at lade 50 % af de studerende 
blive undervist i modellen, men lade alle blive 
eksamineret e�er modellen. De�e fik studen-
terrepræsentanterne i studienævnet ændret 
således at det bliver alle studerende, der under-
vises og eksamineres i modellen. 7. semesters 
tentamen er i øvrigt blevet en eksamen med den 
nye kandidat studieordning, men de�e har intet 
med den nye eksamensmodel at gøre.

Nyt kemikursus
Grundet årsski�ets sparerunde er kemikurset 
reduceret med omkring 50 %. De�e betyder 
at studienævnet ved studieleder Jørgen Olsen 
i samarbejde med kursusleder og andre har 
udarbejdet en ny målbeskrivelse, der afspejler 
det reducerede �metal. Der er skåret både i 
de taksonomiske niveauer og enkelte punkter i 
målbeskrivelsen er blevet �ernet (enkelte fly�es 
muligvis �l senere semestre i en anden kon-
tekst). Kemiøvelserne er blevet sparet væk, og 
der er lagt op �l nye integrerede øvelser mellem 
kemi og humanbiologi, der skal have et mere 
cellebiologisk fokus som optakt �l 2. semester. 
De�e tegner godt – den første af disse øvelser 
ligger klar og handler om bikarbonatbuffer, 
hvor fysiologi kobles med kemi. Eksamen i basal 
humanbiologi inkl. medicinsk kemi er også æn-
dret således at der maximalt må være 10 kemi 
spørgsmål inkl. underspørgsmål og deraf ca. 1/3 
beregningsopgaver.

Modelbesvarelser �l 3. semesters eksamen
Det var �d �l at følge op på en �dligere studi-
enævnsbeslutning omkring modelbesvarelser 
�l 3. semesters eksamen. En �dsplan var lagt 
for, hvor mange modelbesvarelser, der skal 
foreligge. Lige nu foreligger der rundt regnet 
modelbesvarelser til under en tredje del af 
spørgsmålene. Ifølge a�ale med anatomerne 
skal der ligge mindst 75 % af besvarelserne �l 
e�eråret 2009, ellers kan der kun eksamineres i 
de spørgsmål, hvor der foreligger en modelbes-
varelse. De�e holdt studenterrepræsentanterne 
fast i, således at anatomerne skal opfylde målet. 
Det blev også understreget at de manglende 
modelbesvarelser skal foreligge i god �d inden 
3. semesters eksamen �l e�eråret, og ellers 
må spørgsmålene udgå. Vi følger selvfølgelig 
op på de�e.

Meroptag på medicinstudiet og mangel på 
klinikpladser
Som de fleste nok har hørt i andre medier skal 
der årligt optages 200 flere studerende på land-
splan, heraf 50 flere i København. De�e byder 
på en lang række problemer i frem�den, men 
foreløbigt bliver det �l et ekstra hold på 1. 
semester �l e�eråret og foråret. Spørgsmålet 
om flere klinikpladser er endnu ikke løst, 
men der er også lidt �d endnu. Imidler�d er 
der som al�d kapacitetsproblemer på en lang 
række af de kliniske semestre. Særligt slemt er 
7. semester �l e�eråret, hvor prognosen spår 70 
flere studerende end der er reel kapacitet �l.

Opfølgning på debatmødet om 
folkesundhedsvidenskabsfagenes 
rolle på medicinstudiet

På MR-mødet 2. marts 2009 havde vi inviteret 
Lone Schmidt fra Ins�tut for Folkesundhedsvi-
denskab �l at deba�ere folkesundhedsviden-
skabsfagenes rolle på medicinstudiet og de 
strategiske besparelser på instituttet. Lone 
startede med at give os et historisk �lbageblik 
om fagenes indtog på lægestudiet. Det skete 
som et nybrud i mid�irserne – et �dspunkt, 
hvor den danske lægeuddannelse på mange 
måder var bage�er de andre nordiske lande, 
hvad angik kommunikationsundervisning og 
folkesundheds-, samfunds- og adfærdsviden-
skabelige fag.

Debatten blev hurtigt drejet over på almen 
medicin, der har fyldt langt mere i �dligere 
studieordninger. Vi fandt det ret problema-
�sk at man e�er de seneste besparelser, kun 
�lbringer 8 dage i almen praksis, når almen 
praksis udgør halvdelen af det danske sund-
hedsvæsen og i lyset af at 20 % har forløb i den 
kliniske basisuddannelse uden almen medicin. 
Vi diskuterede hvilke konsekvenser de�e får 
og savnede videnskabelige undersøgelser, der 
kunne belyse konsekvenserne af nedskæring-
erne på almen medicin på medicinstudiet siden 
2000. Vi diskuterede også hele forebyggelses-
indsatsen, der lægefagligt er forankret i de 
alment prak�serende læger. I Danmark store 
dele af forebyggelsen lagt ud �l sygeplejersker 
og kandidater i folkesundhedsvidenskab og det 
har en lang række konsekvenser.

Det vi blev enige om på mødet var at prøve at 
starte lidt mere debat omkring almen medicins 
rolle på medicinstudiet og konsekvenserne 
af nedskæringerne på almen medicin. Derfor 
kunne vi godt tænke os at samle en baggr-
undsgruppe af interesserede, som har lyst �l at 
undersøge området nærmere og råbe lidt op i 
dagspressen. Synes du også at almen medicin 
på medicinstudiet er vig�gt? Vær med �l at råbe 
op? Meld dig �l baggrundsgruppen ved at skrive 
�l medicinerraadet@punkt.ku.dk

REFERAT
Forum: Medicinerrådet
Dato: Mandag den 2. februar 2009
Tid: 16.15-18.00
Sted: Kontoret, Sygeplejeskolen, 1. sal, lok. 102 
Til stede: Steven 6. semester, Kim 7. semester, Rasmus 
4. Semester
Status: Referatet godkendt på mødet 2. marts 2009. 

1.Formalia
Kim er referent, Steven er ordstyrer. Referatet fra 
mødet 27. november 2008.

2. Nyt fra semestrene
Intet nyt at bere�e.

3. Nyt fra udvalg
Steven har været til møde til IFSV-UU, hvor FSV-
fagenes rolle i kandidatstudieordning blev diskuteret, 
deriblandt nedskæringer på klinisk social medicin og 
almen medicin.

4. Nyt fra studienævn
Der blev e�er befaling fra Flemming Dela skåret 2,4 
mio på SUND på bl.a. kemikurset og FSV-fag samt 9. 
semesters klinikundervisning. Samtlige studenter-
repræsentanter stemte i mod, mens VIP’erne i studi-
enævnet stemte for.
Rustursevaluering: Rusturene er godt evalueret – men 
Steven påpeger, at man bør sikre, at der er opbakning 
�l de�e fra rusvejledernes side, hvis man vil bespare 
yderligere.
Klage vedr. integrerede eksaminer: Der er indkommen 
klage fra en gruppe studerende på 2. semester vedr. 
integrerede eksaminer på 1. og 2. semester. De s�ller 
spørgsmålstegn ved om de integrerede eksaminer 
virkelig er integrerede.
Kompetenceafgrænsningsudvalget overvejes nedlagt, 
da sagen er taget op �l et højere niveau.

5.NMR-mødet 14. februar i Kbh.
Mødet skal omhandle mødet mellem de tre byers 
studienævn (studienævns topmødet) den 24.-25. 
februar i Odense. Vi mødes i København kl. 11 d. 14. 
februar. Kim og Steven køber ind �l frokost+snacks kl. 
10. Dagsorden �lsendes.

6. Næste møde – 2. marts – kl. 16.15 på kontoret. 
Steven sørger for at der kommer en oplægsholder.

7.Evt.
Bogmarkedet afholdes d. 10. februar 10-17. Line 
Malmer koordinerer og der skal ryddes op kontoret 
inden.
Bestyrelsesmøde d. 24/2 kl. 19.30 hos Sidsel eller 
Kim.

STUDENTERPOLITIK
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Deltagernes oplevelse af Akutdage 2009
Akutdage 2009 arrangeret af SATS, SAKS og PIPPI er netop løbet af stablen. 
Simulationsstuerne på 25. etage på Herlev sygehus blev i weekenden 21.-22. feb. 
fyldt med ivrige medicinstuderende fra 3.-12. semester, der skiftevis fi k prøvet 
rollen som læge, sygeplejerske, SOSU-assistent og falckredder. 

Første dag var temaet akutbehandling, hvor vi fi k ABC-algoritmen banket ind med 
syvtommersøm. Vi lagde ud med at applicere den på voksne patienter, og senere 
kom turen til de små nyfødte. Inden hver simulation var teorien blevet gennemgået 
grundigt på et foredrag, sådan at alle uanset semester havde et passende grundlag 
for at begive sig i krig med alle de kritisk syge patienter.

På kursets anden dag var temaet obstetrik. Vi fi k udover den normale fødsel gen-
nemgået temaerne præeklampsi, postpartum blødning, kirurgiske problemstill-
inger samt traumebehandling af gravide. Igen var kursusdagen bygget op sådan, 
at når teorien var på plads efter foredrag og workshops, gennemgik vi scenarier 
med akutte situationer hos den gravide patient. 

To foredrag om kommunikation samt grundig debriefi ng efter hvert scenarie 
gjorde, at der kom fokus på den vigtige kommunikation i teamet af læger, syge-
plejersker og andre på stuen.
Arrangørerne havde formået at tiltrække dygtige og erfarne undervisere, hvilket 
medførte et højt fagligt niveau weekenden igennem.

Efter endt kursus fi k vi alle et diplom samt et gratis eksemplar af børneanæstesi-
bogen, hvilket giver et stort plus i karakterbogen hos den fattige stud.med. 
Hovedvægten på kurset var lagt på simulationerne og tak for det. På et studie 
hvor der kontinuerligt bliver skåret i praktikken er det guld værd med et kursus 
som dette. 
 
På vegne af deltagerne på Akutdage 2009 vil jeg gerne sige tak for en weekend, 
hvor god planlægning og højt humør gjorde arrangementet til en fornøjelse af 
deltage i.
 
- Hanne Trap Wolf, 10. Semester, deltager ved Akutdage 2009

MERE FAGLIGHED HOS DEKANEN TAK!
Jeg har netop læst artiklen om det øgede 
optag af medicinstuderende i København 
i universitetsavisen nummer 3, 5. marts. 
Den læsning fylder mig ærlig talt med store 
bekymringer og lige dele skuffelser. I artiklen 
påpeges at studenterorganisationer er bange 
for at uddannelsen taber kvalitet. Dette er en 
bekymring jeg til fulde deler, og jeg mener ikke 
dekanens udsagn om at: ”jeg tror at vi kan 
løfte kvaliteten ved at organisere den kliniske 
undervisning på en ny måde” er løsningen på alle 
sunds problemer. mht. dekanens forslag om at 
sprede studerende over mere af året i klinikken er 
der ikke taget højde for at vi langt fra er de eneste 
der skal i klinik. Der er mange andre studerende 
der skal i klinik på de forskellige afdelinger og de 
begrænser den periode de medicinstuderende 
kan ”besætte” tiden. Vi kan da sagtens nytænke 
klinikundervisningen, men kære Dekan jeg kan 
i min verden ikke få fl ere studerende, samme 
antal afdelinger og samme antal undervisere 
i klinikken til at hænge sammen 
med en større kvalitet bare 
ved at ”ryste” posen. I 
forvejen er medicinstudiet i 
København en af de største 
lægeuddannelser i hele 
Europa volumenmæssigt 
og vores patientgrundlag for 
klinikundervisning bliver ikke 
større af det øgede optag.

I artiklen påpeger dekanen at et udvalg skal 
nedsættes til at se på problemerne og fi nde de 
kvalitetsløftende og pladsskabende løsninger i 
klinikken. Et stort held og lykke skal lyde herfra 

til den arbejdsgruppe der nu 
skal redde kastanjerne ud af 
ilden. Jeg så gerne at denne 
arbejdsgruppe havde fået lov 
at analysere muligheder og 
komme med anbefalinger FØR 
dekanatet meldte ud at man på 
alle måder var klar til det øgede optag. Den 
nuværende situation , hvor man øger optaget, 
og bagefter prøver at løse problemer fremstår for 
mig ugennemtænkt og uprofessionelt i henhold 
til at bevare og sikre kvalitet. Udover frygten for 
kvalitetstabet må jeg også udtrykke min skuffelse. 
Det går mig virkelig meget på at en ledelse for 
et sundhedsvidenskabeligt fakultet på den måde 
underbyder sin egen faglighed. Jeg er udmærket 
klar over at der er økonomiske aspekter i dette 
og jeg er bange for at dekanatet har set stort på 
faglighed og fokuseret på taxameterpenge. I det 
nye system vil hver studerende koste mindre 
og da vi samtidig bliver nød til at skære i den 

kliniske (og dyre) undervisning 
bliver det endnu billigere…. 

to fl uer med et smæk. Helt 
ærligt er jeg bekymret for 
lægeuddannelsens fremtid 
når vores egen ledelse 
ikke vægter fagligheden 
højere end det vi ser på 
nuværende tidspunkt.

Hvor er dekanen der forsvarer 
sin uddannelseskvalitet og gør opmærksom på de 
store problemer der ligger i taxameterordningens 
fordeling af midler? Lad være at med at læne dig 
tilbage og acceptere en økonomisk rammemodel 

der forringer dine uddannelser.

Til slut vil jeg meget gerne 
pointere at jeg ikke er imod et 
øget optag, hvis det er det der skal 

til for at løse lægemanglen, men 
efter de prognoser der også nævnes 

i artiklen er det næppe antallet af nye læger der 
er problemet, men speciallægeuddannelsen der 
er fl askehalsen. Jeg er derimod stærkt imod at 
øge optaget for at forbedre sunds økonomi på 
bekostning af kvaliteten. Hvis økonomien er det 
store problem så må politikerne i tale og ændre 
økonomirammen, hvis de vil have uddannelse 
i verdensklasse. Vi må som studerende også 
gøre vores til at påvirke dekanatet. En stor tak 
går derfor til alle studenterorganisationerne der 
er emd til at sætte fokus på denne sag. I gør 
et utrolig vigtigt stykke arbejde og jeg håber, 
at vi studerende i fællesskab med dekanatet 
kan få skabt en  konstruktiv dialog om de store 
udfordringer vi står overfor.

Til slut går mine tanker til Odense og Århus. For 
hvis man synes det ser sort ud i København må 
man tænke på at Odense og Århus skal optage 
henholdsvis 50 og 100 nye studerende. Altså 
en meget større procentvis øgning af antallet af 
studerende pr. universitet og de dermed følgende 
endnu større problemer med klinikundervisningen 
og kvaliteten.

Med bekymrede hilsener
stud.med
Asbjørn Hasselager

DEBAT

"...kære Dekan jeg 
kan i min verden ikke få 

fl ere studerende, samme antal 
afdelinger og samme antal un-

dervisere i klinikken til at hænge 
sammen med en større kvalitet 

bare ved at ”ryste” posen."

"Lad være 
at med at læne dig 

tilbage og acceptere en 
økonomisk rammemodel 

der forringer dine 
uddannelser."

ARTIKEL



11

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

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

Kommende aktiviteter
»  16. 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. sandwich 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
Der er stadig ledige pladser på FADLs lægevikarsus i Psykiatri - hold 1 + 2. Psykiatri 1 afhol-
des den 18/3 og 25/3, mens Psykiatri 2 afholdes den 22/4 og den 29/4. Tilmeld dig direkte på 
fadl.dk/Kurser i København.

Kurset i Sår & sutur, der i sidste uge blev afl yst, har endnu ikke fået en ny dato, men vi ven-
der tilbage hurtigst muligt med en ny dato for afholdelse af kurset. 

Husk. at tilmeldingen til FADLs lægevikarkurser er bindende, og FADL refunderer kun 
kursusgebyret i tilfælde af afl ysning eller, hvis kurset fl yttes til en dag, hvor man ikke kan 
deltage. Det er heller ikke muligt at overdrage sin plads til en anden, hvis man ikke selv kan 
deltage.

Med Codans RejsePlus-forsikring får du 
en afbestillingsforsikring samt udvidet 
rejsedækning. RejsePlus oprettes som tillæg 
til den eksisterende Codan forsikring og 
dækker blandt andet:

afbestilling ved akut sygdom
akut tandhjælp
krisehjælp til pårørende
erstatning for aktiv ferie 

Læs mere om vilkårene for RejsePlus på 
fadl.dk/Codan forsikring.

Send en mail til FADLs Sekretariat på 
kkf@fadl.dk, hvis du ønsker at oprette en 
RejsePlus forsikring. Vær dog opmærksom 
på, at afbestillingsforsikringen kun dækker 
for rejser, der er bestilt efter forsikringens 
oprettelse. 

•
•
•
•

RejsePlus afbestilling 

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

Samtykkeerklæring
Hvis du ønsker at oprette en Codan forsik-
ring via FADL, skal du udfylde og afl evere 
en tilmeldingsblanket til FADLs Sekretariat. 

Som noget nyt, skal du også udfylde en sam-
tykkeerklæring med relation til livsforsik-
ringen via Forenede Gruppeliv, der er en del 
af den samlede forsikringspakke. Forenede 
Gruppeliv har i den forbindelse behov for 
oplysninger, som kan være af betydning 
for vurderingen af den forsikringsmæssige 
risiko. 

På FADLs hjemmeside www.fadl.dk kan du 
printe både tilmeldingsblanketten til Codans 
forsikring og samtykkeerklæringen fra 
Forenede Gruppeliv.

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

A N N O N C E R

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

EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH 
SØGER 1 NYT MEDLEM

Vi er et lille, hyggeligt og velfungerende hold på 5 per-
soner, der søger et nyt holdmedlem pr. 1. maj 2009.

Vores arbejdsopgaver går ud på, at tage EKG og blod-
prøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskel-
lige afdelinger på RH.
Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende ven-
teværelse, hvor patienterne selv fi nder hen, så der er 
intet patientopsøgende arbejde.
Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 
13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man 
arbejder alene.
Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blod-
prøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling 
5014.
Udover vagterne i ambulatoriet er der mulighed for, 
at supplere ved at arbejde som sekretær på afd. 5014. 
Her kan arbejdstiderne stort set tilrettelægges, som det 
passer dig bedst!

Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi 
fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter.

Krav:
Min. 250 SPV-timer
Tage 4-6 vagter/mdr.
Erfaring med blodprøvetagning er godt, men kræves 
ikke
Fleksibilitet, selvstændighed og vide at det kræver 
holdånd, at arbejde på et hold.
Være villig til at tage vagter i eksamensperioden
Blive på holdet min. ½ år, gerne længere
Komme til holdmøde sidst i april (dato endnu ikke 
fastlagt)
Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn
Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG/blodprøvetager samt som sekretærvikar (hvis dette 
ønskes).
Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kon-
taktperson på 5014, også dette er lønnet.

Ansøgningsfrist:
13. april 2009 kl. 12.00
Ansøgningsskema fi ndes på www.fadl-vagt.dk, husk at 
mærke den ”hold 1601”.

Yderligere info:
Hvis du har behov for uddybende information, kan 
du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på 
katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 93.

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 – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

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

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
-RIGSHOSPITALET 

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
Ambulatorium søger endnu 2 medlemmer. Vi laver dagligt 
de forambulante journaler, og jobbet giver således god 
rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbe-
jdet 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 fi nde sted mellem den 18.3. og 
den 20.3. 

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 venfl onan-
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 fi nde 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

•
•
•
•
•
•

•

VAGTBUREAUET
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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.

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

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

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

Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen 
og laboratorium. Der er et godt tværfagligt samarbejde 
på stedet. 
Vi er meget fleksible mht. planlægning af vagter 

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeplejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

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

•
•

•

•
•

•
•

•

TROMBOLYSE HOLD 1509
BISPEBJERG HOSPITAL 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N søger et 
nyt medlem til observation af patienter efter trombolyse-
behandling, 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 blødnings risiko.
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 finde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist: mandag den 23. marts kl. 10.00 med 
tilmelding via hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for med-
lemmer– 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

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 finde 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

 
NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ 
HOLBÆK SYGEHUS 

Om Afdelingen: 
Vi er en del af den medicinske afdeling på Holbæk 
sygehus. I øjeblikket har vi 23 behandlingsplader. Til 
centraldialysen i Holbæk er der 92 patienter tilknyttet 
og til satellit afdelingen i Slagelse er der tilknyttet 30 
patienter. Vi dialyserer på det nefrologisk sengeafsnit 
og på intensiv afdeling.
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i 
hæmodialyse og blive i stand til at arbejde selvstændigt 
på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 
dialysesygeplejeskerne.  
Der hvor vi behøver hjælp er i Holbæk

Oplæring:
Din oplæring vil være ca. 10 følgevagter, hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialyse sygeplejersker. 
Afdelingen betaler dig under din oplæring, og derfor 
forventer vi også at du planlægger at blive på holdet en 
længere periode. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Ingen nattevagter 
Da vi godt ved at transporten til Holbæk kan være besvær-
lig er det muligt at planlægge med 12-times vagter.
Skulle man ønske to vagter i træk er det muligt at over-
natte i et vagtværelse.

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

Løn:  
Dia-holdløn, samt der betales for transport til Hol-
bæk.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 30. marts 2009 kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer- ledige hold – mærke ”dialyse Holbæk”. 
Ansættelsessamtaler i uge  

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte adm. Sygeplejerske Astrid Bruun tlf. 35245408 
eller ab@fadl.dk 

•

•
•
•

•

VAGTBUREAUET
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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 

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 M.M.

Billeder fra kantineåbningsreceptionen d. 5/3 - 
Kantinen er først rigtig åben fra d. 11/3.

Lyninterview med MOKs testperson:
Spørgsmål: Var det kedelig mad?
Svar: Nej det var faktisk ok...
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HAKKER TIL 
RWANDA 

KØB KAFFE OG KAGE OG 
HJÆLP KVINDER MED AT KOM-
ME UD AF PROSTITUTION.

IMCC-Rwanda støtter et projekt i det sydlige 
Rwanda, som hjælper kvinder til at komme ud 
af prostitution. Her får de mulighed for lære 
et håndværk og på den måde få en ny levevej. 
Kvinderne har netop haft mulighed for at købe et 
stykke jord, men mangler penge til redskaber, så 
de kan dyrke jorden.
Så kom og køb en kop kaffe og/eller et stykke kage 
og støt tidligere prostituerede i Rwanda:
 
Onsdag kl. 10 – 14 foran Lundsgaard

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

Vi er ca. 15 studerende fra medicin, folkesund-
hedsvidenskab og CBS, der arbejder med pro-
jektet. I perioder laver vi også andre aktiviteter 
end projekterne i Rwanda - såsom info-aftner om 
folkemordet i Rwanda, kvinder i Afrika, mikrofi-
nans mm..

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

Hvis du vil vide mere holder vi månedsmøde i IM-
CCs lokaler den sidste mandag i måneden.

KLINIKOPHOLD 
2009/10

GRØNLAND
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer klini-
ske ophold på Grønland af én måneds varighed.

Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
2 pladser i juni og 2 i august 2008. Eksklusiv 
kost & logi.

Nuuk (lægeklinik):
2 pladser i juni og 1 i juli og 2 i august. Eksklusiv 
kost & logi.

Paamiut (Dronning Margrethes sundhedscenter):
1 plads hver måned i april, maj, juni, august, 
september, oktober, november, december, januar, 
februar og marts. Inkl. logi. 

Aasiaat:
1-2 plads hver måned i april, november, decem-
ber, januar, februar, marts. Inkl. logi. Hvis der 
kommer 2 studerende skal de kunne bo sammen. 
Husk studiekort.

Ilulissat:
1 plads i maj og 1 plads i juni. Inkl. kost og logi 
(mht. kost dog kun hvis den studerende ikke har 
fondspenge).

Maniitsoq:
1 plads i april, maj, september, oktober, november, 
december, januar og feburar. Inkl. kost og logi. 

Uummannaq:
1 plads i april. Inkl. kost og logi.

Sisimiut:
2 pladser i maj og 2 i februar. Inkl. kost og logi.

Interesseret ?
Skriv efter ansøgningsskema til greenland@imcc.
dk. Restpladser uddeles efter først til mølle prin-
cippet.

BASISGRUPPER
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PIPPI
PIPPI holder møde ons-
dag d. 11 kl. 17 i lille 
mødesal. 

Klaus Børch kommer 
forbi og fortæller om 
asfyxi. Kig forbi hvis 
du interesserer dig for 
pædiatri.

Hilsen PIPPI

PIPPI

Kære alle
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsam-
ling i Sehat, torsdag d. 19/03-2009 kl 16.30 i 
kemigangen.

Grundet meget lav fremmøde til den ordinære 
generalforsamling kunne den nye bestyrelse ikke 
vælges. Alle bedes dukke op og gøre nogen overve-
jelser om hvordan vi alle fortsat kan bidrage med 
at få Sehat til køre.

Dagsorden til ekstraordinær GF:
1)    Valg af ordstyrer og referent
2)    Bestyrelsens beretning
3)    Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4)    Behandling af indkomne forslag
5)    Fastsættelse af kontingent
6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer
7)    Valg af revisor
8)    Eventuelt
 
Mvh
Sehat
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 UAFHÆNGIG PORTAL OG 
FORUM FOR LÆGER OG 
MEDICINSTUDERENDE

Her kan du
Deltage i den livlige debat – tæt på 7000 
læger og medicinstuderende har allerede 
en profil
Læse boganmeldelser af 350 præ- og post-
graduate bøger.
Købe/bytte og sælge bøger eller andre rel-
evante produkter
Hente noter, kompendier, opgaver med mere 
– pt. er der 416 filer i ”Filbasen”.
Læse artikler om emner fra ”studie og barsel” 
til ”hvordan tackler man bedst eksamen”.
Søge efter en læsemakker.
Oprette en gratis @studmed.dk email-
adresse. 
Læse medicinsk relaterede nyheder.
Få og oprette din egen blog

+ meget meget mere... 

Alt dette er GRATIS, så kom og vær med på 
studmed.dk.

Hvis der er noget du savner på studmed.dk så 
kontakt os! ;-)

•

•

•

•

•

•
•

•
•

BASISGRUPPER

SIMS
Er du interesseret i idræt 
og/eller idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS 
noget for dig!
Vi er en basisgruppe som 
arrangerer foredrag, work-
shops
 og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme inter-
essen for idrætsmedicin og  forbedre uddannelses-
mulighederne 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.

mvh. Magnus, SIMS-formand

INTERVIEWPERSONER 
SØGES!!
Vi er 2 studerende fra Den Sociale Højskole i 
København, hvor vi er ved at uddanne os til 
socialrådgivere. Vi har valgt at skrive et bachelor-
projekt om mødomsoperationer på kvinder med 
tyrkisk, pakistansk eller arabisk baggrund. Vi er 
interesseret i at undersøge, hvilke sociale forhold, 
der medvirker til at kvinder overvejer eller får 
foretaget en sådan operation.
Til det formål søger vi nu interviewpersoner.

Målgruppen:
Er du en kvinde mellem 20 og 30 år?
Har du tyrkisk, pakistansk eller arabisk 
baggrund?
Har du enten overvejet at få foretaget en 
mødomsoperation?
Eller har du fået foretaget en mødomsop-
eration?
Eller kender du nogen, der har fået foretaget 
en mødomsoperation?

Interviewet vil blive inddraget i vores projekt, og vi 
vil gerne understrege, at de personer, der deltager, 
er fuldt ud anonyme.
Hvis du falder inden for målgruppen og ønsker 
at deltage, eller har du yderligere spørgsmål til 
opslaget så kontakt os.

Med venlig hilsen
Sofie Pedersen og Katja Kalkerup 
Den Sociale Højskole - København
Kontakt på:  kalkerup@hotmail.com /30313041 el-
ler sofiepedersen_8@hotmail.com /228734920 

•
•

•

•

•

KOK@MOK
I denne uge af KOK@MOK får du opskriften på 
den chilisovs der står på diverse sharwarmares-
tauranter rundt omkring i byen. Sovsen er stærk 
men utroligt mættende. Hvis økonomien holder 
til det kan man eventuelt flotte sig med en pakke 
toastbrød for at give retten lidt mere fylde. 

Chilisovs Ingredienser: 
2 mellemstore tomatkoncentrater
1/2 flaske tabasco
1 stk. cayennepeber
200 g knuste chiliflager
salt og peber
4 dl olie

Udførsel:
Put tomatkoncentrat i en gryde og brand det godt 
af. Tilsæt cayennepeber chiliflager salt og peber. 
Rør i 2 min. Tilsæt olie og rør hele tiden i bland-
ingen til olien koger. Sluk og lad sovsen trække i 
en rustfri sovseskål. 

Tips:
For at få en autentisk fornemmelse, kan du over-
veje at lade være med at vaske hænder inden du 
går i gang med at tilberede sovsen. 

Kontakt gerne kok@mok, med nye idéer eller en 
spørgsmål på  på kok@mok.info

Hallas/MOK-red.

KOK@MOK OG ANNONCERKOK@MOK OG ANNONCER

JUNKFOOD SØGES

Jeg er en sød og frejdig ung dame som søger junk-
food, da det er det eneste der kan få min hest Petra 
tilbage til mig.

Min hest er meget kræsen og kan kun lide junkfood. 
Derfor håber jeg at der er nogle der ligger inde med 
Junkrester som vil donere dem til mig.

Håbefulde hilsner Jannie Pedersen

Tlf: 35326404 - træffes mandag eftermiddag
Email: fluffypuff@live.dk

MOK SÆLGER UD
Til et godt formål

Vi på MOK redaktionen ligger inde med nogle 
ekstra køkkenremedier og derfor sælger vi ud:

5 halve ruller sølvpapir
3/4-dele af en hvidvinseddike
1 Saltbøsse, kun let brugt
1/2 flaske tabasco-sovs
Noget sort stødt peber
2 Earl Grey tebreve
1/2 Pose wøkologiske brune ris

Overskuddet bliver fordelt ligeligt ud til alle ba-
sisgrupper på Panum.

Kontakt os med dit bud på mok@mok.info - skriv 
"auktion" i emnefeltet.

Markus/MOK-red.

•
•
•
•
•
•
•


