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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:

Onsdag: 
  MOK nr 21, årgang 41 udkommer
  IMCC - planlægningsmøde, kl. 17.00,  s. 6
  Venyl religiøsitet, kl. 15.15, s. 5

Torsdag:
  KultMed: Koncert med bandet Metropolis, s. 7
  Strikkecafé, kl. 15.30, s. 5

Lørdag:
  Mia har planer, ring istedet til Hallas

Søndag:
  Markus kommer hjem fra 1. weekendseminar
  Uden hår på hovedet og med maling over hele kroppen

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK

Fredag:
  Studenterklubben er lukket
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K®RE FANTASTISKE RUSSERE. TUSIND TAK FOR EN
  SUPER CRAZY TUTORFEST. VI H•BER I FIK SCORET I SCORE-
BAREN OG BOLLET I BOLLETELTET.....

EFTERSYYYG OPRYDNING FANDT VI EN MASSE G¯GL :

28 TOMME FLASKER

  VINDERNE SKAL KONTAKTE DERES
TUTOR FOR AFHENTNING AF PR®MI E

DE HELDIGE VINDERE AF DE SPONSOREREDE B¯GER:

 1. PR®MIE: KLINISK ORDBOG MALENE GADE 
   2. PR®MIE: BASAL NEUROANATOMI ERNA GRIMSDOTTIR 
     3. PR®MIE: MENNESKETS FYSIOLOGI NICOLAI JUUL

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

I sidste MOK proklamerede vi at vi lå inde med ek-
stra køkkenremedier og interessen for at erhverve 
sig disse har været så enorm at vores mail gik ned 
natten mellem søndag og mandag. 

Der er to personer der vandt budkrigen:
Den første er Tanvir "Friday" Bari der køber de to 
tebreve for 10,- og hvidvinseddiken for 13,5,-. 
Den anden er Rusvejledningen, med Malene Mar-
tinussen som repræsentant, køber hun fem halve 
sølvpapirruller for den nette sum af 23,5,-

Derudover så er Emil Dalgaard Christensen blevet 
inspireret af Supersælgerne og vil gerne bytte den 
halve flaske tabasco med et kondom og en dåse 
med tegnestifter.

MOK auktionens aktiver er nu på kr. 47, et 
kondom og tegnestifer. De basis grupper der 
ønsker at få del i denne pulje bedes kontakte mok 
på mok@mok.info og skrive hvad de ønsker at 
bruge pengene på.

Markus/MOK.red.

I sidste MOK proklamerede vi at vi lå inde med ek-I sidste MOK proklamerede vi at vi lå inde med ek-I sidste MOK proklamerede vi at vi lå inde med ek-

Svaret på den basale quiz fra 
sidste uge var fuldstændigt 
som Joachim Mygh svarer: 
"Med en så grundig og samti-
dig gennemskuelig beskrivelse 
kan der ikke være tvivl om at 
det selvfølgelig drejer sig 
om Articulatio Atlantooc-
cipitalis"

Der var derimod flere om 
buddet mht den diagnostiske 
quiz, men kun Hr. mygh fik 
den rigtige, som netop var 
Cushings syndrom. Derudover 
skriver Hr. Mygh at han 
"...vil [jeg] forsøge at 
fedte mig ind hos overlægerne 
ved først at bestille en 
måling af cortisol-niveauet i 
patientens urin opsamlet over 
3 dage. Dernæst vil jeg måle 
p-ACTH, og ydermere vil jeg 
bestille en lavdosis dexam-
ethason suppressionstest. Alt 
efter hvordan disse prøver 
falder ud vil jeg fortsætte 
med en radiologisk udredn-
ing."

Godt fedtet Hr. Mygh, der 
venter dig en flaske kirser 
og en halvtom flaske Refined 
Linseed Oil til oliemal-
ing...

Og så til denne uges quiz:

Den basale quiz skal i denne 
uge handler om lægelatin 
og der tester vi dig, kære 
læser i dine evner indenfor 
navneord:

Hvad hedder meninges i 
ental?

I den diagnostiske quiz i 
denne uge bevæger vi os ind 
i den kirurgiske verden. 

Symptomer på denne diagnose 
er få dage varende prodro-
male. 
Herefter et pludseligt fulmi-
nant forløb med eskalerende 
symptomer præget af tem-
peraturstigning, kulderys-
telser, septikæmi, påvirket 
almentilstand og svære scro-
tale symptomer.
Klininsk findes progredi-
erende penoscrotalt ødem, 
misfarvning, subkutan krepi-
tation, nekroser, pussiven, 
gangræn og vævsafstødning. 
Derudover en meget dårlig 
patient.  

Svar sendes til 

mok@
mok.

info

KÆRE 
FANTASTISKE 

RUSSERE. 

TUSIND TAK FOR EN SUPER CRAZY TU-
TORFEST. 

VI HÅBER I FIK SCORET I SCOREBAREN OG 
BOLLET I BOLLETELTET.....

EFTER SYYYG OPRYDNING FANDT VI EN MASSE 
GØGL:

97 RØDE KNÆKLYS
28 TOMME FLASKER
31 BRUGTE KONDOMER

DE HELDIGE VINDERE AF DE SPONSOREREDE 
BØGER:

1. PRÆMIE: KLINISK ORDBOG 
MALENE GADE
2. PRÆMIE: BASAL NEUROANATOMI 
ERNA GRIMSDOTTIR
3. PRÆMIE: MENNESKETS FYSIOLOGI 
NICOLAI JUUL

VINDERNE SKAL KONTAKTE DERES
TUTOR FOR AFHENTNING AF 

PRÆMIE!!
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Uge 12-13, Forår 2009

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 16/3 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard 
Tirsdag 17/3 1400 – 1500 1100 – 1400 Malene Esager
Onsdag 18/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Onsdag 18/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager 
Torsdag 19/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard 
Torsdag 19/3 1800 – 1900 1500 – 1800   Jonas Vestergaard Iversen
Mandag 23/3 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard
Onsdag 25/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen
Onsdag 25/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager
Torsdag 26/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Theis Skovsgaard
Torsdag 26/3 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 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

9. SEMESTER EFTERÅRET 2009
9. semester bliver er blevet omstruktureret!

Fremover vil undervisningen og klinikken på 9. semester fordele sig således:

Medicinsk sociologi og klinisk farmakologi og forordningslære afholdes for alle i semesterugerne 
1-3 med efterfølgende eksamen. 

Klinikundervisningen kører i 3 rul, og vil i både medicin og kirurgi være på 5 uger,. 

Anæstesi-, Osval II- og CEKU-undervisningen køre i 6 rul og andrager samlet 5 uger.

Forvirret? Se her! (Bemærk den forskellige rækkefølge i ”Anæstesi  //  OSVAL II  //  CEKU” rullet.)

Spørgsmål er velkomne i studievejledningen.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

•

•

•

Rul Uge 1-3 4-8 9-13 14-18

1a Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

Intern Medicin Kirurgi Anæstesi  //  OSVAL II  
//  CEKU

1b Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

Intern Medicin Kirurgi OSVAL II  //  Anæstesi  
//  CEKU

2a Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

Kirurgi Anæstesi  //  OSVAL II  
// CEKU

Intern Medicin

2b Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

Kirurgi OSVAL II  //  Anæstesi  
//  CEKU

Intern Medicin

3a Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

CEKU  //  OSVAL II  //  
Anæstesi

Intern Medicin Kirurgi

3b Med. Soc.  / 
Klin. Farma.

CEKU  //  Anæstesi  //  
OSVAL II

Intern Medicin Kirurgi

12. semester til efteråret: 
DU HAR LIGE FÅET 14 DAGES EKSTRA SOMMER-
FERIE!!!
Rammeplanen for 12. semester er netop blevet vedtaget, og der er sket lidt ændringer i forhold til den 
nuværende opbygning af 12. semester.

Alle semestre starter i efteråret d. 31. august – altså også 12. semester. Semesteret er forkortet med 
en uge fra 22 til 21 uger - så semestret varer stadig en uge længere end de øvrige semestre. 

Case-undervisningen, der før lå som et selvstændigt rul, er nu brudt op så det gives i relation til 
klinikken. Semesteret består dermed af 3 rul: Almen medicin, Gyn-Obs og Pædiatri. Der er eksamen 
efter hvert rul. 

Kursus og eksamen i Akut Patient ligger for alle studerende i slutningen af semesteret i december 
og januar måned.

Lægeløftet er planlagt til d. 29. januar 2010.

Studievejledningen for meidicin

STUDIEOPHOLD 
I NORDEN OG EUROPA
- efterår 2009 og forår 2010
 
Vi udvider ansøgningsfristen til udvekslingsophold i Norden 
for efterårssemesteret 2009 samt for Europa for efterår 2009 
og forår 2010 på primært 7., 9. og 11. semester.
Den nye frist er: Torsdag den 26. marts 2009 kl. 12.00. 
Ansøgningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen på 
Fakultetssekretariatsgangen.
 
Hvortil:
I den her runde er der primært ledige udvekslingspladser i:

Tromsø og Trondheim - Norge
Stockholm - Sverige (KUN delt 10.- + 11. semester)
Reykjavik - Island (muligt selvom man ikke kan islandsk)
Heidelberg, Bonn, Münster - Tyskland
Innsbruck - Østrig
Rom og Firenze - Italien (primært 7. og 11. semester)
Dokuz Eylül Universitesi (ny aftale 2009) - Tyrkiet (primært 
7. semester)
Debrechen - Ungarn

Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://medicin.
ku.dk/internationalt/
Det er nemt at søge - så fortvivl ikke over den korte frist !
 
Hvis du har yderligere spørgsmål. kan du desuden kontakte 
den internationale studievejleder Eva Maryl.
Træffetid: Mandag og torsdag mellem kl. 10.00-12.00 i lokale 
9.1.27. Eller mandag mellem kl. 9.00-10.00 på telefon 3532-
7528.
 
På Det Internatinale Kontor i Fiolstræde 24 kan du også låne 
mapper med erfaringsrapporter fra studerende, der har været 
på udvekslingsophold tidligere.

VORES NYE PARTNERUNIVERSITET I 
POZNAN, POLAND, TILBYDER ET GRAT-
IS VALGFRIT OPHOLD I ONKOLOGI

ECCO - the European CanCer Organisation - tilbyder eu-
ropæiske studerende (24 i alt) et valgfrit ophold i onkologi 
ved universitetet i Poznan, Polen, i perioden den 10. august 
til den 21. august (begge dage inkl.). Kost, logi samt rejseudg-
ifter bliver betalt af ECCO - rejseomkostninger må dog ikke 
overstige EURO 500.
 
Ansøgningsfrist: 31. maj 2009
 
For yderligere information samt ansøgningsskema: http://
www.ecco-org.eu/Education/Elective-course/Elective-course-
2009/page.aspx/1340

•
•
•
•
•
•
•

•

STUDIEVEJLEDNINGEN

INTERNATIONAL 
CORNER

SKAL DU PÅ 11. SEMESTER TIL 
EFTERÅRET?
Studienævnet har for nylig vedtaget en noget 
ændret rammeplan for 11. semester, der vil 
gælde fra efteråret 2009.

På 11. semester undervises der i sygdomme i sansefagene: 
øjne, øre, næse og hals, samt hud og kønssygdommme. Un-
dervisningen forgår på det hospitalet hvor du er tilknyttet 
dit Sekretariat for klinisk undervisning (SKU). Der er ikke 
obligatorisk undervisning på 11. semester. Undervisningen 
bliver generelt godt evalueret af de studerende, meget afvikles 
som klinisk undervisning med patienter, og virker derfor 
meget relevant.

Studienævnet har besluttet at lægge de fire OSVAL II uger 
i starten af semesteret. Herefter kører undervisningen i 
sansefagene og eksamen afvikles i december. I januar er der 
afsat tid til VKO.

Formålet med omstruktureringen er at få de studerende i 
gang med at skrive OSVAL II, så den ikke hænger med på 
12. semester.

Studievejledningen for medicin
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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 korte 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 specialeuddan-
nelsen…
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 Informa-
tionsmødet i Store Mødesal onsdag den 25. marts kl. 16.15.

Eventuelle spørgsmål om mødet kan også rettes til international studi-
evejleder 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.

•

•
•
•
•
•
•
•

INTERNATIONAL 

CORNER

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 12, 
2009

Læs mere om vores tilbud og aktiviteter 
på den nye hjemmeside http://studenter-
praesterne.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 VI – Utugt – (Cali-)fornication

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og 
akademisk medarbejder Lise Lotz skriver 
på skift et afsnit i føljetonnen hver uge 
og vores bidrag i dette semester vil være 
ordnet efter de syv dødssynder: hov-
mod (“superbia”), griskhed (“avaritia”), 
nydelsessyge (“luxuria”), misundelse 
(“invidia”), frådseri (“gula”), vrede (“ira”) 
og ladhed (“acedia”).

“Næst efter kønsdriften er af de men-
neskelige drifter jernbanedriften den, der 
sætter de fleste lidenskaber i bevægelse,” 
lyder et gammelt ord fra dansk politik.

Eftersom vi ikke her skal beskæftige os 
med jernbanedriften, så er vi i denne uge 
fokuseret på den drift, der måske har 
været sværest at styre i tidens løb, selvom 
man, som Nicolai skrev i sidste uge, i de 
fleste samfund har gjort forsøget. Og i en 
kristen sammenhæng er det sket ved at 
koble kønsdriften og ikke mindst dens 
fornøjelige sider med synd. 

TV-serien Californication følger den 
californiske forfatter Hank Moody, spillet 
af David Duchovny fra X-files, der lever 
et noget udsvævende liv, med masser af 
drinks og ikke mindst masser af skønne 
kvinder, men som alligevel er lidt af en 
lækker antihelt. Han drømmer om at få 
sin ex, som også er mor til hans datter, 
tilbage, men han fucker bogstavelig talt op 
igen og igen, så det ikke er en mulighed. 
Han roder rundt i sit liv, men han kan 
sætte ord på det, så vi må overgive os. 
Han hader sig selv, men vi der kigger på, 
elsker ham. 

For livet går ikke op. Hank er måske et 
ekstremt eksempel, men han er et men-
neske af kød og blod, der kæmper med 
sine drømme og længsler, og som igen 
og igen må konstatere, at livet ikke er 
som det kunne være. Livet er ikke som 
det burde være. Livet er, som det er, og 
det indbefatter skønhedsfejl i massevis; 
både store og små. Når vi følger Hanks 
liv kan vi – hvis vi altså kan se bagom 
hans overfladisk set syndige og derfor 
forkastelige liv – se et menneske, der ar-
bejder med sit liv. Tænker over det. Tager 
sine præmisser på sig. Og fejler igen – og 
igen. Og kæmper videre. 

I may not go down in history, but I will go 
down on your sister. Hank Moody

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Fornication er et af de engelske ord for 
– syndig – sex især før/udenfor ægteska-
bet. Californication er titlen på en sang 
af red Hot Chili Peppers, der handler om 
”det søde liv” i Californien.

I DARWINS FODSPOR
I anledning af 200-året for Darwins fødsel 
og 150-året for hans banebrydende værk 
Arternes Oprindelse bliver der mulighed 
for at besøge en stor, ny udstilling om 
Darwin og evolution. 

Her møder man bl.a. sjældne dyr fra Gala-
pagos, et kæmpedovendyr, en firbenet 
hval og det smukke Livets Træ. Desuden 
går rundvisningen via dinosaur- og 
istidsudstillinger til Hvalkælderen, der 
normalt er lukket for publikum. 
Undervejs vil der blive fortalt om Darwins 
liv og tanker, og om hvad man ved om 
evolution i dag. Og sidst men ikke mindst 
vil nogle af de mange myter omkring 
evolution blive punkteret. 

Tid: 17. marts 2009 kl. 17.30 til 19.30 
Sted: Zoologisk Museum, Universitet-
sparken 15, 2100 København Ø 

Der er fri entré til arrangementet, men 
tilmelding er nødvendig hos Annette 
Davidsen på tlf. 53 53 51 31 eller mail: 
davidsen@hum.ku.dk  

DARWIN OG I.P. JACOB-
SEN
ved lektor Erik Skyum-Nielsen 

I 1872 oversatte naturalisten og botanik-
eren I.P. Jacobsen Darwins epokegørende 
værk fra 1859 On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection. 

Tid: 26. marts 2009 kl. 20.00 til 22.00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 
67 

VINYL RELIGIØSITET - OM 
RELIGIØSITETEN I ROCK-
MUSIKKEN
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!

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

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

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

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

Nyt virtuelt hospital for danske 
læger og lægestuderende
Team lægebehandling har lanceret betaversionen af et nyt virtuelt hospital 
for læger og lægestuderende på websiden ehospital.dk. 

ehospital er en vision om at skabe bedre læringsforudsætninger og ud-
viklingsmuligheder for de danske lægestuderende og læger. Denne vision 
fordrer en dristig blanding af det bedste fra flere videnskaber. Lægeviden-
skaben samarbejder med den digitale verden og læringsfilosofien om at 
skabe et virtuelt hospital, der tager udgangspunkt i et nyt læringskoncept 
baseret på menneskets intellekt. Konceptet har sit fundament i intelligent 
kommunikation og læring med underholdning. (WIEL, World of Intelligent 
and Entertained Learning)

Der er tale om en webbaseret multimedie it-løsning, der indeholder inter-
aktive e-medical cases med streaming videos, animationer, grafik, lyde og 
tekst, der giver lægerne en mulighed for at simulationstræne virkelighedss-
cenarier fra almen praksis, skadestuen, ambulatorium, operationsstuen og 
stuegang på en unik og underholdende måde.

Læger og lægestuderende tilbydes gennem ehospital en platform, hvor de 
kan teste og udvikle deres faglighed gennem underholdende case træn-
ing, og opnå fortrolighed med egen kunnen, begrænsninger og svagheder. 
Endvidere får de indbyrdes mulighed for at dele medicinsk viden på en 
ny og anderledes måde, ved blandt andet at uploade relevante cases fra 
deres kliniske hverdag på ehospital.dk. Hermed oplagres vitale praktiske 
kliniske erfaringer i en vidensbase til stor gavn og glæde for den enkelte 
læge og lægestuderende.

ehospital er et effektivt værktøj til vedligeholdelse, opgradering og udvikling 
af lægernes og lægestuderendes medicinske kundskaber, og er et skridt i 
retning mod bedre udnyttelse og samspil af teknologier og videnskaber til 
højnelse af lægefagligheden i Danmark. Et læringsværktøj, der vil medføre 
bedre patientbehandling, sygdomsforebyggelse, og i sidste instans redde 
menneskeliv. Portalen er frit tilgængelig, og opdateres dagligt.

Team lægebehandling er et nystiftet innovationsorgan med speciale i digital 
medicinsk læring. Det er et samarbejde mellem et rutineret team af læger og 
specialister fra andre videnskaber med interesse for vidensdeling. Teamets 
vision er, at højne lægefagligheden i Danmark gennem et bedre samspil 
mellem game-teknologi, læringsfilosofi og lægevidenskab. 

På vegne af Team lægebehandling

Mange hilsner

Imran Dani  
Læge, medicinsk redaktør

Christian Legind
Læge, medicinsk redaktør

Jiri Bartek
Stud. Med., medicinsk redaktør

STUDIEVEJLEDNINGEN & STUDIETILBUD
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ARTIKEL AF MOHAMMED HAS-
SAN AHMED, IMCC - KØBEN-
HAVN
Beretninger fra generalforsamling i 
IFSMA, Tunesien d. 3 – 9 marts 2009.

Efter en relativ lang flyvetur på 7 timer inklusiv 
transit i Bruxelles ankom jeg sammen med Laura, 
Thea, Fie, og Mark som sidste del af den danske del-
egation på i alt 10 glade IMCC’ere til Hamammet, 
en by 80 km fra hovedstaden i Tunesien, Tunis., 
hvor vi skule deltage i International Federation of 
Medical Students Associations (IFMSA) halvårlige 
generalforsamling.
Alle var trætte, men spændte.  Jeg, personligt 
havde glædet mig til at møde alle andre delegerede. 
Der var tilmeldt ca. 800 medicinstuderende fra 
mere end  90 lande. Programmet var stramt og 
på de seks dage havde vi møder, undervisning, 
foredrag, præsentationer fra morgen til sen aften. 
Men der blev sørget godt for os. Maden var god og 
udvalget af kager var overvældende. Jeg har aldrig 
før spist så meget kage i mit liv. 
Som repræsentanter fra IMCC’s grønne gruppe, 
dvs. udvikling og hjælpearbejde deltog Signe og 
jeg i Standing Commitee On Human Rigths and 
Peace, SCORP. Ja, i både IMCC og IFSMA elsker 
de forkortelser.  I dette forum talte vi om menneske-
retigheder og humanitære projekter. Særligt var jeg 
glad for høre mine kollegaer fortælle om forholdene 
i deres respektive land mht. menneskerettigheder 
og hvad de gjorde for at forbedrede forholdene. 
Eksempelvis  var det opløftende at høre om hvordan 
libanesiske studerende oprettede klinikker for at 
afhjælpe den miserable sundhedssituation som 
palæstinensiske flygtninge lider under i lejrene 
Sabra og Shatila lidt udenfor Beirut.
Hvad angår det sociale var der en fest indlagt i 
programmet hver dag. Alle gav den gas og fyrede 
den af. Vi, i den danske delegation blev svært glade 
for Pooki fra Finland. Han var den sjoveste lille 
mand nogensinde.
Internt hyggede danskerne sig med at spille aktion-
hat og synge fællessang i bussen på vej til Oasis, 
iflg. tuneserne selv, Afrikas største diskotek . Det 
var dog svært at overdøve hollænderne. 
For Danmarks ære opfordrer jeg, alle der har 
mulighed til søge om at komme med på næste 
GA i Makedonien til august.  Det er ikke alene en 
super lejlighed til at møde festlige, engagerede og 
søde medicinere fra alle hjørner af kloden, men det 
faglige udbytte er også virkelig turen værd.

IMCC FLYTTER LOKALER I 
APRIL!!

Alle basisgrupper skal i april flytte over i vores 
permanente studenterhus!
I denne anledning har adm-gruppen vigtig informa-
tion til alle IMCC grupper:
Alle grupper skal stille med mindst 1 repræsent-
ant til næste månedsmøde d. 26/3 kl 17 hvis man 
vil have nøgler til de nye lokaler! (på mødet vil der 
også blive planlagt indretning og dato for flytte 
og pakkedag)
Alle grupper er endvidere selv ansvarlige for at 
deres ting er pakket i kasser inden flytningen! Alle 
ting der ikke er pakket i kasser på flyttedagen vil 
blive smidt ud. Datoer for pakke og flyttedag vil 
blive oplyst på månedsmødet!

Derfor: KOM TIL NÆSTE MÅNEDSMØDE!! 
Kærligste hilsner DIN adm-gruppe

IMCC INFO OG MÅNEDSMØDE 
D. 26. MARTS:
Arrangement for både nye og gamle!

Kl. 16.00-16.45 i store mødesal vil der være info 
møde for alle interesserede!
Kom og hør hvad IMCC egentlig er og mød folk fra 
de forskellige grupper!

Kl. 17.00-18.00 på IMCCs kontor er der månedsmøde 
for gamle og nye interesserede.
Dagsorden kommer i næste MOK.

Kl. 18.00 middag og hygge for alle der har deltaget 
i månedsmødet.

Tilmelding til spisning skal sendes til adm-
copenhagen@imcc.dk senest d. 24. marts

PLANLÆGNINGSMØDE FOR 
”SUND LIVSSTIL I EGYPTEN” 
PROJEKTET

Mødet afholdes d. 18/3 kl. 17.00 på IMCCs kontor 
(Nørre Allé 6, sygeplejeboligerne overfor Panum, 
lokale 1.114). 
Projektet går ud på at undervise, dyrke sport og 
arrangere sund mad med og for Egyptiske børn. 
Aktiviteterne udføres sammen med Egyptiske 
medicin studerende. 

DAGSORDEN:
Nye idéer og inputs til projektet
Aktivitetsplaner for undervisningen (detaljer 
omkring undervisningen i Egypten -hvilke 
sportsgrene, hvilken undervisningsform osv.)
Budget (ansøgningen skal indeholde et budget, 
så vi skal tænke over alle de ting der skal 
med)
Hvad skal folks rolle være i projektet? (hvem er 
friske på at tage til Egypten og hvem vil hjælpe 
til fra Danmark)
Videre arbejdsplan

Alle er velkomne! 

1.
2.

3.

4.

5.

 

KLINIKOPHOLD 2009/10
GRØNLAND
Grønlandsgruppen under IMCC 
arrangerer kliniske 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, december, 
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 princip-
pet.

RESTPLADS
PIT restplads i Rwanda E09

Har du lyst til en tur til Afrika i efteråret?
Så har PIT har en restplads i Rwanda som bare 
mangler dig. Der er tale om en nyetableret hospi-
talskontakt og et ophold på 3 mdr. Du vil ikke rejse 
alene, men sammen med en anden PIT’er. 

Fransk-kundskaber er nødvendige.

Har du lyst til at høre nærmere? Kontakt PIT’s 
internationale koordinator.

Først til mølle.

Email: pit@imcc.dk

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 14. april kl. 16 holder PMS general-
forsamling.
Vi skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen og 
diskutere fremtidens PMS. 
Flere detaljer følger.

Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende

SAMS HOLDER OVER-
DRAGELSESAFTEN
Den gamle SAMS-garde er rykket i turnus, men vi 
er nu en gruppe af medicinstuderende, som gerne 
vil føre SAMS videre. Overdragelse og dermed 
generalforsamling finder sted d.31.marts kl.19 
på kemigangen.
De ”gamle” SAMS’ere vil komme og hjælpe os i gang 
med det praktiske. Hvis du er interesseret i at blive 
aktiv i SAMS er du mere end velkommen.
Ellers glæder vi os til at præsentere spændende 
arrangementer for jer resten af semesteret.

Vel mødt
På vegne af SAMS
Lisbeth Rygaard, 10.sem
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GENERALFORSAMLING
I forbindelse med næste PIPPImøde 
d. 8/4 2009 afholdes der ordinær 
generalforsamling, hvor vi bl.a. skal 
vælge to bestyrelsesmedlemmer. 
Alle PIPPIs medlemmer er meget 
velkomne. 

Forslag som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen bedes 
sendes senest d. 25/3 2009 til 
Enrique@stud.ku.dk

PIPPI er en basisgruppe for alle 
medicinstuderende uanset semes-
ter der har interesse for pædiatri. 
Vi holder møde den anden onsdag 
i hver måned. Hold øje med MOK 
og vores opslagstavle i vandregan-
gen.

Dagsordenen:
Valg af dirigent og referent
Forelæggelse af bestyrelsens 
beretning til godkendelse
Forelæggelse af det reviderede 
regnskab for det forløbne år til 
godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens 
forslag til kontingent og budget 
for det kommende år til god-
kendelse
Behandling af indkomne for-
slag
Valg af formand
Valg af menigt bestyrelses-
medlem
Valg af revisor
Eventuelt

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

og kvinder i mange ulande. I de fleste husstande 
er kvinderne ansvarlige for at dyrke jorden og få 
noget spiseligt ud af den, men kun mændene må 
eje jordlodder og huse, så hvis kvinden i huset 
ikke er i stand til at skaffe mad på bordet får hun 
sparket, så en anden kan tage hendes plads. Da der 
ikke er nogen form for socialt sikkerhedsnet ender 
de kasserede kvinder således på gaden og udsættes 
herved i højere grad end mændene for blandt andet 
fejlernæring, infektionssygdomme og kriminalitet. 
Dialogen om emnet blev således indledt på kvin-
dernes internationale kampdag med et brunchmøde, 
hvor Margrethe Vestager fra Radikale Venstre og 

Maja Højgaard Nielsen fra Socialde-
mokratiet samt Kongo Baba, som er 
landbrugsingeniør og vicepræsident for 
African Women Leaders in Agriculture 
and Environment i Mali, deltog.
 Ærligt talt vidste jeg før mødet absolut 

intet om Mali og temmelig lidt om kvindernes 
forhold i ulandene, så det var virkelig interessant at 
høre en gruppe mennesker, som rent faktisk vidste 
noget, diskutere hvilke tiltag man kunne implemen-
tere for at beskytte kvinderne mod at blive kylet 
ud af deres hjem uden en Malifranc på lommen. 
En mulig løsning, som er blevet foreslået ofte, er 
at lade kvinderne distribuere de penge, som gives 
til landbrugsstøtte, når det nu er dem som dyrker 
jorden. Etisk er det naturligvis svært at forsvare, at 
man lader kvinder distribuere støtten i kraft af deres 
køn, men ikke desto mindre har det været forsøgt 
med stor succes – og de bliver som sagt heller ikke 
sat til at distribuere pengene i kraft af deres køn 
men i kraft af, at det er dem, der dyrker jorden for 
hver husstand.
 Kvindernes internationale kampdag 
bliver ofte italesat som et overflødigt levn fra gamle 

Kvindernes internatio-
nale kampdag med 
Kvindernes U-lands-
udvalg

 Fandt du dine røde strømper frem og 
tog dem på fødderne søndag d. 8. marts? Jeg iførte 
mig i hvert fald mine og tog til et møde arrangeret 
af KULU, kvindernes U-lands-udvalg, for hvis 
nogen skulle have glemt det, så er d. 8. marts kvin-
dernes internationale kampdag – og mens nogen 
nok vil mene, at der tilnærmelsesvis er ligestilling 
mellem kønnene i Danmark, så har kvinderne i en 
række ulande indiskutabelt dårligere levevilkår end 
mændene. 
 Emnet for dagens debat var ”Kvinderet-
tigheder, køn og klimaudfordringer”, hvilket også 
er navnet på KULUs nye kampagne, som over de 
næste måneder sætter fokus på hvorledes kvinder 
i en række ulande kommer i klemme når klimaet 
ændrer sig. Det har i de sidste årtier vist sig, at 
klimaændringerne og de øgede udfordringer med at 
skaffe mad på bordet, som ændringerne afstedkom-
mer, bidrager til at øge uligheden mellem mænd 

dage – det er snarere pinligt at vedkende sig, at man 
var ude og demonstrere den dag, end at man ikke 
var. Hvorfor er det blevet sådan? Selv hvis man 
mener, at vi har ligestilling herhjemme (på trods af 
EU’s, LO’s og Danmarks Statistiks undersøgelser, 
som har påvist mellem 10 og 17,5%s forskel i 
lønindkomst mellem kønnene efter at have kor-
rigeret for arbejdstimer og antal uddannelsesår), 
så er der utvivlsomt kvinder i mange andre dele af 
verden, som lever under elendige forhold – hvis vi 
ikke selv synes, danske kvinder har noget at kæmpe 
for længere, så lad os dog i det mindste vise lidt 
søstersolidaritet (ja ja, det er et rødstrømpeord) og 

kæmpe dårligere bemidlede kvinders sag.  

Mere info om kvindernes U-landsudvalg:
www.kulu.dk

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

KultMeds kommende aktiviteter:

tor 19. marts
-Koncert med Bandet Metropolis!
KultMed er inviteret med til koncert på tor.
(mere info hos mette@kultmed.dk)

For kun 50 kr. kan du også blive medlem og drage 
nytte af KultMeds netværk og deltage i spændende 
arrangementer.
Flere oplysninger kan ses på www.kultmed.dk 

PIPPI
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Se alle Munksgaards medicinske lærebøger 
på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

455 SIDER
KR. 478,- 

(VEJL.)

SÅR 
FINN GOTTRUP OG TONNY KARLSMARK

2. UDGAVE

Bogen giver en grundig information om mange forskellige 

sårtyper, deres diagnostik og behandling. Den er pædago-

gisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del 

beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatien-

ter, og den specielle del giver en gennemgang af de enkelte 

sårtyper.

TEGNESERIE OG ANNONCE
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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 som FADL-medlem kan benytte dig af 
vores faglige sagsbehandler, Torben Conrad.

Torben kan hjælpe dig med selvangivelse/
årsopgørelse fra SKAT, lønmæssige forhold 
i et hvilket som helst job, f.eks. SPV/VT-
arbejde, lægevikar, studenterunderviser, 
butiksassistent m.m., arbejdsforhold og 
kontrakter, f.eks. for lægevikarer og meget 

mere.
Kontakt Torben Conrad på telefon 35327479
eller mail til toc@.fadl.dk.

Kommende aktiviteter
»  20. maj - 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 fundet nye datoer for de afl yste kurser i Sår og Sutur 1+2. De nye datoer er:

Sår og sutur 1 -  tirsdag den 24. marts kl. 17.00-21.00.
Sår og sutur 2 - torsdag den 26/marts kl. 17.00-21.00.

De allerede tilmeldte kursuster har fået tilbud om at deltage i kurserne på de nye datoer. 
Hvis der i den forbindelse opstår ledige pladser, vil der være mulighed for nye tilmeldinger 
på kursussiderne på FADLs hjemmeside www.fadl.dk. 
Hold øje med MOK og hjemmesiden vedr. dette.

Gratis profi lering i FADLs kalender 2009/2010 til basisgrupper/studenterorganisationer
FADL laver igen i år en kalender, som 
gratis uddeles til alle FADL-medlemmer i 
København og som altid, vil vi gerne give 
basisgrupper/studenterorganisationer på 
Panum mulighed for at få gratis reklame i 
denne kalender. 

Formatet bliver dog lidt anderledes i år end 
tidligere, da der satses på at få fi nansieret 
en større del af kalenderen med annoncer.

Der vil i år ikke blive lavet skillesider i 
kalenderen. Til gengæld vil man få mulig-
hed for at få sin basisgruppe eksponeret på 
fodnoterne. Desuden har vi valgt ikke at 
bruge penge på at få trykt særlige ”mærke-
dage” på forskellige datoer i kalenderen. 
Disse vil i stedet blive samlet i en liste inden 
i kalenderen.

Fodnoterne uddeles først og fremmest til an-
noncører, der (forhåbentlig) køber fodnoter, 
og derefter til basisgrupperne/studenteror-
ganisationerne efter ”først-til-mølle”-princip-
pet. 
Så det kan betale sig at være ude i tide…

Krav til indlæg
Fodnoter modtages i følgende formater: 
Adobe illustrator-fi l, pdf-fi l eller billed-fi l 
(gif, jpeg, tiff osv.). Eventuelle billeder eller 
anden grafi k skal helst være med opløsning i 
min. 300 dpi og i CMYK-farver.
Størrelsen er 94mm bred x 13mm høj.

Send materialet til kalenderen til: 
janniep@fadl.dk.

Hvis der er ”mærkedage”, som I gerne vil 
have med på listen i kalenderen, skal I lige-
ledes sende disse til ovenstående. 
Deadline for indlevering af disse ”mærke-
dage” er d. 31. marts 2009.

Deadline for indlevering af fodnoter er
d. 13. april 2009.

Hvis I er i tvivl om, hvad alt det tekniske be-
tyder eller har spørgsmål i øvrigt, er I meget 
velkomne til at kontakte mig.

Jannie Pedersen, 
tlf. 2245 5335

Medlem af Repræsentantskabet 
i København
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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

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

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 

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 30. 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 

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE 
HOSPITAL SØGER NYE 
HOLDMEDLEMMER

Vil du gerne blive en haj til det dér med blodprøver? 
Og kunne du tænke dig at arbejde på et velfungerende 
FADL-hold og selv være med til at planlægge dine 
vagter?

En del af vores holdmedlemmer bliver snart færdige som 
læger og derfor søger blodprøvetagningshold 1606 på 
Hvidovre Hospital nye medlemmer pr. 1. januar 2009.

Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, gratis kaffe og 
te, massagestol og gratis frugtordning.
Holdet dækker dagvagter fra mandag til torsdag mellem 
kl. 08:00 – 15:00, samt eftermiddags-/aftenvagter fra 11:30 
– 18:00 mandag til fredag. 
Du skal derfor være villig til at skifte mellem dagvagter 
og eftermiddags-/aftenvagter. Holdet har endvidere  
bagvagtsordning, således at der altid er én person på 
stand-by. Vi arbejder ikke i weekender og på helligd-
age! 

Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit 
og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium, samt 
evt. forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser. Erfar-
ing med veneprøvetagning er ikke et krav, da grundig 
oplæring finder sted. Oplæringen (3-4 dage efter aftale) 
vil foregå i april og du får selvfølgelig løn under oplærin-
gen. Derefter vil du indgå i vagtplanen på lige fod med 
de øvrige medlemmer på holdet.

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Have bestået minimum 4. semester
Kunne tage ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksa-
mens-og ferieperioder.
Skal kunne starte oplæring i april
Gyldigt akkrediteringskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard, Klinisk 
Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på tlf.36323459 
eller holdleder Hanna Reiband på tlf 28135565.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 30. marts 2009 kl. 12.00 til 
Vagtbureauet via hjemmesiden Fejl! Hyperlinkreferen-
cen er ugyldig. medlemmer–Ledige hold–Mærket ”Hold 
1606”. Husk at angive semestertrin

•
•
•

•
•



11
HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING

Hold 1604 søger 2 nye holdmedlemmer
Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 
og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter et fast-
lagt program med ca. 7 lønnede dagvagter. Forudgående 
“stikkeerfaring” er ikke nødvendig.
 Vi dækker: 3 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i ek-
samensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, 
skal du gerne kunne blive på holdet min. 1 år. Gyldigt 
akkrediteringskort  
Kunne deltage i et af nedenstående oplæringspro-
grammer (alle vagter er dagvagter)

Oplæringsprogram 1 Oplæringsprogram 2
 3/4-09 3/4-09
 7/4 7/4
 17/4 8/4
 20/4 15/4
 22/4 16/4
 23/4 20/4
 24/4 21/4
 27/4 (f) 27/4 (e)
 
Løn : SPV – holdløn

Ansøgningsfrist : Mandag den 23.marts kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Hold-
nummer ”1604”. OBS. Husk at angiv ønsket oplæring-
sprogram under bemærkninger.Hvis du har spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte holdleder Nils Hoyer 
nils.hoyer@gmail.com

SPV-HOLD 1302 HILLERØD AKUT 
OBSERVATIONS AFSNIT

Vil du være sikker på at få nogen gode og 
spændende vagter? - så se her.
Om afdelingen: Den nye Akutafdeling bliver til gennem en 
fusion af skadestue-modtagelse, akut observationsafsnit 
og visitationen. Afdelingen får selvstændig ledelse på linje 
med andre hospitalsafdelinger. Visionen for projektet 
er, at patienten har én indgang på hospitalet, når der 
opstår akut sygdom eller skade. Her sikrer læger og 
sygeplejersker, at patienterne vurderes, stabiliseres og 
får alle relevante undersøgelser, inden de kommer op 
på sengeafdelingerne – eller kan gå hjem igen efter endt 
behandling.  Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, 
arbejdsopgaver varierer (arbejdet er ikke skadestue). 
Udover almindeligt SPV arbejde, arbejdes der også 
selvstændigt. Du skal derfor kunne bevare overblikket i 
stressede situationer og være aktivt deltagende i afde-
lingens gøremål.
Arbejdstider: Holdet dækker aftenvagter alle ugens dage 
og alle dagvagter i weekender (året rundt).

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist
Min. 200 SPV-timer (erfarne SPV´ere vil blive priori-
teret)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn + 2 timers kørselgodtgørelse 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Hold 1302”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen på tlf.nr 35245402

•
•

•

•

•

•

•
•

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 

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 finder 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 
kontaktperson på 5014, også dette er lønnet.
Ansøgningsfrist: 13. april 2009 kl. 12.00
Ansøgningsskema findes på www.fadl-vagt.dk, husk at 
mærke den ”hold 1601”.
Yderligere info: Hvis du har behov for uddybende infor-
mation, kan du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen 
på katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 
93. 

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

Gentofte Kommune, Afdeling 2A, Genoptræning og Be-
handlingscenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. 
fra Ordrup Station, søger dispensater til vagter i alle vagt-
typer, 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 og et godt tværfagligt samarbejde. Vi er 
meget fleksible m.h.t. planlægning af vagter 

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd. 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 nye 
1 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

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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DISSEKTIONSKURSET 
� SPILD AF LIG?
Af Chris�na Dalbøge, Medicinerrådet

Dissek�on!?? Hmm…det er det der obligatoriske undervisning, hvor man skal ned 
i en kold kælder for at skære i døde mennesker.

Sådan som det er nu, er der �l kurset �lkny�et en ”dissek�onsplan” med strukturer, 
som man kan prøve at finde samt et læseforslag �l sider i ”regionær anatomi”, der 
passer �l denne region. Denne idé er som sådan også udmærket. 
Problemet opstår, når man i kælderen står foran liget med 
skalpellen i hånden. Hvor er det nu lige jeg skal skære? 
Hvordan er det nu lige, at nervus ulnaris løber? Ups, 
sku’ vi ha’ set på de subkutane nerver? De ligger i 
spanden…

Og sådan bliver det ved i de næste 9 dage á 3 �mer, 
og det er lidt ærgerligt, at man bare står og prøver at 
lokalisere forskellige strukturer, uden egentlig at komme 
nogle vegne. Det udby�e, man kunne have fået, er væk, 
hvilket er spild af lig og spild af �d!

Men hvordan så? Jeg er �lhænger af dissek�on, da det er en god 
mulighed for at se, hvordan kroppen hænger sammen, og selv ha’ fingrene i noget, 
men: Jeg savnede en ordentlig vejledning! Jeg har �dligere taget dissek�onskurset 
i Århus. Der får man en udførlig plan over hvor og hvordan, man skal skære, hvilken 
rækkefølge strukturerne skal findes i mm. - meget simpelt, men utrolig effek�vt! 
Dissek�on er ikke spild af lig, eller �d, det mangler bare lige den der vejledning!

VÆR MED TIL AT DISKUTERE DISSEKTIONSKURSET, når Jørgen Tranum-
Jensen s�ller op �l debat på Medicinerrådets møde 30. marts kl. 16.15. Mødet 
foregår på 1. sal i Sygeplejeboligerne. Alle er velkomne!

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Til vores distriktspsykiatriske teams i Holbæk 
søger vi 1-2 reservelægevikarer pr. 01.05.09 eller 
snarest derefter. 

Vikariatets varighed er indtil 31.08.09 eventuelt med mu-
lighed for forlængelse.

Reservelægerne indgår desuden for almenpsykiatrien i en 
fælles rådighedsvagt fra bolig med Børne- og ungdomspsy-
kiatrisk afdeling (ca. 10-skiftet). Tid til fremmøde er max 
50 minutter afhængig af bopæl.

Se hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk -
quicknr. 3459.

Reservelæger
til vikariater 

Psykiatrien Holbæk søger
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Studerende til forskningsstation 
i Guinea-Bissau
Studenterprojekt (ca. 1 år) på HIV vaccine projekt i 
Guinea-Bissau, Vestafrika

Statens Serum Institut (SSI), Virologisk afdeling, søger en studerende til alsidigt 
laboratorie- og klinisk projektarbejde med vores HIV-vaccineprojekt i Afrika. 
Arbejdet forventes at vare ca. 1 år fra primo 2009 og kan udføres som speciale-, 
bachelor-, fagprojekt, orlov eller lign. 
Udviklingsprojektet er støttet af DANIDA.
SSI har igennem 30 år været engageret i sundhedsudviklingen i den tidl. portu-
gisiske koloni Guinea-Bissau, bl.a. via studerende. Arbejdet vil primært være at 
holde kontakt med den identificerede kohorte af HIV patienter samt indsamle og 
analysere blodprøver fra HIV-positive i samarbejde med danske, europæiske og 
lokale forskere, læger og studerende på det lokale hospital. Blodprøverne skal bl.a. 
analyseres for CD4-tal, viral-load og immunrespons overfor HIV (flowcytometri), og 
resultaterne skal anvendes til at identificere personer som kan indgå i en kliniske 
fase-1 afprøvning af vores terapeutiske HIV vaccine.

Arbejdet (projektet) vil indeholde:
Projektstyring og -koordinering af de afrikanske aktiviteter med lokale ansatte 
og samarbejdspartnere på det nationale hospital i Bissau.
Modtage undervisning (i Danmark) i klinisk undersøgelse/behandling af HIV 
positive med henblik på indsigt i afrikanske forhold.
Træning i laboratorieanalyser i Danmark (flowcytometri, PCR, celledyrkn-
ing).
Udførsel af laboratorieanalyserne i Afrika.
Gratis bolig i Guinea-Bissau og 7.500 kr./måned (scolarstipendiat)
Dækning af rejseomkostninger.

Vi forventer at du: 
Er selvstændig, robust, udadvendt og har rejseerfaring.
Er i sidste del at din videregående uddannelse (fx. medicin, biokemi, biologi, 
bioteknologi).
Har lyst til at lære lokalsproget ”kriol” og bo i et fattigt land.
Gerne har erfaring med laboratoriearbejde.

Er du interesseret eller har du bare lyst til at høre nærmere kan du kontakte 
overlæge Anders Fomsgaard, Virologisk Afd., afo@ssi.dk, 3268 3460/4063 4638 eller 
tidligere udsendte stud.scient. Kristoffer J. Jensen, kjj@ssi.dk, 2851 2387.

Ansøgningsfrist til Anders Fomsgaard, afo@ssi.dk, fredag d. 20. marts 2009.
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ANNONCER

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 bachelorprojekt 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 mødomsoperation?

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 yder-
ligere spørgsmål til opslaget så kontakt os.

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