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Fase 2 fest
Lørdag d. 28 marts i studenterklubben.

Kom til loungebar og velkomstdrinks fra kl. 20. 

Har du husket at købe billet?

Billetter sælges for 40 kr. i studenterklubben 
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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. kantinen
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: Fase 2 Fest / MOK

Onsdag:  MOK nr 22, årgang 41 udkommer
  Infomøde om arbejde i USA, se s. 4.

Torsdag: Ansøgningfrist for studieophold i Europa, s. 4.
  IMCC månedsmøde kl. 16 i Store mødesal, s. 8.
  Præstens Strikkecafé kl. 15.30
  Foredrag om Darwin & I.P. Jacobsen, se s. 5
  Hertoft eftermiddag med Gud i sengen, se s. 7

Fredag: Tag med Markus og 6 adfærdsvanskelige unge  
  til Lalandia.

Lørdag: Fase 2 fest i Klubben kl. 20
  

Søndag: Kirsten Skaarups kærlige vegetarkøkken 
  kl. 13.00 på DK4
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  MR-møde kl. 16.15 - se s. 6

Tirsdag: SAMS overdragelsesaften kl. 19, se s. 9
  Kursus i Gyn. Undersøgelsesteknik, se s. 13.

Denne  redaktion

MOK
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Paradise Hotel er og bliver kilde til 
morskab sæson efter sæson.
Så her kommer lige lidt gode citater fra denne 
sæson:

Annika: ”Mig og Pernille vedlægger veto begge to, på 
vores partnere...”

Claudia: ”Jeg håber ikke de spørger til slaget ved 
Dybbølsbro...”

Reka: ”Jeg tror jeg holder mig i skridtet i 3 uger...”

Maiken: ”Vi har også en tankegang for os selv”

Gleager: ”Hun er sød helt ind til benene...”

Benjamin: ”Jeg synes det var en klar 
overreagering...”

Line Marie: ”Efter mine øjne er han 
den lækreste...” 

Sanne: “Hvis jeg blev statsminister... 
Ville jeg være den første kvindelige 
statsminister. Tror jeg.”

Sanne: “Jeg er ret blank”

Ronnie: “Der skal være en dybere mening med sex...
ej hvad fanden er det jeg siger...”

Sanne: “Jeg er som en bounty, hvide inden i, brun 
uden på...”

Ronnie(som er ved at glatte hår): “Åhh, jeg har 
kun 10 minutter til at glatte færdig”

Lilleblondi (bruger af forummet på tv3.dk) “jeg 
synes ronni er lækker og han har sine følser med i 
spillet og det skal man ikk der inde så han er klart 
min største fan der fra”

Jon: “Jeg har vasket mit hår to gange og tørret det, 
og så lige sat det på ny og så sker det her!”

Jon afsnit 22: “Kan ikke du bare sige det pænt i stedet 
for at være sådan en skrappenralle?”

Line Sofie bliver interviewet til par-cer-
emoni:

Rikke: "Line Sofie, hvad er din rolle herinde?"
Line Sofie: "jeg er skank.."

Rikke: "hvad betyder skank, Line Sofie?"
Line Sofie: "det ved jeg ikke .. hahahaa.. jeg 
tror det er en eller anden.. klam .. sæk.. synes 
det er et meget sjovt ord, og det har jeg ikke 
noget imod at folk kalder mig."

Mia-Joe/MOK.red.

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

TIL DE 202 BACHELOR-
ER, SOM BLEV BACH.

MED. I VINTEREN 
2008/09.

Jeres bachelorbeviser er nu på vej med posten 
til jeres privatadresser.

Med venlig hilsen og stort tillykke til alle.

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

KUBULUS’ 
INTERNATIONALE 
KARRIEREBØRS

Alumneforeningen Kubulus på Københavns 
Universitet afholder vores 4. karrierebørs for alle 
studerende 21. april 2009. Denne gang står den i 
globaliseringens tegn – ”Go Global – Careers with-
out Frontiers”. Er det muligt at få Karrierebørsen i 
jeres kalender og nyheder eller sat på som banner, 
så flest mulige studerende får nys om den?
Arrangementet afholdes 21. april 2009 kl. 12.30 
-16.15 i Festsalen, Frue Plads - og er for alle stud-
erende samt dimittender på KU.
Se program og tilmeld dig på: http://alumni.ku.dk/
intbors2009/

Mvh. Lea Trier Krøll
Studentermedhjælper
Københavns Universitet    
Alumnesekretariatet

ÅBENT HUS TIL PC TIL 
EKSAMEN

Til samtlige studerende på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet

Der er nu fastsat nye datoer i slutningen af april, 
hvor du kan afprøve det nye system, som benyttes 
til PC til de skriftlige eksamener. Vi vil derfor 
opfordre alle studerende, der ikke tidligere har 
afprøvet systemet til at møde op og teste det og få 
svar på eventuelle spørgsmål. I den sammenhæng 
skal vi oplyse, at ALLE skriftlige eksamener på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet afholdes i vores 
lokaler på Peter Bangs Vej.

Dette vil ske på følgende tidspunkter:
Den 21. april kl. 16-18.
og 
Den 29. april kl. 11-14.
Adressen er Peter Bangs Vej 36, 2000 Freder-
iksberg

Læs mere på http://pc-eksamen.ku.dk/
Med venlig hilsen
Eksamenskontoret

LOUNGEOMRÅDET I 
TEILUMBYGNINGENS 

FORHAL
For KUUR-midler har SUND indrettet et lækkert 
loungeområde i Teilumbygningens forhal. Her er 
kommet nye sofaer, lænestole, høje borde og stole, 
så der er gode rammer for både hygge og fordybelse! 
Der er installeret elstik ved møblerne, og snart 
kommer der også bedre lys over bordene.
Åbningstiderne i Teilumbygningen er uændrede, 
altså:
Mandag til fredag fra kl. 7.45 til 17.00. Kl. 17 låses 
alle Teilumbygningens yderdøre automatisk, så du 
skal sørge for at være ude inden da.
Adgang til Teilumbygningen kan ske gennem 
tre døre:

Hoveddøren fra Frederik V’s vej
Hoveddøren ud mod Rigshospitalet
Døren i kælderen

Har du spørgsmål eller kommentarer til loungeom-
rådet, så kontakt Gunilla Sommer, guso@sund.
ku.dk

•
•
•

1. præmien på 25.000 kr.: “Prevalence of the meta-
bolic syndrome in Danish patients treated with an-
tipsychotic drugs”  af Karoline Krane-Gartiser

2. præmie på 15.000 kr.: ”Er det evidens for å behan-
dle ADHD med essensielle fettsyrer?”
af Line Hvidsten og Thea Jerpset

3. præmie på 10.000 kr.: ”Evidensbaseret behandling 
af psykisk syge hjemløse. En oversigtsartikel”  af 
Maja Larsen

Senere på foråret vil dette års konkurrence blive 
skudt i gang, hvilket vi vil informere mere om 

senere.

Med venlig hilsen
Nanna Julie Jørgensen
Student
Sundheds- og Socialpolitisk Kontor

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

35 29 82 15
njj@regioner.dk

VINDERNE AF DANSKE REGIONERS PRISOPGAVE 
I KLINISK PSYKIATRI FOR MEDICINSTUDERENDE, 

2008:

CITATER OG STYRENDE ORGANER
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Forår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 12-13 

Dag  Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Onsdag 25/3 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen Medicin
Onsdag 25/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager Medicin
Torsdag 26/3 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard Medicin
Torsdag 26/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Jonas Vestergaard Iversen Medicin

Mandag 30/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard Medicin
Tirsdag 31/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Malene Esager Medicin
Onsdag 1/4 1500 – 1700 1700 – 1900 Jesper Marsner Hansen Medicin
Torsdag 2/4 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard Medicin
Torsdag 2/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
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.  
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem. 
10.30-11.00: 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    

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 Ekspeditio-
nen på Fakultetssekretariatsgangen.
 
Hvortil:
I den her runde er der primært ledige udveksling-
spladser i:

Tromsø og Trondheim - Norge
Stockholm - Sverige (KUN delt 10.- + 11. se-
mester)
Reykjavik - Island (muligt selvom man ikke kan 
islandsk)
Heidelberg, Bonn, Münster - Tyskland
Innsbruck - Østrig
Rom og Firenze - Italien (primært 7. og 11. se-
mester)
Dokuz Eylül Universitesi (ny aftale 2009) - Tyrkiet 
(primært 7. semester)
Poznan University (ny aftale 2009) - Polen
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 studer-
ende, der har været på udvekslingsophold tidligere.
 
Med venlig hilsen

Eva Maryl
International medarbejder

OVERVEJER DU AT TAGE TIL USA 
OG ARBEJDE, NÅR DU ER FÆR-
DIGUDDANNET ?
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 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, Fellow-
ship…
- 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.

Med venlig hilsen
Eva Maryl

VORES NYE PARTNERUNIVER-
SITET I POZNAN, POLAND, TILBY-
DER ET GRATIS 
VALGFRIT OPHOLD I 
ONKOLOGI
 
ECCO - the European CanCer Organisation - tilbyder 
europæiske studerende (24 i alt) et valgfrit ophold 
i onkologi ved universitetet i Poznan, Polen, i peri-
oden den 10. august til den 21. august (begge dage 
inkl.). Kost, logi samt rejseudgifter bliver betalt af 
ECCO - rejseomkostninger må dog ikke overstige 
EURO 500.
 
Ansøgningsfrist: 31. maj 2009
For yderligere information samt ansøgningsskema: 
http://www.ecco-org.eu/Education/Elective-course/
Elective-course-2009/page.aspx/1340

STUDIEVEJLEDNINGEN (INTERNATIONAL CORNER)
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
April 2009 

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag
Tirsdag
Onsdag 1/4 KK 
Torsdag 2/4 KK 
Fredag 3/4 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 6/4 
Tirsdag 7/4 
Onsdag 8/4 KK 
Torsdag 9/4 
Fredag 10/4 

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 20/4 KK AW 
Tirsdag 21/4 KK 
Onsdag 22/4 
Torsdag 23/4 AW 
Fredag 24/4 AW 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 27/4 AW AW 
Tirsdag 28/4 KK 
Onsdag 29/4 
Torsdag 30/4 
Fredag 01/5 

Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne 
Anne(AW), Kirstine(KK)  

STUDIETILBUD

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 13, 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 VII – Misundelse – Invidia
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: hovmod (“superbia”), griskhed (“avaritia”), nydelsessyge (“luxuria”), 
misundelse (“invidia”), frådseri (“gula”), vrede (“ira”) og ladhed (“acedia”).

Ugens føljetonafsnit er udsat til næste uge.

Vinyl religiøsitet - om religiøsiteten i rockmusikken
Tid: Hver anden onsdag kl. 15.15 – 17.00. 18. februar, 4. marts, 18. marts, 1. april, 
15. april, 6. maj
Sted: Store Kannikestræde 8, 1.

Strikkecafeen Den Røde Tråd
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er i fuld gang, og der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, 
hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, 
perfektionister. Alle er velkomne!

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

Darwin og I.P. Jacobsen
ved lektor Erik Skyum-Nielsen 

I 1872 oversatte naturalisten og botanikeren 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 

Fredagsgudstjeneste og studenterfrokost

Tid: Hver fredag i semesteret: gudstjeneste kl. 12.15 og frokost kl. 13. Fredag den 27. 
marts prædiker Jørgen Blauenfeldt. Alle er velkomne!
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn) og studentermenighedslokalerne St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal

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

TEGNESERIE
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Mathias Kølvraa: Kasserer og Studiemiljø

Mathias er valgt som ny Kasserer i SundRådet og er desuden ny Studiemiljøansvarlig. 
Mathias læser medicin på 4. semester og er aktiv i Sexekspressen.

SundRådets økonomi: kasserer@sundraadet.dk;
Gode ideer/problemer vedr. studiemiljø på SUND: 
studiemiljoe@sundraadet.dk

Mette Dahl: Formand

Mette repræsenterer som ny Formand SundRådet udadtil og er medlem af Dekanatets 
Studenterforum, som suppleant til Basisgrupperepræsentanten. Mette læser medicin på 
5. semester og har, også tidligere, været aktiv i studenterpolitik i 2 år på sit gamle studie, 
Molekylær biomedicin.

SundRådets formandskab: formand@sundraadet.dk

Carsten Birch: Næstformand

Carsten læser medicin på 4. semester. Carsten er aktiv i IMCC Exchange og medstifter 
af Panums UngdomsForsker Forening (PUFF). Kan Formanden ikke nås, kontaktes 
Næstformanden i stedet.

SundRådets næstformandskab: naestformand@sundraadet.dk

HVAD?

HVEM?

HVOR?

Ditte Gotfredsen: Bestyrelsesmedlem

Ditte er valgt som nyt Bestyrelsesmedlem i SundRådet. Ditte læser medicin på 5. semester.

Kontakt Ditte på: ditte@sundraadet.dk

SundRådet
-En studentersocial paraplyorganisation for alle basisgrupper og foreninger på SUND og disses repræsentant overfor Dekanatet.

-En studenterpolitisk paraplyorganisation for alle fagråd på SUND og disses repræsentant i Studenterrådet ved KU.

SundRådet er en forening som altid taler de studerendes sag. Ingen sag er for stor eller for lille til SundRådet! Har du en ide eller et problem der ve-
drører studentersociale eller -politiske forhold på SUND, er SundRådet stedet at henvende sig.

Af ting som SundRådet er engageret i kan nævnes: Det nye Studenterhus, Basisgruppebar, Nørre Campus Fest, forbedring af Studiemiljøet, Panums 
nye kantine, Studenterforum og ansøgninger hertil, Akademisk Råd, og meget meget mere...

SundRådet har fået en ny bestyrelse. Denne præsenteres nedenfor:

Troels Munch Nielsen: Bestyrelsesmedlem og Koordinator

Troels er valgt som Bestyrelsesmedlem i SundRådet. Troels læser medicin på 4. 
semester, og er medstifter af PUFF. Han er SundRådets nye Koordinator og indkalder til 
SundRådsmøder.

Kontakt Troels på: troels@sundraadet.dk

Pernille Grarup: Bestyrelsesmedlem

Pernille er valgt som nyt Bestyrelsesmedlem i SundRådet. Pernille læser medicin på 5. 
semester og er aktiv i HusGruppen.

Kontakt Pernille på: pernille@sundraadet.dk

Anette Studsgaard Petersen:
Bestyrelsesmedlem, Foreningsansvarlig

Anette har været medlem i SundRådets bestyrelse siden 2006 og har været Formand for 
SundRådet i 2007-2009. Anette har også været valgt som Næstformand i Dekanatets 
Studenterforum i 2008. Anette læser medicin på 10. semester. Anette har i mange år 
været aktiv i HusGruppen, været medarrangør af IMCC projektet “Bamsehospitalet” 
og en af hovedarrangørerne af Nørre Campus Festen ‘07 og ‘08. Anettes rolle som 
Foreningsansvarlig i SundRådet er at holde kontakten med de mange foreninger på 
SUND og SundRådet ved lige. Anette formidler via SundRådets bestyrelse og den 
Basisguppeansvarlige foreningernes videre kontakt til Universitetet og repræsenterer 
herigennem deres interesser.

Foreninger/Basisgrupper på SUND og kontakt til/fra
 SundRådet: forening@sundraadet.dk

Christian Dobrzanski: Bestyrelsesmedlem, Basisgruppeansvar-
lig og Studenterrådet v. KU

Christian har været en del af SundRådets bestyrelse siden 2006, som bl.a. Kasserer, 
Basisgruppeansvarlig og arrangør af BasisgruppeBar ‘07 og ‘08. Christian er valgt som 
SundRådets og Basisgruppernes Basisgrupperepræsentant i Dekanatets Studenterforum i 
2009 og som SundRådet/Medicins studenterrepræsentant i Akademisk Råd i 2009.
Christian læser medicin på 9. sem. og er også formand for PUC og KultMed. Christians 
opgaver i SundRådet er som Basisgruppeansvarlig at repræsenterer Basisgruppernes inter-
esser i Studenterforum og formidle kontakten mellem SUNDs Basisgrupper og Dekanatet. 
Som Fakultetsrepræsentant i Studenterrådet ved KU repræsenterer Christian SUND i 
Studenterrådets bestyrelse.

Foreninger/Basisgrupper og disses kontakt til Dekanatet:
basisgruppe@sundraadet.dk;
Sager vedr. SR v. KU: studenterraadet@sundraadet.dk

Semesterets kommende møder i SundRådet, hvor alle SUND studerende er velkomne:
tirsdag 21. apr. kl. 16
mandag 18. maj kl. 16

i lokale 02.1.101 (Nørre Alle 6)

MØDEPROGRAM
Forum: Medicinerrådet

Dato:  Mandag den 30. marts 2009
Tid:  16.15-18.00
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, 1. sal, lok. 102 

1.  Formalia
2.  Nyt fra semestrene
3.  Nyt fra udvalg
4.  Nyt fra studienævn
5.  AMEE 2009 – behandling af indkomne ansøgninger

6.  Debat med Jørgen Tranum-Jensen om dissek�onskurset
7.  Evt.

Referatet fra sidste møde har været udsendt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du meget velkommen �l at komme forbi og lu�e 
dine tanker.
Med venlig hilsen
Medicinerrådet

INFO & STUDENTERPOLITIK
CFC-syndrom rammer også 
menneskets bedste ven.
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STUDIEJOB: EDB-SAL 
HELPDESK
Vi søger snarest edb-kyndige studerende til at indgå 
i vores gruppe af edb-studiesalsvagter på 18 studer-
ende fordelt på flere studier. Vi har 450 maskiner 
på netværket på Panum Instituttet og på Center 
for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5 
(CSS). Hvert sted er der en helpdesk til personlige 
henvendelser.

Stillingsbeskrivelse
Helpdesk funktionen består i at hjælpe og vejlede stu-
derende og undervisere i brug af vores IT- faciliteter. 
Der ud over vil der i de daglige vagter også indgå 
opgaver med vedli-geholdelse og nyinstalleringer af 
bruger PC’er, fejlsøgning på printer og kopimaskiner 
m.m. Vagterne, som er 4-8 timer pr. vagt, afholdes 

primært i semestermånederne på alle hver-dage 
mellem kl. 8 og 16.
EDB-studiesalsvagterne indgår også i mange ud-
viklingsopgaver i bl. a. .NET og php, vedligehold og 
udviklingsopgaver på Windows og Linux servere, MSI 
pakkeudvikling, m.m.

Kvalifikationer
Vi ønsker at du:

har PC erfaring og et godt kendskab til Microsoft 
Office
kendskab/erfaring med programmering
er serviceminded
kan passe en til to helpdeskvagter om ugen hele 
semestret (også i eksamensperi-oden)

Udviklingsopgaver kan normalt udføre på tider der 
passer dig.
Aflønning sker efter overenskomst med Foreningen af 
Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes 

•

•
•
•

Landsforbund. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat 
ønsker en arbejdsplads som afspejler sammensætnin-
gen af vores brugere og vi opfordrer også derfor alle 
interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk 
tilhørsforhold til at søge. 

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse, tlf.nr., 
kvalifikationer og studieoplysninger snarest muligt 
der påbegyndes ansættelsessamtaler i uge 14 og 15, 
til ansættelse umid-delbart efter.  Du er velkommen 
til at kigge forbi i vores åbningstid, hvis du vil vide 
mere, vi bor på Panum Instituttet i bygning 9, etage 
2 eller kontakte Morten Noack tel. 30291009. Du 
er også meget velkommen til at så på www.edb-sal.
sund.ku.dk

Ansøgningen sendes til mwn@sund.ku.dk

RESERVELÆGEVIKARIAT 
BORNHOLMS HOSPTIAL
Er du færdiguddannet læge og venter på stilling 
herunder basisuddannelse og har brug for bred 
medicinsk erfaring, så er Bornholms Hospital 
måske noget for dig.

Et spændende og lærerigt sted at arbejde, hvor du 
får set et bredt udsnit af patienter.
Bornholms Hospitals medicinske afdeling har pa-
tienter indenfor alle de medicinske specialer inkl. 
pædiatri. En fantastisk start på ens fremtidige 
lægeliv - især hvis man er tildelt basisforløb på en 
meget specialiseret afdeling.

Vi stiller billig bolig til rådighed, tilbyder god 
løn samt aflønnede helikoptertransporter til 
København. 
I perioden indgår du i vagtskemaet/tjenestelisten 
for medicinsk afdeling, og vil blive honoreret for 
de udførte tjenester iht. overenskomsten §32 
stk. 2). 
Ved dobbelt husførelse er der mulighed for skat-
tefradrag.
Gode muligheder for efterfølgende at få en-
keltvagter.
Desuden en skøn natur, og et godt arbejdsmiljø.

Bornholms Hospital er en del af Region Hoveds-
taden. Hospitalets samlede budget er ca. 400 mill. 
kr. Bornholms Hospital er beliggende i Rønne, er 
øens eneste hospital og betjener øens 43.000 indbyg-
gere. Bornholm har et udbygget samarbejde med 
Region Hovedstadens øvrige hospitaler, specielt 
med Rigshospitalet. Bornholms Hospital har ca. 
600 ansatte og 122 sengepladser til medicinske, 
kirurgiske og onkologiske patienter. Læs mere på 
http://www.bornholmshospital.dk 

Bornholm er en naturskøn ø med et rigt kulturliv, 
en fantastisk historie og en mangfoldighed af kun-
sthåndværkere, som sammen med den vidunderlige 
natur og de gode badestrande gør den til et attrak-
tivt sted at bo. Bornholm byder på gode muligheder 
for et aktivt fritidsliv som f.eks. sejlads, fiskeri, golf 
og vandreture. I turistsæsonen øges befolkningen 
fra 43.000 indbyggere til det tredobbelte. http://
www.brk.dk/, http://www.bornholminfo.dk/

Interesseret? 
Kontakt Ledende Overlæge Svend Vestergaard for 
yderligere oplysninger på 56 95 11 65, lok. 9102 el-
ler skriv til Svend.Vestergaard@boh.regionh.dk.

•

•

•

•

•

VIKARIAT I THISTED
Er du intereeseret i et vikariat på ortopædkirurgisk 
afd i Thisted.
Afdelingen er meget alsidig og du får ansvar for 
at passe skadestuen i samarbejde med de andre 
forvagter og med et godt bagvagtslag.
Sygeplejerskerne er søde og hjælpsomme.
Bolig bliver tildelt fra sygehuset. 
Mulighed for tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Skriv til Torbem Scherff Sørensen
på t.scherff@rn.dk

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
Sæson 2008-09

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

26. marts:
Poul Joachim Stender
Med Gud i sengen
Bibelen er en sexglad bog, og mennesket er skabt 
som et erotisk væsen af en erotisk Gud. Da Gud 
Herren ifølge 1. Mosebog skabte mennesket, skabte 

han det i sit kropslige billede. Det betyder, at selv 
vores kønsorganer, vores røv, vores bryster, vores 
safter er reflekser af det guddommelige. Efter denne 
skabelse erklærede Herren vores kroppe for gode og 
satte gang i sexlivet. Han sagde: ”Derfor forlader en 
mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og 
de bliver ét kød”. Der står ikke et ord om reproduk-
tion. Mennesker skal blive ét kød med hinanden på 
alle de mangfoldige måder, de overhoved kan finde 
på. De mange forskellige former for seksualitet må 
– ligesom de forskellige dyrearter, planter og træer 
– ses som et udtryk for Guds fantastiske kreativitet. 
Oplægsholderen er sognepræst på Midtsjælland.

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund
V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl
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PROGRAM FOR IMCCS 
INFORMATIONS OG 
MÅNEDSMØDE D. 
26/3

16.00-16.45: Info møde i 
store mødesal
Kort fælles præsentation af 
IMCC (adm gruppen)
2 min præsentationer fra grup-
perne
Tid til spørgsmål og snak med grup-
perne
 
17.00-18.00: 
Månedsmøde i store mødesal
PR-gruppe
Festudvalg til sommerfest
Flytning (nye nøgler, pakkedag)
Køleskabspolitik
Tunesien, march meeting
Adm gruppen (udskiftning til sommer, næste 
adm møde)
 
18.00: 
Middag på IMCC kontoret for alle mødedeltagere

Arrangementet er gratis og åbent for alle! Tilmeld-
ing er ikke nødvendig.

mvh DIN adm gruppe

DISSEKTION-
STUR

Nu har du mulighed for, 
som glad og ivrig medicin-
studerende, at komme 
med på en unik og helt og 

aldeles fantastisk tur, der 
ud over alle grænser vil leve 

op til dine forventninger til en 
god ferieoplevelse J

Dissektionsturen er en faglig og social årlig be-
givenhed tiltænkt medicinstuderende med interesse 
for anatomi, der endnu ikke har afsluttet faget.

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

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

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

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

Som noget nyt skal du være medlem af IMCC. 
Medlemskabet koster 75 kr. om året. Det kræver 
blot, at du overfører 75 kr. ekstra ved betaling af 

turen. Turprisen dækker rejsen, 
undervisning, indlogering m.v. 
(se hjemmesiden).

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

Tilmeldingsfristen er d. 14. april.. 
I år ligger dissektionsturen i perioden 12. juli til 1. 
august 2009

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

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

International Medical Coorperation Commitee, 
IMCC

Lokale kontaktperson er:

København 
Simon Andreasen   
erdumax@gmail.com

GRØNLANDSGRUPPEN 
UNDER IMCC
- arrangerer kliniske ophold på Grønland af én 
måneds varighed. 
Klinikophold 2009/10:

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 sundheds-
center):
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 princip-
pet.

PIT SØGER 
NYE 
HOSPITALER

Har du forbindelse til et 
hospital i et 3. verdens 
land, som du kan anbefale til andre medicinstu-
derende?
Så send en mail til pit@punkt.ku.dk, så vi kan 
tage kontakt til dem og sende noget lægehjælp 
derned.

Hilsen PIT

BASISGRUPPER

 

IMCC EXCHANGE 
MÅNEDSMØDE TIRS-
DAG D. 7/4
Der er IMCC exchange 
månedsmøde tirsdag 
d. 7/4 kl 16 på IMCC 
kontoret.
Alle nye og gamle er 
velkomne! Efter mødet 
spiser vi middag sam-
men.

SKAL DU UD AT REJSE 
MED IMCC EXCHANGE, 
PIT ELLER LIGNENDE?
Så vær opmærksom på, at det siden 2006 ifølge 
Sundhedsstyrelsen er påkrævet medicinstuder-
ende o.a. sundhedspersonale, som har opholdt sig 
på hospitaler i udlandet, at få foretaget en MRSA-
test efter endt ophold.

Hvad er en MRSA-test?
MRSA står for Methillin Resistent Staphylococcus 
Aureus (i dagligt tale ofte omtalt som Multi Resist-
ent Staphylococcus Aureus) og er betegnelsen for 
en særdeles vanskeligt behandlelig og i Danmark 
endnu sjælden bakterie. I andre europæiske 
lande og i flere andre dele af verden er der store 
problemer med disse resistente bakterier, og man 
forsøger i Danmark at holde skarp kontrol for at 
undgå lignende tilstande herhjemme.

Derfor kræves en positiv MRSA-test for at få lov 
at arbejde på danske sygehuse. Det gælder både 
udenlandsk sundhedspersonale, som kommer til 
Danmark og siden 2006 altså også ”hjemvendt” 
dansk sundhedspersonale.
Hvordan får man lavet en MRSA-test?
Testen kan laves hos egen læge og består af en 
podning fra næse-svælg, fra endetarmsområdet og 
fra eventuelle sår, hvor bakterien kan findes.
Hvad sker der hvis testen er positiv?
Hvis testen er positiv skal du behandles med an-
tibiotika, før du får lov at se patienter i Danmark. 
Selvom du ikke selv har symptomer, kan du godt 
bære bakterien, som kan gøre immunsvækkede 
patienter alvorligt syge.

SAGT I DENNE UGE PÅ MOKMia joe: "Hvor mange huller skal du have 
fyldt ud, Markus?"
Hallas "Nej ellers tak jeg kan ikke flere øl"
Silas: "Den fjedrer?"Hallas: "Jeg tør ikke"

Mia Joe: "Hallas, har hende der freaky 
vampire svaret?"Hallas: "Det tror jeg ikke men Arto har 
skrevet"
Mia Joe: "hvad har Arto spurgt om?"Hallas: "det er noget med glædelig jul."
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MÅNEDSMØDE ONSDAG 
1.APRIL KL. 16.15 KEMI-
GANGEN, PANUM
Efter månedsmødet vil der være et oplæg om 
tilgangen og håndteringen af ”B”-problemer.

Dagsorden:

1.  Formanden byder velkommen 

2.  Frederik Mondrup vil fortælle om sit ophold 
på traumecenteret i Johannesburg i Sydafrika. 
Det er en barsk, men lærerig oplevelse!! Han vil 
desuden fortælle hvordan man får arrangeret et 
ophold dernede – så kom og hør hvad man kan 
opleve ude i den store verden!!

3.   Siden sidst: 
·       Kick-off arrangement
·       Metode 1
·       DAPUC
·      Foredrag om ”væsketerapi” af Jakob Stens-
balle.

4.  Nyt fra udvalg:
·      Traumedage 2009: status 

5.  Forslag til næste semesters foredrag. Det er 
semesterets næstsidste månedsmøde, så vi skal 
til at finde ud af, hvilke foredrag vi gerne vil have 
næste semester- Mød op og kom med forslag, så vi 
kan holde foredrag, der også interesserer DIG!!

6.  Kommende arrangementer: 
·       ”A-punktur” workshop den 8. april. 
·       ”Events” til månedsmøderne.
·     Scandinavian Society of Anaesthesiology 
and Intensive care medicine (SSAI): Konference 
afholdes I Odense fra 10.-13. juni 2009. SATS 
Odense hjælper med div. praktiske opgaver, og har 
bedt om hjælp. Er der nogen der er interesserede 
i at være med?

WWW.SATS-KBH.DK

A-PUNKTUR             
WORKSHOP

Er DU interesseret i at vide mere om hvordan 
A-punktur håndteres samt tolkes i klinikken, 
så er dette arrangement 
onsdag d. 8. april kl. 16.30-18.30 lige noget 
for dig. 

Workshoppen henvender sig til både fase 1 og 
2 på studiet, samt til studerende som skal til 

OSCE eksamen.

Der er plads til 24 kursister med tilmelding efter 
”først til mølle princippet”. Tjek vores hjemme-
side www.sats-kbh.dk for at se, hvordan DU kan 
deltage. 

SAMS HOLD-
ER OVER-
DRAGELSESAFTEN

Den gamle SAMS-garde er 
rykket i turnus, men vi er nu 
en gruppe af medicinstuder-
ende, 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

YES!+ ÅNDE-
DRÆTS KURSUS

Lær at træk vejret og bliv 
fri for eksamensstress!
YES!+ - Youth Empower-
ment Seminar, udfordrer 
unge mellem 18-35 år til 
at udnytte deres fulde po-
tentiale. Dette 6-dages (34 timers) program giver 
praktiske redskaber, der reducerer stress, øger 
koncentration og fokus.Yoga, åndedrætsteknikker 
(Sudarshan Kriya - SK) og meditation gør YES!+ 
til en intens oplevelse. En af Art of livings interna-
tionalt rejsende fuldtidslærer kommer forbi KBH 
for at undervise kurset.
Vær Kanin og kom GRATIS til ugentlig yoga 
follow-up x 6. 
2 kiropraktorstud’er fra Syddansk Universitet vil 
undersøge, om SK kan ændre detektions- og/el-
ler tolerancetærsklen for smerte hos 18-35 årige 
raske mennesker i triggerpunkter i m.trapezius 
samt om SK kan have indflydelse på smertein-
tensiteten  mellem tærsklerne. De har brug for 
10 forsøgsdeltager fra kurset, der efterfølgende i 
6 uger GRATIS kan komme til de 2 timer lange 
ugentlige follow-up’s med bl.a. yoga. Dette koster 
normalt 60 kr pr. gang.

Dato:  16. - 21. april 2009
Tid:     I hverdage fra kl. 18 - 22.30 og i weekenden 
kl. 10.30 - 18.30.
Sted:   Art of Living Centeret. Øster Farimagsgade 
16B, opgang F, 3.sal. 2100 Kbh Ø
Pris:    2.600 kr (inkludere medlemskab) 
NB!! De 20 første der tilmelder sig betaler rabat-
prisen - 1.950 kr.
 
Læs mere om YES!+ på www.artofliving.dk. 
Ved spørgsmål om kurset samt forsøget skriv til 
yesplusdanmark@gmail.com 
 
Med venlig og stressfri hilsen
MIKAM - Medicinstuderendes Interessegruppe 
for Komplementær og Alternativ Medicin, der er 
GIM’s nye navn...:-)

BASISGRUPPER

 Koncerten 
blev åbnet med ”Man 
with the fiddle”, som 
handler om en kuttek-
lædt herre, som vandrer 
rundt i gaderne en nat 
og spiller violin. Man er-
farer efterhånden, at han 
ikke bare er en hvilken 
som helst violinist, men 
Døden, som er på udkig 
efter nogen, han kan 
tage med sig.
Herefter kom turen til 
”Victor and Eve”, som 
handler om et forelsket par, som tilsyneladende 
skriver til hinanden – eller er der mon tale om en 

hallucinerende, ensom ung kvinde, som 
blot forestiller sig mandens tilstedeværelse?
Herefter fulgte en lille times sange om 
byens andre indbyggere, hvoraf særligt to 
skal fremhæves:
1) ”The Scientist”, som tager os med til 
et kældervindue, hvorfra lyden af en gal 
videnskabsmands latter og et stærkt rødt 
lys fra et reagensglas kan opleves – han har 
nemlig lige, 
efter mange 
års søgen, 

fundet frem til form-
len for kærlighed og
2) ”The One That Got 
Away”, som handler 
om en kvinde, der 
som den eneste ud af 
en række kvinder har 
formået at påbegynde 

Metropolis på Rust 19/3

Sørme om ikke jeg har været til 
endnu en herlig koncert – hurra 
for at have semesterfri!
I torsdags 

kom turen til Metropolis, som 
spillede på Rust.
 Metropolis er et 
gammelt Nykøbing Falster-
band bestående af omtrent 
8 musikere, som har en 
forkærlighed for relativt dyster 
litteratur og ligeså musik, 
hvor inspirationen hentes fra 
bl.a. Nick Cave, Jesse Sykes 
og det franske band Jack the 
Ripper. Ifølge dem selv kan deres musik genremæs-
sigt bedst beskrives som alternativ folk-rock. Alle 
deres sange omhandler borgerne i den fiktive by 
Metropolis, som huser både ludere, lommetyve og 
massemordere – og alle krydser på finurlig vis hi-
nandens spor i bylivet, meget lig Friedrich Dürren-
matts persongalleri i ”Die Stadt”, hvis nogen skulle 
huske ham fra en ellers tør tysktime i gymnasiet.  

en flugt fra sin morder-
iske kidnapper – men om 
hun rent faktisk kommer 
i sikkerhed, er uklart.
 Alle Metropolis 
sange er virkelig flotte 
fortællinger, som der 
tydeligvis er lagt meget 
arbejde i, og under-
holdningsværdien er i 
top også mellem num-
rene, hvor forsangeren 
Thomas Hansen med 
stor indlevelse præsen-
terer byens univers. Hvis 

nogen skulle være blevet interesserede, så spiller 
Metropolis igen på Lades Kælder på fredag
– denne smagsdoktor kan varmt anbefale det :o)

Mere info: www.myspace.com/metropolisdk

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

KultMeds kommende aktiviteter:

Se kultmed.dk for forårets program!
Spørgsmål/tilmelding til program:
staffan@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 
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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 Kommende aktiviteter
»  26. marts - møde i Lægevikargruppen
»  16. april - Hovedbestyrelsesmøde
»  1. maj - FADLs 1. maj
»  20. maj - Repræsentantskabsmøde

Husk at få det nye grønne klistermærke fra FADL, så du kan få rabat, når du handler. 
Via FADLs aftaler med diverse virksomheder, kan du handle til fordelagtige vilkår hos 
blandt andet Eventyrsport, Blegdams Cykler, Mocca, Ny Form og Juul’s Vin og Spiritus. Og 
I Akademisk Boghandel sparer du penge ved køb af bøger, kitler og stetoskoper.

Læs mere om FADLs fi rmaaftaler på www.fadl.dk eller i semesterhæftet.

15% rabat på Medicinsk Kompendium 17. udg.
Medicinsk Kompendium 17. udg. udkom-
mer den 31. marts 2009 og kan købes i 
Akademisk Boghandel fra og med onsdag 
den 1. april.  Normalprisen er 3.995 kr., men 
Akademisk Boghandel sælger værket som et 
særtilbud til FADL-medlemmer til 3.295 kr. 

Tilbuddet gælder indtil 1. maj 2009, og 
derefter er der 15 % rabat på værket frem til 
30. juni 2009. 

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

Husk at medbringe dit grønne rabatklister-
mærke, der viser, at du er medlem af FADL.

KREDSFORENINGEN

Nyhedsbrev
Tilmeld dig FADLs 

nyhedsbrev, og få de seneste 

nyheder, jobopslag og andre 

informationer direkte i din 

mailbox. Klik ind på www.fadl.

dk for at tilmelde dig!
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Lægestudie i Nordjylland - nej tak!
Formanden for Region Nordjylland, Ulla 
Astman (S), vil oprette en lægeskole i 
Nordjylland, ifølge Nordjyske Stifttiden-
de. Det er ikke første gang dette emne 
er oppe og vende. Det var det i 2004 
og i 2007. Begge gange er idéen blevet 
dårligt modtaget af fl ere parter. Og det 
bliver den også denne gang. 

Ansøgningen er de seneste gange blevet 
afvist af Ministeriet og Akkredi-terings-
rådene, der skal godkende oprettelse af 
universitetsuddannelser. Man må håbe, 
at der bliver truffet lige så fornuftige 
beslutninger fra disse institutioner til 
den kommende ansøgning, som man har 
gjort tidligere. 

FADL er imod oprettelse af en uddan-
nelse af læger i regionen - det er der fl ere 
årsager til. 

Vores første og største anke er kvaliteten. 
Lægestudiet er ikke en lægeskole som 
Ulla Astman kalder det. Det er en uddan-
nelse, der kræver et samspil af mange 
forskellige aktører. Særligt bachelorde-
len, der giver den lægestuderende en vi-
den indenfor de basale fag som anatomi 
med dissektioner, patologi, fysiologi 
mm. Disse fag kræver højt specialise-
rede undervisere, der kun kan fi ndes 
på universiteterne hvor uddannelserne 
foregår idag. 

En uddannelse uden disse kapaciteter, 
vil være af langt lavere kvalitet end de 
uddannelser man har idag. Det er der in-
gen parter der er interesseret i. Hverken 
sygehusene, de studerende og i særde-
leshed ikke patienterne! 

Der har den seneste tid været meget fo-
kus på optaget af lægestuderende, og der 
er lavet adskillige tiltag der skal øge an-
tallet af færdiguddannede læger. Senest 
har Videnskabsminister Helge Sander 

netop øget optaget af lægestuderende 
med 200, således at det samlede optage 
er oppe på ca. 1400 lægestuderende på 
landsplan. Af disse skal 100 optages i 
Århus, da der er størst mangel i Jylland. 

Til trods for dette voldsomme tiltag me-
ner Professor Egon Toft, prodekan ved 
de Ingeniør-, Natur og Sundhedsviden-
skabelige Fakulteter på Aalborg Univer-
sitet, ikke at det vil hjælpe på Region 
Nordjyllands mangel på læger. Han vil 
have sin egen uddannelse ud fra devi-
sen, at der vil mangle læger i regionen så 
længe nordjyske unge ikke kan uddanne 
sig på Aalborg Universitet. 

Det er noget sludder. Men det falder des-
værre i god tråd med Regionens øvrige 
udtalelser, der er stærkt nedværdigende. 
Både overfor den nordjyske ungdom, 
der fremstilles som værende mindre 
mobile og nærmest stavnsbundet i 
forhold til den øvrige danske ungdom, 
og overfor det nordjyske sundhedsvæ-
sen, der fremstilles som værende ude 
af stand til at lave tilbud til lægestanden 
med attraktive uddannelsesstillinger. 

At tro, kun nordjyder vil bo og arbejde 
i Nordjylland og at nordjyder adskiller 
sig fra den øvrige danske befolkning er 
diskriminerende og nedværdigende! 

Efter endt studium skal man i en ét-årig 
klinisk basisuddannelse (KBU). Fordelin-
gen til dette foregår nationalt, og det vil 
det også komme til for et evt. nordjysk 
lægestudium. De nordjyske studerende 
vil derfor komme til at blive ligestillet 
med de øvrige studerende fra de eksiste-
rende lægeuddannelses-steder. 

Såfremt Regionen ikke fokuserer på at 
gøre disse KBU-forløb attraktive for de 
færdiguddannede cand.med’er, er der 
intet til hinder for at de vælger Nordjyl-

land. Og det er der ingen der vinder på. 

Vi i FADL mener, at Regionens fokus er 
forkert. I stedet for at oprette en ud-
dannelse af stærkt tvivlsom kvalitet for 
nordjyder i Nordjylland til nordjyder, 
bør Regionen sikre at den gør sig at-
traktiv for hele landets eksisterende og 
kommende lægestand. Denne proces 
starter allerede under studiet, hvor de 
studerende skal præsenteres for et lokalt 
sundhedsvæsen der er attraktivt for de 
studerende nu, og som de studerende 
husker når de er færdige og skal videre i 
deres karriere. 

Hvert halvår kommer der nyuddannede 
læger fra hele landet til regionerne som 
følge af KBU-fordelingen og lægestu-
derende fra de regionale uddannelses-
steder der skal i klinik. Dette er en 
gylden mulighed for regionerne for at 
præsentere sig for og gøre sig attraktiv 
for lægerne. Disse skal præsenteres for 
attraktive muligheder i regionen; både 
med hensyn til videreuddanelse til 
speciallæge, øvrige arbejdsforhold, bo-
ligforhold, pasningsforhold etc. Præcis 
ligesom man gør ved alle andre ansæt-
telsessituationer. 

Fokusering på at gøre sig attraktiv for 
hele lægestanden vil give regionen 
mulighed for at sikre sig de bedste læger 
fra hele landet, der er uddannet ved 
kvalifi cerede universiteter. Regionen bør 
derimod ikke skyde sig selv i foden ved 
selv at lave en andenrangsuddannelse, 
der blot vil give regionens læger et ry af 
at være dårligere uddannet - med den 
negative indfl ydelse det vil have på hele 
det nordjyske sundhedsvæsen.  

 
Kristian Kraglund
Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg

KREDSFORENINGEN
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HOLD 1607
Stikkerhold på Hillerød Hospital søger 1 nyt 
medlem. 
Ansøgningsfrist: mandag den 20. april kl. 10.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-Biokemisk Afdeling på Hillerød 
Hospital søger 1 nyt medlem med ansættelse pr. 1. juni 
2009. Arbejdet foregår i ambulatoriet og på hospitalets 
afdelinger. 
Mandag-Fredag er vi to på dagvagt (7.30-15.00) og én på 
aftenvagt (16-23). Vi dækker desuden dagvagter i week-
enden. I dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og 
måler blodsukker. I aftenvagterne tager vi også EKG.
Betingelser for ansættelse:

Min. 200 SPV-timer.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden
Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere 
periode.   
Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder 
en hverdag i uge 20
Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 20 eller 22

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Du vil 
blive oplært i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen 
vil være 6 lønnede følgevagter.
Ansøgning sker via www.fadlvagt.dk. 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at skrive 
til at kontakte Gry Orkelbog eller skrive til holdleder Pia 
Larsen (pila@stud.ku.dk). 

EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH 
SØGER 1 NYT MEDLEM
Vi er et lille, hyggeligt og velfungerende hold på 
5 personer, 
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. halvt 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 

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

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 Holbæk.

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 

•
•
•

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)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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. halvt år, gerne længere
Komme til holdmøde sidst i april (dato endnu ikke 

Gyldigt akkrediteringskort

•

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG/blodprøvetager samt som sekretærvikar (hvis dette 

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 

Tage 4-6 vagter/mdr.
Erfaring med blodprøvetagning er godt, men kræves 

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG/blodprøvetager samt som sekretærvikar (hvis dette 

Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kon-
taktperson på 5014, også dette er lønnet.

holdånd, at arbejde på et hold.
Være villig til at tage vagter i eksamensperioden
Blive på holdet min. halvt år, gerne længere
Komme til holdmøde sidst i april (dato endnu ikke 
fastlagt)
Gyldigt akkrediteringskort

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG/blodprøvetager samt som sekretærvikar (hvis dette 

Ansøgningsskema fi ndes på www.fadl-vagt.dk, husk at 

A N N O N C E R

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

VAGTBUREAUET
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STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE 
HOSPITAL
SØGER 4 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 4 nye medlemmer til start pr. 1. 
marts 2009. 

Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, godt sam-
menhold, 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 week-
ender og på helligdage!

Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit 
og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium, samt evt. 
forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser.

Erfaring med veneprøvetagning er ikke et krav, da grundig 
oplæring finder sted. Oplæring (3-4 dage efter aftale) vil 
foregå i februar og du får selvfølgelig løn under oplærin-
gen! Derefter vil du indgå i vagtplanen for marts måned 
på lige fod med de øvrige medlemmer på holdet. 

Krav:
Minimum 200 SPV- timer•

Have bestået minimum 4. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), 
også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring i februar
Kunne deltage i holdmøde (dato ikke fastsat endnu) 
mhp. planlægning af marts måneds vagter
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 Christian Gadsbøll på tlf. 21728281.   

Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2009 kl. 12:00 
til Vagtbureauet via hjemmesiden www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold – Mærket ”Hold 1606.” Husk 
at angive semestertrin.

•
•

•
•

•

TORSDAG D. 2. APRIL 
GENTAGER SAKS 
SUCCESSEN OG AFHOLD-
ER KURSUS 
I BASAL SUTUR
Tilmelding starter torsdag d. 26. marts kl. 16.00 
til kursustilmelding@studkir.dk (først til mølle). 
Læs mere om kurser og tilmelding på www.
studkir.dk

Kurset undervises af en CEKU-underviser og 
afholdes
kl 17.00 - ca 20, hvor vi vil øve grundlæggende 
teknikker på grisefødder.

Deltagelse koster 50 kr

Kurset er åbent for studerende på alle
semestre, men medlemskab af SAKS
forudsættes. Plads til ca 15 deltagere.

Dekanatets kommentar til 
debatindlægget ”Mere fag-
lighed hos dekanen tak!” i 
MOK 16. marts 2009

Asbjørn Hasselager har et debatindlæg i 
MOK, 16. marts 2009 som en reaktion på 
artiklen ”KU skal uddanne flere læger” 
i Universitetsavisen nr. 3, 5. marts 2009. 

Allerførst vil vi udtrykke vores glæde ved at de stud-
erendes udviser et stort engagement i uddannelse og 
studiemiljø på SUND. Vi har samarbejde og dialog 
mellem studerende og dekanatet i mange fora: studi-
enævn, studenterforum, byggeudvalg osv. Det er ikke 
altid, at vi er helt enige, men vi plejer at kunne få 
enderne til at mødes. Det håber vi også kan lade sig 
gøre, når det drejer sig om de 50 ekstra studiepladser 
på lægeuddannelsen fra sommeren 2009.

Videnskabsministeriet har besluttet, at de tre 
sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark kan 
optage i alt 200 ekstra nye studerende til sommer, 
fordelt med 50 til København, 50 til Odense og 100 
til Århus. Det er et faktum vi må forholde os til, og 
det er vigtigt for fakultetet at være medspiller og 
ikke modspiller, når det drejer sig om at bidrage til 
at imødekomme samfundets behov om flere læger. 
Derfor udmeldte vi allerede for 1½ år siden ud, at vi 
på Københavns Universitet gerne ville optage flere 
på lægeuddannelsen.

Vi forstår godt Asbjørn Hasselagers bekymring for 
kvaliteten af den kliniske undervisning. Denne 
bekymring har også været udtrykt fra andre stu-
derende bl.a. i Akademisk Råd. Derfor har vi også 
været i dialog med regionerne og ”hospitalsejerne”, 
og de har meddelt, at der er kapacitet i klinikken 
til at optage 50 studerende mere. Dekanatet havde 
allerede inden videnskabsministerens udmelding 
nedsat to arbejdsgrupper, der skal analysere kon-
sekvenserne ved dette meroptag. Den ene arbejds-
gruppe ser på bacheloruddannelsen, den anden på 
kandidatuddannelsen. Arbejdsgrupperne består af 
uddannelsesprodekan Flemming Dela og prodekan 
Karsten Bech samt repræsentanter fra institut-

terne, inkl. de kliniske institutter. Vi har selvfølgelig 
også ønsket at medtage medicinstuderende, og har 
forespurgt hos næstformanden i det medicinske 
studienævn som imidlertid har meddelt at det på 
nuværende tidspunkt ikke har været muligt at finde 
en medicinstuderende til at indgå i arbejdsgrupperne. 
Præmisserne for arbejdsgruppernes arbejde er, at 
løsningsforslagene skal sikre samme kvalitetsniveau 
eller et endnu bedre.

Hvad angår fagligheden, så kan vi oplyse, at evaluer-
ingerne af bl.a. de kliniske kurser tages meget alvor-
ligt og bruges i mange sammenhænge. Det gælder fx 
i hospitalsledelseskredsen og på afdelingerne, hvor 
evalueringerne læses med stor interesse og bruges 
til at forbedre de kliniske ophold. Institutlederne og 
prodekanen for uddannelse læser dem også og følger 
op, når der er kritik af undervisningen. I denne sam-
menhæng vil vi også oplyse om at fakultetet er på vej 
med offentliggørelse af alle kursusevalueringer på 
SUNDs hjemmeside.

Et andet spørgsmål er taxametermodellen, som har 
vist sig at være særdeles levedygtig trods konstant 
kritik. Det betyder dog ikke, at vi blot skal acceptere 
de skævheder, der også er i modellen. Her bliver vores 
kritik kanaliseret via Danske Universiteter, som er 
universiteternes interesseorganisation bl.a. i forhold 
til Videnskabsministeriet. Taxametermodellen er i 
øjeblikket genstand for en analyse som følge af ud-
møntningen af globaliseringsforliget.  Disse analyser 
har Finansministeriet og Videnskabsministeriet 
igangsat med hjælp fra McKinsey & Company, Inc., 
men fokus er på en analyse af taxametrene for de 
humanistiske og samfundsvidenskabelige univer-
sitetsuddannelser, som har de laveste taxametre. 
Resultatet af analysen, som forventes færdig medio 
2009, kan dog få betydning for visse af vore uddan-
nelser, Folkesundhedsvidenskab og den Sundhedsf-
aglige Kandidat uddannelse. Om end påkrævet, synes 
en justering af taxameteret for f.eks. lægevidenskab 
ikke at ligge lige for. 

Ulla Wewer Dekan
Birgitte Nauntofte Prodekan
Arnold Boon Fakultetsdirektør
Karsten Bech Prodekan
Ole Faber  Prodekan
Flemming Dela Prodekan

SAKS, DEBAT & TEGNESERIE

VAGTBUREAUET
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"Kære MOK,

Det var en stor glæde for DJ morten, da han 
i sidste uge kunne læse, at I åbner op for an-
søgninger til jeres auktionspulje. Det stod med 
det samme klart for DJ Morten, at der her var 
en helt unik chance for at finde de midler, der 
er brug for til at færdiggøre musikvideoen til 
megahittet “Du har ikke drukket nok”. 
Musikvideoen er desværre blevet forsinket et 
utal af gange, men nu kan DJ Morten påny se 
lys for enden af tunnelen. 
Dette er en chance, som DJ Morten ikke kan 
sidde overhørig.

Der ansøges hermed om følgende midler til 
færdiggørelse af musikvideoen:

4,75 kroner til et styks guldøl som DJ Morten 
drikker i slutningen af videoen (den ene krone, 
der behøves til flaskepant skal I ikke tænke på, 
da den søges direkte fra dekanatet).

1 tegnestift til ophængning af plakat med or-
dene “Du har ikke drukket nok”.

De allerkærligste hilsner
DJ Morten"

Denne mail er modtaget fra DJ Morten og 
selvom pengene burde gå til basisgrupper er 
han den eneste der har sendt en ansøgning 
accepterer vi den og han bedes troppe op på 

MOK redaktionen på mandag for at få overrakt 
pengene og tegnestiften.

Andre basisgrupper bedes kontakte auktio-
nen på mok@mok.info hvis de vil have del i 
puljen.

Markus/MOK.red.

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

424 SIDER
KR. 398,- 

(VEJL.)

384 SIDER
KR. 378,-

(VEJL.)

SPORTSSKADER 
CHRISTIAN NEERGAARD OG BENTE ANDERSEN

(RED.)

Bogen omhandler idrætsskader fordelt 

på akutte skader og overbelastningsskader, 

sportsgrene hvor skadesfrekvensen er særlig 

høj, personlige og samfundsmæssige konse-

kvenser af idrætsskader samt vigtigheden 

af korrekt og hurtig skadesbehandling.

TRÆNING 
NINA BEYER, HANS LUND 

OG KLAUS KLINGE

Læseren får en introduktion 

til fysiologi og biomekanik 

med direkte relation til træning, 

og en introduktion til en række 

almene og specifi kke forhold 

i forbindelse med anvendelse 

af træning til personer med 

kroniske sygdomme.

NÅR SPORT BLIVER 
TIL SKADER …

KOK@MOK
Grøntsager er sunde og budding er let at spise og 
mætter utroligt meget. Derfor får MOKs læsere 
i dette nummer af KOK@MOK opskriften på 
grøntsagsbudding.

Ingredienser:
½ l. piskefløde
¼ l. mælk
4 æg
4 spsk. sukker
5 bl. husblas
500g grøntsager (en pose grøntsagsblanding er 
meget velegnet)
75g mandler
½ l. sherry (evt. kan creamsherry bruges, da det 
er et billigt alternativ)

Husblas lægges i koldt vand i 5 min. 

1/4 l mælk og 1/4 l fløde koges med grøntsagerne. 
Æggeblommer piskes med sukker og røres i den 
kogende mælk/fløde. 

Husblasen vrides af og tilsættes. Der piskes godt 
rundt. Når cremen er kold tilsættes skum af 2 dl 
piskefløde, og afskallede hakkede mandler. 
Smages til med sherry eller lignende og hældes 
i en skål.

Hallas/MOK.red.

14141414 REDAKTIONELLE INDLÆG & ANNONCE
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Lægestuderende går til kamp mod medicinalindustrien

Amerikanske universiteter 
og medicinalindustrien er 
blevet økonomisk afhængige 
af hinanden i en sådan grad, 
at studerende overalt i landet 
har startet en kampagne imod 
professorers konsulentarbejde 
for industrien

 

BOSTON -  For  f i re  år  s iden  b lev 
m e d i c i n s t u d e r e n d e  M a t t  Z e r d e n 
mistænksom, da en af hans professorer 
på Harvards lægevidenskabelige fakultet i 
ukritiske termer priste de positive effekter 
af medicin mod for højt kolesterolindhold 
i blodet. Læreren svarede oven i købet 
afvisende på et spørgsmål fra en studerende 
om eventuelle bivirkninger.

Zerden blev nysgerrig og fandt senere på 
internettet information om, at Harvard-
professoren havde mange jern i ilden. Ved 
siden af sit fuldtidsjob på universitetet 
var han konsulent for 10 farmaceutiske 
selskaber; fem af dem fremstiller medicin 
mod højt kolesterolniveau.

Historien blev for nylig fortalt i The New 
York Times, fordi den lægestuderende 
valgte at  sprede oplysningerne om 
professorens åbenlyse interessekonflikt 
til sine studiekammerater, og det har nu 
udviklet sig til en kampagne på medicinske 
fakulteter i hele USA, anført af politisk 
bevidste studerende.

Dekaner reagerer
De lægestuderendes landsorganisation, 
American Medical Student Association 
( A M R A ) ,  e r  d i r e k t e  e n g a g e r e t  i 
kampagnen mod professorers og dekaners 
dobbeltroller som lærere og konsulenter for 
lægemiddelindustrien. 

Sidste år udarbejdede AMRA en ‘karakterbog’ 
om amerikanske universiteters relationer til 
den farmaceutiske industri, som fik megen 
omtalte i medierne. 

Harvard-universitetets store medicinske 

fakultet og talrige universitetshospitaler i 
Boston fik usædvanlig dårlige karakterer.

“Det fik både de studerendes og universi
tetsadministrationens opmærksomhed,” 
fortæller Paige Clark, vicedirektør for AMRA 
og studerende på University of Kansas 
Medical School.

“Da kampagnen blev startet for et år siden, 
havde kun seks universiteter regler om 
interessekonflikter. I dag har næsten alle 
amerikanske universiteter det. Dekanerne 
reagerede prompte.”

   

Men der er lang vej igen. I de seneste 20 år 
er forbindelsen mellem medicinalindustrien 
og amerikanske universiteter blevet mere 
og mere intim og udviklet sig til et gensidigt 
økonomisk afhængighedsforhold. I tilfældet 
Harvard - det mest prestigebetonede 
universitet i USA - er medicinalfirmaer 
tiltrukket af brandet, og universitetsadm
inistrationen er sig yderst bevidst, at dets 
gode renommé åbner medicinalbranchens 
tykke tegnebog.

“Harvards største ‘business’  er det 
lægevidenskabelige fakultet og universite
tshospitalerne,” siger dr. Marcia Angells, 
adjunkt i medicin på Harvard og USA’s 
førende kritiker af interessekonflikterne.

“De store medicinal-firmaer har tonsvis 
af penge, som de bruger til at påvirke 
studerende, professorer, private forskere 
og politikere - alle dem, der kan stå i vejen 
for deres lukrative fremstilling og salg af 
lægemidler,” siger dr. Angells.

Lukrative partnerskaber
“Alle universiteter er kiste-glade for at blive 
finansieret af donationer fra industrien. De 
indgår f.eks. partnerskaber om forskning og 
kliniske prøver af ny medicin. Her i Boston 
har Merck bygget et forskningsinstitut lige 
over for Harvard-fakultetet, så de ligger 
fysisk tæt på hinanden.”

Dr. Angells forklarer, at nye opfindelser 
fra universiteters forskningslaboratorier 
formidles videre til bioteknologiske firmaer, 
som udvikler produktet i samarbejde med et 
medicinalfirma.

“En del royalties udbetales direkte til 
universitetet,” siger hun.

Der findes andre modeller:

“Et kosmetikfirma donerede f.eks. 180 mio. 
dollar til Harvards Massachusetts General 
Hospital med en klausul om salgsrettighed 
til en opfindelse af midler mod ansigtsrynker 
i den dermatologiske afdeling. Så i stedet 
for at forske i hudsygdomme fokuserer 
universitetet på kosmetik,” siger Angells.

Industrien øver også betydelig indflydelse 
på uddannelsen af nye læger ved at hyre 
professorer som konsulenter eller ved at 
betale dem fede honorarer for at holde 

foredrag for kolleger på konferencer 
finansieret af medicinalfirmaer.

“Under forelæsninger bliver studerende 
fodret med propaganda om, at medicin kan 
helbrede alle lidelser og sygdomme. De får 
indprentet, at generiske produkter ikke er 
pålidelige - kun mærkevarer. De får at vide, 
at det er acceptabelt for læger at ordinere 
medicin, som ikke er godkendt af forbunds-
myndighederne, hvis de vurderer, at det 
er inden for ansvarlighedens grænser,” 
fortæller Angells.

‘Villige instrumenter’
Resultatet er, at mange unge amerikanere 
og udenlandske studerende, der begynder 
på universiteterne som ‘idealister’, bliver 
udklækket som ‘villige instrumenter’ for 
medicinalindustrien, mener Angells.

Det er en vurdering, som Paige Clark kan 
tilslutte sig:

“Læger bliver uddannet til at opfatte sig 
som en privilegeret stand. For mange er det 
ikke et moralsk dilemma at modtage gaver 
fra industrien. De mener, at de fortjener 
frynsegoder. De er af den opfattelse, at alle 
sygdomme kan behandles med medicin; 
det har de lært under deres uddannelse,” 
siger hun i telefonen fra AMRA’s årlige 
konference.

P å  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  h a r  d e 
lægestuderendes kampagne foreløbig 
resulteret i  et forbud mod gaver til 
professorer. Andre universiteter - som 
Harvard - har pålagt alle lærere at redegøre 
i klasseværelset for deres forbindelser til 
industrien.

“Men det er ikke let at vide, hvad man som 
studerende skal stille op med sådanne 
oplysninger,” siger Clark. “Kan vi stadig 
stole på, at læreren forholder sig neutral 
og bevarer sin kritiske distance? Skal vi 
acceptere, at professoren bevarer disse 
bånd til selskaberne? Det er komplekse 
spørgsmål.”

Indtil videre har de fleste amerikanske 
universiteter reageret positivt på de 
studerendes kampagne. Samtidig har 
AMRA indgået et samarbejde med den 
republikanske senator Charles Grassley, 
som arbejder på at få Kongressen til at 
vedtage landsdækkende retningslinjer for 
gennemsigtighed i forholdet mellem industri 
og universiteter.

“Vores  førs te  skr idt  handlede  om 
at få gennemført forbud mod gaver og 
frynse-goder. Det næste skridt bliver en 
større udfordring- nemlig at kulegrave 
forbindelserne mellem medicinalfirmaerne 
og forskning i og kliniske prøver af medicin 
på universiteterne,” bebuder Paige Clark.

I USA arbejder den republikanske senator Charles 
Grassley (t.h.) på at få Kongressen til at vedtage 
landsdækkende retningslinjer for gennemsigtighed 
i forholdet mellem industri og universiteter. Til 
venstre Kathleen Sebelius, der er nomineret som ny 
amerikansk sundhedsminister.

Foto: Chip Somodevilla/AFP/Scanpix 

Følgende artikel er skrevet af Martin Burcharth og er fra Information d.  16.03.09.

ARTIKEL
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DEN DIAGNOSTISKE QUIZ!

I denne uge skal vi  se på et stærkt overset syndrom. Casen er som følger:
De kære læser har denne gang tilsnusket dem et vikariat på den sagnomspundne medicinske afdeling på Haderslev 
sygehus. 
Søndag aften kl 17. 47 indbringes 42 årige Birthe Larsen med Falck.
Hun har aktuelt været i gang med 2. runde banko i den lokale bingohal. Inden de unge medarbejdere havde 
færdiggjort uddelingen af de 2 pakker Kærgården som sidegevinsten var i aften,  havde hun fået et voldsomt 
ildebefindende. 
Falckfolkene fortæller dig at tilskuerne havde bemærket et ca. 1 min langt krampeanfald. 

Ved din grundige objektive undersøgelse finder du følgende:
Patienten er konfus, men ellers upåfaldende. Med stetoskopet på brystkassen, og fingeren i numsen bliver du ikke 
klogere…. Dog bemærker du overraskende nok, slanke ekstremiteter. 

Du laver den klassiske indlæggelsespakke med blodprøver af den vanlige slags og EKG.
EKG udkommer som nedenstående:

Ugens faglige quiz

 
Værdi Ref. værdi

Na+ 128 
132-148 mM

K+ 
5,7 

3,5 – 5,0
Cl- 

92 
98-110

HgB 8,4 
8-11 

Gluc. 5,3 
3,8-6,9

Alat 22 
10-70

Bas. phos 82 
35-105

Creatinin 20 
50-100

TSH 2,1 
0,3-4,00 

I din frustration vælger du at ringe til din bagvagt. Efter han har brugt de første fem minutter på at gøre dig opmærksom på at 
han netop har fået sin dr.dk netplayer til at virke så han kan se det gamle X-factor afsnit hvor AsianSensation røg ud, vælger han 
at høre din beretning.

"Elementært min kære forvagt, tag du en urinopsamling og få laboratoriet til at regne på osmolaliteten og Na+ indhold."

Efter en længere korrespondance med den vagthavende bioanalytiker som gør dig opmærksom på at en analyse af den karakter 
vil udelukke hendes mulighed for at se genudsendelsen af Anna Pihl indvilger hun.
Efter 2 timer og 43 minutter kommer følgende ud af printeren: Urin osmolalitet 187 mosm/kg

Na+ Koncentration: 32 mmol/L

Efter at have konsulteret dine gode gamle Jørgen Christoffersen noter, og hevet Kemiske Data 
og Oversigter op af kittellommen får du beregnet plasma osmolaliteten til < 207 mosm/kg.

Så kære læser, hvad fejler patienten???

DEN BASALE QUIZ
Hans Hugo Bruno Selye var en Ungarsk endokrinolog, som er mest kendt 
for sin forskning inden for stress. Problemet var at han ikke var særlig 
god til engelsk og da han skulle oversætte sin teori til engelsk opstod der 
problemer. Hans teori lyder på at når man er "stresset" er man, ifølge Selye, 
udsat for minimum én stressor. Spørgsmålet lyder så: Hvad skulle ”stress” 
have heddet hvis Selye havde været god til engelsk?

KAN DU SVARET???
Er du en haj til differentialdiagnoser, skrev du OSVAL i medicinsk 
historie om stress og andet nonsens, eller er du bare typen der ved alt. Giv 
os dit bud på mok@mok.info
Blandt de korrekte svar trækker vi i lod om en flaske kirser, eller et 
stykke med gøgl, så husk at skrive dit tlf. nr. så vi kan få fat på dig.

     Mikael, Markus og Troels/mok-red

SIDSTE UGES VINDERE:
Svarene fra sidste uge var naturligvis meninx.
I den diagnostiske fiskede vi efter Fourniers gangræn, som 
jo er en heftig gang nekrotiserende fasciit i scrotum. 

Den basale blev vundet af: Yousif Subhi, 3. semester

Den diagnostiske blev vundet af Simon Veedfald 9. sem

Begge vindere kan afhente en påskeharre eller dagens 
guldøl efter eget valg (først-til-mølle...) 

FAGLIG QUIZ


