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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:

Onsdag:  MOK nr 23, årgang 41 udkommer
  GIM/MIKAM månedsmøde kl. 16 - se s. 6
  SATS månedsmøde kl. 16.15 - se s. 7.
  Vinyl religiøsitet - se s. 5

Torsdag: Strikkecafé kl. 15.30 - se s. 5
  Præsten viser film kl. 20.15 - se s. 5
  

Fredag: Lang fredagsbar i klubben kl. 11-23.
  Fredagsgudstjeneste i trinitatiskirken kl. 12.15
  Præsten tager på udstilling kl. 14.30 - se s. 5

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: INGEN DEADLINE 
  - næste deadline er d. 13/4 kl. 12.00

Tirsdag: SIMS månedsmøde kl. 17 - se s. 6
  IMCC Exchange månedsmøde kl. 16 - se s. 7

Denne  redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Hanne Buchwald 9.1.33 B 35327159 (Bacheloropgave - tidl. OSVAL I) 

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-sku@@rh.regionh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Mandag - torsdag kl. 9 - 14. Fredag lukket

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH)
Hvidovre Hospital, Kettegård Alle´30, 2650 Hvidovre.
Tlf: 3632 2792
Mail: SKU-HVH@hvh.regionh.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent Marianne Sørensen
Træffetid: Hver dag fra 10.00 - 14.00

Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
SKU-Herlev@heh.regionh.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

MOK lukker (midlertidigt)
Grundet økonomisk krise, er MOK blevet pålagt øjeblikkeligt at indstille 
produktionen af MOK-blade.
Det er med sorg i hjertet, at jeg desværre 
må meddele, at vi af vores revisor er blevet 
pålagt øjeblikkeligt at stoppe produktionen 
af MOK.  

Dette er desværre en konsekvens af 
nogle fejldisponeringer, som jeg som 
ansvarshavende må bære på mine 
skuldre. 

Det korte af det lange er, at jeg tidligere 
på året overlod det økonomiske ansvar 
for MOK til MOK-redaktionens nyeste 
medlem, Markus Olsen. En beslutning, 
som har betydet et så stort økonomisk tab 
for MOK, at vi bliver nødt til at indstille 
produktionen af blade indtil videre, og 
formentlig resten af 2009.

Markus Olsen havde ellers et flot CV, i og 
med at han tidligere havde læst på CBS, 
og i en årrække havde været kasserer for 
sin andelsboligforening. Markus Olsen 
blev af analysefirmaet Meridional Invest 
tilrådet en investering i bryggeriselskabet 
Royal Unibrew, som ville kunne give et 
afkast af ikke ubetydelig størrelse. I starten 
af februar, besluttede Markus derfor at 
investere alle MOKs driftsmidler for 2009, 
i aktier i Royal Unibrew. 

I slutningen af februar dykkede kursen på 

aktierne pludselig dramatisk, i forbindelse 
med at Royal Unibrew offentliggjorde et 
regnskab, som blandt andet omfattede 
store nedskrivninger på selskabets 
østeuropæiske bryggeriaktiviteter. I marts 
blev det kun værre, aktierne fortsatte 
turen nedad. Markus Olsen havde på 
intet tidspunkt underrettet resten af 
redaktionen, om sin investering af MOKs 
midler i disse aktier.

Torsdag d. 26/3 blev jeg ringet op af det 
trykkeri der trykker MOK-bladene. De ville 
gerne bede om en forklaring på, hvorfor 
vi endnu ikke havde betalt regningen for 
februar måned, trods flere rykkere. I den 
forbindelse fik jeg kontaktet Markus Olsen, 
som forklarede mig problemstillingen. Jeg 
så mig derfor nødsaget til at få vores 
revisor til at klarlægge tabet. I 
og med at samtlige MOKs 
midler var blevet investeret i 
Royal Unibrew, og vi havde 
regninger at betale, havde 
vi altså intet andet valg 
end øjeblikkeligt at sælge 
en stor del af disse aktier, 
selvom det medførte et 
betydeligt tab. I alt har 
MOK tabt ca. 183.000 kr. på 
Markus Olsens investering i 

Royal Unibrew Aktier. Og dette er desværre 
mere end vores økonomi kan klare. 

Det er derfor blevet pålagt os, at stoppe 
enhver form for forbrug, og således er 
dette MOK også det sidste MOK i år 2009 
(I hvert fald indtil videre). Det gør mig 
meget ondt, at måtte stoppe produktionen 
så pludseligt og uden varsel, men der er 
simpelthen ikke andet at gøre lige nu og 
her. Vi på redaktionen vil forsøge fortsat 
at udgive MOK som pdf på nettet, men 
grundet den store arbejdsbyrde denne 
sag har lagt på redaktionen, bliver næste 
MOK på nettet desværre tidligst onsdag 
d. 15/4.

Redaktionen og jeg er i øjeblikket gået i gang 
med at søge om ekstraordinære midler fra 

Fakultetet, FADL og Studenterklubben, 
men det  er  desværre lang t 

fra sikkert at der bevilliges 
penge fra disse til at kunne 

fortsætte produktionen 
i det nuværende format, 
eller om der overhoved vil 
blive bevilliget penge til 
MOK fremover. Desuden 

er Markus Olsen blevet 
øjeblikkeligt suspenderet fra 

sit hverv som økonomiansvarlig 
på MOK, og vi er i øjeblikket i 

gang med at afklare hvorvidt han og 
Meridional Invest skal politianmeldes.

Vi vil gerne takke alle der i tidernes løb har 
bidraget med indlæg til bladet. Tak til alle Jer 
basisgrupper og studenterorganisationer, 
for uge efter uge trofast at have indlæg 
med. Tak til Jer aktive studerende, for jeres 
debatindlæg, annoncer og andet gøgl der 
har været med til at gøre MOK til det det 
er/var. Og tak til Jer læsere, der til enhver 
tid har foretrukket at læse i MOK, frem for 
at følge med i forelæsningerne. Jeg håber 
at I vil fortsætte med at læse, og bidrage 
med indlæg til MOK på nettet. 

Redaktionen og jeg håber meget på, og 
beder selvfølgelig til, at situationen ændrer 
sig over den næste tid, men altså... ingen 
MOK foreløbigt.

Mange bedrøvede hilsner
Jannie Pedersen
Ansvarshavende redaktør på MOK

LEDER

HUSK: Næste deadline er d. 13/4 kl. 12.00 - Der er ikke noget MOK i næste uge!
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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 30/3 
Tirsdag 31/3 
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 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)  

Forår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 14-15 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 1700 – 1800 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Mandag 6/4 1800 – 1900   1500 – 1800  Gro Askgaard Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
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    

NY MERE KLINISK EKSA-
MENSFORM PÅ 9. SEMES-
TER
Et nyt unikt samarbejde mellem KU og Danske 
Lægesekretærer (DL) har afstedkommet en ny 
eksamensafvikling for 9. sem. En arbejdsgruppe 
under sundhedsstyrelsen har undersøgt hvorledes 
de kommunikations orienterede arbejdsgange kunne 
optimeres på danske sygehuse. En anbefaling var, at øge 
kvaliteten af de dikteringer som danske læger foretager 
adskillige af om dagen. Danske lægesekretærer 
foreslog bedre uddannelse af de medicinstuderende, 
og det har studienævnet vedtaget skal munde ud i en 
eksamen som frem for den traditionelle indskrivning 
skal dikteres. 

”Valget faldt naturligt på 9. sem hvor de studerende 
netop har afsluttet et større klinikophold, og virker 
som en naturlig sammenhæng med den meget klinisk 
orienteret OSKE eksamen. ” Udtaler Prodekan 
Flemming Dela. 

Således skal de indtegnede til eksamenen altså 
indtale deres besvarelse, og bedømmelsen vil så 
blive gjort udfra de udskrifter som lægesekretærerne 
kan udfærdige udfra det indleverede diktat. ”Med 
karakterbedømmelse af hele diktatet håber vi på at 
kunne understrege vigtigheden af tydelig indtaling” 
Fortæller specialkonsulent og ledende lægesekretær 
Marianne Mikkelsen fra DL. 

Der vil i løbet af semesteret blive afholdt prøveseancer 
ved eksamenslokalerne på Peter Bangsvej i lighed 
med indførelsen af computerbaserede eksaminationer. 
Beslutningen er blevet kommunikeret til de kliniske 
lektorer på de involverede sygehuse. De studerende 
bedes holde sig orienteret på Absalon. Mere info 
følger. 

STUDIEVEJLEDNINGEN
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NU KAN MAN OGSÅ 
LÅNE E-BOGSLÆSERE
Onsdag den 1. april begynder KUBIS 
at udlåne e-bogslæsere.

Biblioteket har igennem længere tid satset mas-
sivt på anskaffelse af e-bøger, og tager nu det 
næste skridt.

Fra den 1. april kan bibliotekets brugere hjemlåne 
en e-bogslæser så e-bogen ikke skal læses på com-
puterskærmen, eller printes ud på papir.

En e-bogslæser er et elektronisk apparat til at læse 
e-bøger på. Der kommer et stigende antal forskel-
lige modeller på markedet i disse år, og de fleste 
benytter sig af skærmteknologien eInk. Denne type 
skærme er meget læsevenlige, idet de ikke trætter 
øjnene og i øvrigt bruger meget lidt strøm.

Alt tyder på, at det giver en miljøgevinst at læse 
bøger digitalt på e-bogslæsere, i stedet for på 
papir.

Biblioteket har valgt at satse på Sonys PRS 505 
Reader. En model med et par år på bagen i USA, 
men ganske ny på det europæiske marked. Valget 
er bl.a. truffet, fordi denne model er forholdsvis 
robust og bedre end andre modeller tåler en tur 
i en rygsæk.

Låneperioden er en måned og man downloader 
selv en af de mere end en kvart million e-bøger, 
biblioteket stiller til rådighed.

KUBIS er Københavns Universitets Biblioteks- og 
Informationsservice.

For yderligere information kontakt:

Specialkonsulent Christian Knudsen
Telefon 3347 4592 , e-mail: cbk@kb.dk

For illustration gå til www.kb.dk, klik Nyheder, 
klik Presse, klik Pressebilleder.

FØLJETON: LIVET. 
EN LIGNING, DER 
IKKE GÅR OP.
Afsnit VII – Misundelse
Misundelse kender vi alle til. Tænk blot på ham, 
der stryger gennem semestret uden at anstrenge sig 
synderligt scorer 10 eller 12 til eksamen. Eller hende 
der ikke bare ser godt ud, men som også lige scorede 
ham den smukke fra 8. semester. Og så fik hun vist 
også en super lækker lejlighed nede ved søerne til 
ingen penge – og arrggghh!! 
Ja man bliver som det hedder grøn af misundelse. 
Grøn er ellers sådan en pæn farve, men ikke som 
ansigtskulør. Heldigvis er misundelsens søster ska-
defryden, der kan varme når det viser sig, at hende 
den smukke dumpede, fik klamydia eller havde sat 
alle sine midler i Roskilde Bank. 

Tilsyneladende var skadefryden ikke nogen dødssynd 
i middelalderen. Men Misundelsen var. Det var  som 
vist er nævnt tidligere, fordi misundelsen – Invidia 
– ikke blot ødelagde livet for den misundelige, men 
også ofte fik den misundelige til at ødelægge livet for 
den eller dem misundelsen gjaldt. 
Invidia betyder ”at kaste fjendtlige blikke på” eller at 
se på nogen med onde øjne. Den dækker både misun-
delse og jalousi. Hos de gamle romere optræder det 
nogle gange personificeret, en tradition, der fortsæt-
ter op i middelalderen. Sjovt nok er Invidia en kvinde, 
selvom mænd absolut også kan være misundelige 
og kunne det førhen. I Shakespeares store tragedie 
”Othello” er den centrale intrigemager Hofsnogen 
Jago. Han er helt og aldeles drevet af hadefuld mis-
undelse og forurettelse over at være blevet forbigået 
ved en forfremmelse. Desuden er han på alle måder 

sin herre Othello intellektuelt overlegen og ved sine 
intriger og rænker skaber han en voldsom jalousi hos 
Othello, der fejlagtigt tror at hans kone Desdemona 
er ham utro med løjtnanten Cassio, han som netop 
fik posten foran Jago. Shakespeares drama er en 
gribende fortælling om, hvor ødelæggende misundelse 
og jalousi kan være. 

Men selvom misundelse og jalousi sjældent fører 
til noget godt, så er det fejlagtigt at tro, at man 
kan udrydde det. Alligevel er der vel nogle som er 
mindre misundelse og jaloux anlagt end andre. man 
kunne se misundelsen som en uforstilt sult, som en 
frygt for ikke at få det man gerne vil have. Man ser 
det, man mangler hos andre og misunder dem det.  
Man er misundelig, fordi man føler at man har ret 
til det de andre har. Misundelse bunder således i en 
rettighedstænkning. Samtidig er det et begær efter 
at eje noget som måske ikke kan ejes. Det gælder 
i hvert fald jalousien, som er begæret efter at eje 
den andens kærlighed. Selvom der også ligger en 
umådelig værdsættelse af den andens kærlighed, så 
er jalousien en pervasion, fordi den ikke kan finde ro 
i kærligheden, men tvivler på den. 
Men meget tyder på, at den voldsomme misundelse og 
jalousi bunder i en mangel på kærlighed. Og dermed 
også en manglende tro på at kærligheden rent faktisk 
er sandfærdig. 

Kristendommens løsning af dette, er som bekendt at 
overbyde. Gud siger til menneskene: Selvom I er onde 
– og misundelige – så viser jeg jer, at jeg elsker jer 
ubetinget. For gennem kærligheden kommer friheden 
til at elske andre. Men den kærlighed er netop ikke 
en ret, men en gave. 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

VINYL RELIGIØSITET 
-om religiøsiteten i rockmusikken
Tid: onsdage kl. 15.15 – 17. 1. & 15. april, 6. maj
Sted: St. Kannikestræde 8, 1.

”FORÅR I BREDGADE”
(se Marmorkirken før det er for sent!):

Besøg på udstillingen ”Design4Science”
Fredag 3. april kl. 14.30
Medicinsk Museion, Bredgade 62

Efterfølgende bydes på kaffe og kage i Kunstin-
dustrimuseets Café, Bredgade 68

 
Besøg på udstillingen ”Den sidste nadver”
Onsdag 8. april kl. 14.30
Bredgade Kunsthandel, Bredgade 67-69

Efterfølgende bydes på kaffe og kage hos ”Mor-
mors”, Bredgade 45
(Du er særligt velkommen denne dag, hvis du ikke 
skal hjem til din rigtige mormor i påsken!)

 
Dronningens Fødselsdag
Torsdag 16. april kl. 11.45
Amalienborg Slotsplads
 
Efterfølgende går vi en tur rundt om/ind i Mar-
morkirken.

 
Akademisk medarbejder Lise Lotz deltager i 
udflugterne.
 
Gratis, men tilmelding tak! Senest dagen i forve-
jen på lotz@adm.ku.dk eller sms tlf. 53 53 61 31 
(Turene aflyses ved mindre end 5 tilmeldinger 
pr. tur)

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Lise Lotz, akad. medarb. (lotz@adm.ku.dk)

“INHERIT THE WIND” - EVOLU-
TIONSLÆRE PÅ CELLULOID

Oplæg inden filmen ved professor Torben Kragh 
Grodal 
Torsdag 2. april kl. 20.15 i Cinemateket i Gothers-
gade. Gratis, men tilmelding til davidsen@hum.
ku.dk eller via sms på 53 53 51 31

FREDAGSGUDSTJENESTE OG 
FROKOST

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

STUDENTERPRÆSTEN STÅR 
TIL RÅDIGHED FOR PERSON-
LIGE SAMTALER

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum 
(tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag 
efter aftale) eller bestil en tid.

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

TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN
klik Presse, klik Pressebilleder.
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YES!+ ÅND-
EDRÆTS/MEDI-
TATIONS KUR-
SUS
Lær at træk vejret og bliv fri for 
eksamensstress!

YES!+ - Youth Empowerment Seminar, udfordrer 
unge mellem 18-35 år til at udnytte deres fulde 
potentiale. 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 ForsøgsKanin og kom bagefter GRATIS til 
ugentlig yoga follow-up x 6. 
2 kiropraktorstud’er fra SDU vil undersøge, 
hvorvidt triggerpunkter (”myoser”) i den store 
nakke-/skuldermuskel (m. trapezius) ændrer sig 
i forbindelse med kurset. De har brug for 10 for-
søgsdeltager fra YES!+ kurset, som 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 INDEN D. 4 
APRIL betaler rabatprisen - 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 
(Gruppen for Integreret Medicin) nye navn...:-)  

GIM / MIKAM MÅNEDSMØDE I 
DAG ONSDAG D. 1. APRIL KL. 
16.00

Hvad ved du egentlig om alternativ behandling?

- Kender du eventuelle gavnlige og skadelige 
virkninger?
- Ved du nok til at kunne vejlede dine kommende 
patienter ordentligt?
GIM / MIKAM er en basisgruppe for medicinstu-
derende, som er interesserede i komplementær og 
alternativ behandling – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel.
Basisgruppen går fortiden igennem et navneskifte, 
inkluderet logoskifte, og imens vi lægger sidste 
hånd på værket, opererer vi stadigvæk med vores 
gamle navn og logo GIM, selvom e-mailadresse og 
hjemmeside allerede har skiftet navn. MIKAM 
står for Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ Medicin.
Vi er en hyggelig gruppe med masser af både 
faglige og sociale aktiviteter, og vi er altid åbne 
for nye faste eller løse medlemmer! :-)
Kom med til vores månedsmøde og bliv en del af 
gruppen, hvis du har lyst! Vi mødes onsdag d. 1. 
april kl. 16.00 i lokale 108 på 1. sal i sygeplejebo-
ligerne i Nørre Allé 6. Man kommer ind ved at 
bruge sit studiekort+pinkode ved indgangen.
Vi skal bl.a. snakke om kommende foredrag og ar-
rangementer, projekter vi holder på med fortiden, 
og ellers snakke om vores mål og planer for 2009.
Vi vil også gerne høre, hvilke idéer du har til 
arrangementer i GIM. Og så er der selvfølgelig 
hyggesnak, te og kage som sædvanligt! :-)

Alle interesserede er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig! :)

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

Er du interesseret i idræt og/eller 
idrætsmedicin?

Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idræts-
medicin og forbedre uddannelsesmulighederne 
indenfor idrætsmedicin.

BLIV MEDLEM AF SIMS!

Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september og 
giver adgang til alle vores arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op 
til vores månedsmøde.

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

Man behøver ikke være medlem for at kunne 
komme til møderne. 
Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 
Det er helt gratis og uforpligtende.

SIMS-MÅNEDSMØDE PÅ TIRS-
DAG D. 7/4 KL. 17.00 
(LOKALET KAN SES PÅ KORTET 
PÅ SIMS’ OPSLAGSTAVLE)

Vi glæder os til at se dig

Mina lungor blir rosa när han de inledande 5 
minuterna drar av ett kick-ass ordmaraton; man 
blir lite glad och 
tänker väl “att det 
här verkar va en 
kul lite gubbe”. 
Men snabbt 
kastas man på 
bänken, och 
blir fanimig sit-
tande där, mens 
Carlin plöjer 
igenom de mest 
icke-politiskt 
korrekta ämnena 
såsom självmord, 
mord, massmord, 
massjälvmord, nekrofili, krig, övervikt och auto-
erotic asphyxia. Man inser hur stor den här snubben 
är, eller var (dog i 2008), när han skämtar om 
naturkatastrofer i kölvattnet av Katrinakatastrofen 
och folk garvar.
Men trots sin självproklamerade schadenfreude, så 

lyser det igenom en Carlin som faktiskt bryr 
sig. För när det kommer till USAs inrikes-
politik, så står han ju inte direkt på de multi-
nationella företagens sida. Eller regeringens..

“When you’re born, you get a ticket to the 
freak show. When you’re born i America, 
you get a front row seat.” lär han ha sagt, 
och det sammanfattar nog ganska bra hans 
hatkärlek till livet och männskligheten. För 
visst var han väl glad i sin tid här på jorden, 

trots att han menade att människor var “semi-civi-
lized beasts with baseball caps and
semi-automatic weapons” och kallade självmordet 

George Carlin - Life is 
worth losing

Så här i finanskristider ett 
litet tips på kultur där hemma, 

helt gratis! Surfa in på google.
com/video och sök fram “George Carlin - Life is 
worth losing”.
En dryg timmes ultimat svart humor. Cynismens 
fader, George Carlin, i en av hans svartaste, skön-
aste framträdanden någonsin, på 
en scen i New York 2006.
Carlin, som efter radioinslaget 
“Filthy Words” 1973 blev 
föremål för en stor rättsproc-
ess där Federal Communica-
tions Commission bötesfällde 
radiobolaget för att sända 
“oanständigt material”, varpå
radiobolaget överklagade. 
Fallet tog sig ända upp till 
Högsta domstolen, som 1978 
med liten marginal dömde till FCCs fördel, vilket 
definierade FCCs möjlighet att censurera i USA.

det mest intressanta en människa kan göra med sitt 
liv - “the ultimate makeover”.
Verkligen en speciell person. Hjälte. Vilken show!! 
Surfa in och kolla, det är helt klart värt det!

www.google.com/video -> søg på: “George 
Carlin - Life is worth losing”

Af: Staffan Tolvgård
staffan@kultmed.dk

KultMeds kommende aktiviteter:

APRIL
Mandag 20. April – Stuk/Skuespilhuset
Fredag 27. April – Alt om min mor/folketeatret
MAJ
Onsdag 6. Maj - Manden der ønskede sig en 
havudsigt/Gladsaxe ny teater
Fredag 15. Maj – Forbrændt/Skuespilhuset
Onsdag 20. maj – Yamaz!/Cafeteatret
Tirsdag 26 maj – Max Ernst/Lousiana
Fredag 29 maj – Symfoni koncert nr.4/ koncerthu-
set i DR byen
JUNI
Tirsdag 2. Juni – Vesper/Husets teater
Onsdag 10. Juni - Tristan og Isolde/Operaen

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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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 sammen.

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.

PIPPI 
MÅNEDSMØDE 
D. 8 APRIL
Onsdag d. 8. april kl. 17 holder 
PIPPI månedsmøde og general-
forsamling i lille mødesal ved 
siden af kantinen.

Obstetrikeren Morten Hedegaard kommer og 
fortæller om den normale fødsel. Morten var en af 
forelæserne til akutdagene 09 og han er en utrolig 
spændende og levende forelæser. Kig forbi hvis du 
har interesse for pædiatri. Det bliver rigtig godt!
Bagefter holder vi semesterets generalforsamling. 
Se grupperummet for dagsorden.

A-PUNKTUR WORK-
SHOP
Er DU interesseret i at vide mere om 
hvordan A-punktur håndteres samt 
tolkes i klinikken, så er dette arrange-
ment 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. 

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 af-
holdes 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

INTERESSERET I FORSKN-
ING ELLER BARE NYSGER-
RIG?

Kom til informationsmøde i PUFF, Panums Ung-
domsforsker Forening, en nystartet basisgruppe for 
alle forsknings interesserede, mandag d. 20/4 kl. 
16.00 i lokale 1.2.32.
PUFF er et socialt forum, hvor studenterforskere 

kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. I PUFF 
arbejder vi for at forbedre studenterforskerens kom-
petencer gennem faglige arrangementer, og at kunne 
skabe bedre vilkår for studenterforskningen. 
Kom og hør lidt om foreningen og andre studerendes 
forsker erfaringer, og hvordan du selv kan komme i 
gang med forskning. 
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.

Venlig hilsen PUFFs bestyrelse

BASISGRUPPER

PIPPI

STUDENTERKLUBBEN

LAAANG FREDAGSBAR

Traditionen tro holder vi selvfølgelig lang fred-
agsbar på fredag d. 3. april og vi glæder os til at 
se dig.
Vi åbner kl. 11 og lukker dørene igen kl 23.00. 
Baren lukker kl 23.30.
Husk at du må have én gæst med pr. studiekort, 
hvis de er søde.

FRIBARFEST D. 8. APRIL 
- læs mere på bagsiden

OM OS....

Studenterklubben er der, hvor I alle sammen 
kommer ned og drikker kaffe, spiser jeres frokost, 
spiller spil, mødes med læsegruppen og går til 
fredagsbar, men derudover er vi også en masse 
mennesker.
I ser os sikkert som dem, der står bag baren til 
fredagsbar og til daglig, men vi er meget mere 
end det.
Vi elsker vores alle sammens klub, og vi kan godt 
lide at det hele kører rundt. Så derfor skal der jo 
sørges for en lang række andre ting og sager. Bla 
skal alle øllene jo bestilles, og stilles på køl til jer, 
og der skal være styr på alle pengene og regnska-
berne. Der skal også helst se nogenlunde pænt ud, 
og være nogen til at lave kaffe hver dag.
Derudover skal vi stå til rådighed så folk og fæ fra 
panum kan låne lokalerne til forskellige fester.
Vi gør gladeligt alle disse ting, for at vi alle sammen 
har et pusterum fra studierne en gang imellem.

Vi håber selvfølgelig at I sætter pris på os, for vi 
sætter pris på at I er med til at gøre vores klub til 
et dejligt sted.

Generelt er der en rigtig god stemning til fredags-
barene, og vi har ufattelig lidt ballade i forhold til 
mange andre steder.
Det er vi rigtig glade for, så bliv ved med at være 
glade og søde ved hinanden til festerne og fred-
agsbaren.

De nye på studiet har måske bemærket at der er 
nogle, der springer køen over til fredagsbaren - det 
er os, der er med i studenterklubben, og det får vi 
lov til så vi kan komme ind og stå i bar, og pga. alt 
det andet vi laver.
Det håber vi at I godt kan forstå :)

Vi glæder os til at se jer
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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

Kommende aktiviteter
»  20. maj - Repræsentantskabsmøde

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. 

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

Gratis profi lering i FADLs kalender 2009/2010
FADL laver igen i år en kalender, som gratis 
uddeles til alle FADL-medlemmer i Køben-
havn og som altid, vil vi gerne give basis-
grupper/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

Kom til whiskysmagning med FADL
Torsdag den 23. april kl. 18.00 afholder 
FADL whiskysmagning.

I modsætning til traditionelle whiskysmag-
ninger, der primært omhandler en bestemt 
slags whisky fra en bestemt region, vil denne 
smagning omhandle forskellige fad-typer. 
Der vil altså være whisky fra hele verden og 
måske også en enkelt rom, der alle har ligget 
på forskellige slags fade. Der vil være en eks-
pert tilstede, som vil fortælle om de forskel-
lige typer, samt en masse smagsoplevelser. 

Smagningen fi nder sted hos Juul’s Vin og 
Spiritus på Værnedamsvej 15 på Frederiks-
berg. Prisen for arrangementet er 50 kr., og 

du kan tilmelde dig i FADLs Sekretariat på 
Blegdamsvej 26. 
Det kræver selvfølgelig, at du er medlem af 
FADL. Der er kun et begrænset antal pladser, 
så skynd dig.

KREDSFORENINGEN
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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

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

A N N O N C E R

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

Den 6-7-8 april 2009 holder Kursusafdelingen ( FADLs Vagtbureau ) lukket for 
al telefonisk og personlig henvendelse.

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. ½ år, gerne længere
Komme til holdmøde sidst i april (dato endnu ikke 
fastlagt)
Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn
Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG/blodprøvetager samt som sekretærvikar (hvis dette 
ønskes).

Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kon-
taktperson på 5014, også dette er lønnet.
Ansøgningsfrist:
13. april 2009 kl. 12.00

Ansøgningsskema fi ndes på www.fadl-vagt.dk, husk at 
mærke den ”hold 1601”.
Yderligere info:
Hvis du har behov for uddybende information, kan 
du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på 
katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 93. 

•
•
•

•

•
•
•

•

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 fl est antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
når holdet er samlet.
Ansøgningsfrist: Mandag den 20. april 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 

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). 

VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER MED 
START I MAJ
Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen 
med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til 
observation ad gangen, og det er generelt fredelige 
og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder 
plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden 
uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8¼ time. 
Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i 
påsken og i sommerferien. 
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed 
og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske.

Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle 
får vagter der passer deres kalender.

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.
Skal kunne deltage i holdmødet 5/5 2009 kl. 17.00

Ansøgningsfrist: den 20. april 2009 kl. 10
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk –  København 
– tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine 
Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

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

VAGTBUREAUET
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ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

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

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

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

Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
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”

•

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 20. april 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 

•
•
•

•

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

264 SIDER
KR. 328,- 

(VEJL.)

HJERTESVIGT 

I KLINISK 
PRAKSIS 
PER HILDEBRANDT OG FINN GUSTAFSSON (RED.)

Bogen er en klinisk håndbog i hjertesvigtsbehandling, som 

henvender sig til kardiologer såvel som til alment praktise-

rende læger og sygeplejersker. Relevante emner som bl.a. 

sygdommens epidemiologi, patofysiologi, klinik, behand-

ling, behandlingens organisation og problempatienten 

diskuteres, og forfatterne ridser væsentlige udviklings-

områder for behandlingen af den hyppige lidelse op.

VAGTBUREAUET

ANNONCER



Sommervikariat på ortopædkirurgisk afdeling ? 

Ortopædkirurgisk Klinik på Rigshospitalet søger to medicinske studenter til ansættelse i perioden 1.juni 2009 
til 31.august 2009 (eller del heraf) med funktion som vikar for reservelæge. 

Der er tilstedeværelse af mindst én speciallæge hele døgnet, suppleret med reservelæger og 
1.reservelæger. Medicinske studenter med funktion som vikar for reservelæge arbejder kun indenfor 
perioden 08.00-23.00 på hverdage samt 08.00-18.00 i week-ends og på helligdage. Der vil udover den 
medicinske student altid være mindst 2 læger i tilstedeværelsesvagt. 

Medicinske studenter med funktion som vikar for reservelæge udfører arbejde efter anvisning fra klinikkens 
læger, bl.a. journalskrivning og som assistenter ved operationer, og arbejder således ved patientkontakt altid 
under supervision. Endvidere kan vikaren medvirke ved registreringsopgaver, kvalitetssikringsprojekter, samt 
ved andet forefaldende ikke-klinisk arbejde. Der er ikke knyttet et formaliseret uddannelsesprogram til 
ansættelsen, men klinikkens afdelingslæger og vagtbærende overlæger vil fungere som tutorer på ad hoc-
basis. Bogen ”Torsoens Traumer – i krise, konflikt, krig og katastrofe” udleveres ved ansættelsen. 
Stillingerne giver gode muligheder for at stifte bekendtskab med flere af ortopædkirurgiens subspecialer 
(rygkirurgi, alloplastikkirurgi, tumorkirurgi, håndkirurgi, børneortopædi) samt i særlig grad den generelle og 
ortopædiske traumatologi. Rigshospitalets skadestue er en visiteret skadestue med få selvhenvendere. 

For studerende ved KU gælder det, at gennemført og bestået 7.semester er en forudsætning for ansættelse. 
Gennemførelse af klinisk ophold på en ortopædkirurgisk afdeling vil være en fordel. Studerende fra KU vil 
evt. have mulighed for at påbegynde OSVAL-2 under ansættelsen. Henvendelse til overlæge Henrik 
Grønborg, Rigshospitalets TraumeCenter, tlf. 35 45 80 05 eller mail henrik.groenborg@rh.regionh.dk for 
yderligere oplysninger. Du ansættes med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for 
medicinstuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling mellem Danske Regioner og 
Foreningen af Danske Lægestuderende. Ansøgning vedlagt kopi af eksamensudskrift og CEKU-logbog 
mailes til rh-hoc-personalefunktion@rh.regionh.dk eller sendes til Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, 
Personalefunktionen afsnit 2101, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Ansøgningsfrist: 20. april 2009 inden 
kl. 12.00. Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads. 

Annonce
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DVD-RELEASE: 
MEDICINERREVYEN
Som skrevet i MOK åbnede vi 
i sidste uge for salget af årets 
medicinerrevy på DVD!

Skulle du være en af de uheldige, der ikke nåede 
at sikre sig en kopi inden din nabos læsemakker, 
er der dog stadig håb forrude...

Vi har endnu et par kopier tilovers, som sælges 
efter først-til-mølle-princippet.
Filmen kan fås ved at skrive til Morten@Wibroe.
org og koster stadig den anskuelige sum af blot 5 
fisk i baren, 1 scorebog, 100 Turtles-tyggegummier, 
1/400.000 Stein Baggers luksusyacht eller bare en 
flad fedtet 50’er.

Mvh 
Revyen

DET MEDICINSKE SELSKAB I 
KØBENHAVN OSVAL PRIS 2009 

Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang årligt 
til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 
der gennem OSVAL2 opgaven har vist udprægede 
videnskabelige evner.
Det Medicinske Selskab i København har bl.a. 
til formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægeviden-
skabens fremskridt samt at virke for den offentlige 
sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive 
uddelt til forfatteren af de OSVAL2 opgaver, 
der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. 
selskabets formål.

Prisen består af en 1. pris på 10.000 kr., en 2. pris 
på 5.000 kr. og en 3. pris på 3.000 kr. samt til 
alle prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: 
Aben Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen 
indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab 
i København, Domus Medica, Kristiniagade 
12, 2100 København Ø, att.: Werni Lindegaard 
(wl@dadl.dk) inden den 1. juli 2009. Foruden selve 
opgaven skal der vedlægges et kort dansk resumé 
på max 300 ord, egnet til offentliggørelse samt et 
kort CV fra ansøgeren. For at komme i betragtning 
skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året 
før til 30. juni i året for indlevering.

Vinderne forventes at præsentere deres projekter 
ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske 
Selskab i København (www.dmsk.dk) i forbindelse 
med selskabets møderække.

STUDENTERJOB: 
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 eksamensperioden)

•

•
•
•

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 sammensæt-
ningen 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 umiddelbart efter. 
Du er velkommen til at kigge forbi i vores åbnings-tid, 
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 se på www.edb-sal.
sund.ku.dk

Ansøgningen sendes til mwn@sund.ku.dk
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ØGET OPTAG ER ET FAK-
TUM – HVAD NU?
Af Simon Krabbe, 9. semester, medlem 
af studienævnet på medicin

Der er nedsat to arbejdsgrupper med det formål 
at ”redegøre for logistiske og uddannelsesmæssige 
konsekvenser ved en kapacitetsudvidelse på 50
studiepladser i hele lægeuddannelsen ved et 
meroptag på 50 studerende på bacheloruddan-
nelsen”. Grupperne skal ”identificere limiterende 
logistiske faktorer ved +50 i relation til under-
visningslokaler, klinisk kapacitet, studieordning, 
administration” og ”fremsætte forslag til løsninger 
af limiterende faktorer under forudsætning af be-
varet eller forbedret uddannelseskvalitet”. Første 
møde afholdes midt i april.

De kliniske ophold er ikke den eneste, men den 
største udfordring. To forslag, som i øvrigt har 
været på bordet flere gange i løbet af de sidste år, 
fortjener at blive nævnt igen:
1) Fakultetet kan indgå aftale med Frederikssund 
Hospital om klinikpladser på 7. eller 9. semester. 
Der er en bred medicinsk afdeling, urologi og
ortopædkirurgi. Det burde være enkelt; på hospi-
talets hjemmeside står at hospitalsdirektøren, Jens 
Ole Jarden, kan kontaktes på tlf. 48 29 52 01.
2) Fakultetet kan indføre en regel der siger, at 
overflyttere fra SDU og AU kun optages, såfremt 
der er plads. Prognosen for 7. semester til efteråret 
får øjenbrynene til at løfte sig: 292 studerende inkl. 
25 overflyttere, mens kapaciteten på papiret er 224 
studerende. Alle fra KU skal selvfølgelig stadig 
have ret til at fortsætte på 7. semester i direkte 
forlængelse af 6. semester.

Disse to forslag er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, 
men en fornuftig start. Vi bliver sandsynligvis 
nødt til at drøfte i hvor høj grad klinikopholdene 
skal bredes ud over en større del af kalenderåret, 
og hvad dette vil betyde for rulstrukturen på de 
implicerede semestre.

NU STARTER DEBATTEN
Vidar-André Wøien
Stud.med. 

Det er nu for rigtig gang i debatten om de kollegiale 
vedtægter rundt omkring. Det er selvfølgelig noget 
som diskuteres, fordi ved en ændring vil FADL få nye 
arbejdsopgaver, og skulle tage kontakt til konkur-
renter for at fremme krav på vegne af de medlemmer 
af FADL som arbejder hos private vikarbureauer, 
noget som er en fagforenings arbejde normalt.

Da jeg læste Kristin Julia Steínthorsdottírs debat-
indlæg, blev jeg dog skuffet. Mest af alt fordi hun på 
en personlig måde går efter et enkelt medlem og ikke 
diskuterer den vigtige sag, som angår den forening, 
hun er øverste nationale leder af. 
Det er i hovedforeningen, at de kollegiale vedtægter 
vedtages og kan ændres. Det er heller ikke hver dag, 
der er politiske initiativer fra FADL’s egne medlem-
mer, som samler over 250 medlemmer alene på Fa-
cebook. Det er nemlig som hun selv skriver, »for de 
fleste meget kedeligt at høre om FADL’s opbygning 
og vedtægter«.
Men det er noget, folk går op i. Ikke mindst når 
man er nødt til at lyve eller holde sine arbejdsgivere 
hemmelige oven for sin egen fagforening for ikke at 
risikere en eksklusion. 

Kristin Julia Steínthorsdottír nævner også min 
kontakt til Lægeforening, som blev nævnt uheldigt 
på Facebook. 
Den aktuelle person, jeg snakkede med i Lægefore-
ningen, havde ikke aftalt at mødes for at lave en 
ny fagforening. Derimod handlede min kontakt til 
Lægeforeningen mere om de mange muligheder, der 
var for at fusionere eller forbedre samarbejdet med 
Lægeforeningen. 
En ny fagforening var et alternativ, et af mange, og 
en mulighed man altid har i Danmark, siden det er en 

grundlovsret at stifte en forening. Faktisk var det bare 
et hypotetisk alternativ, som kunne blive en realitet, 
hvis flertallet af medlemmerne af FADL ikke vil ændre 
vedtægterne. For hvis FADL ønsker at beholde de ak-
tuelle vedtægter, strider det med mit syn på, hvordan 
en studenterorganisation og fagforening bør være, og 
jeg ville derfor ikke fortsætte mit medlemskab, men 
måske i stedet lave en ny fagforening. En forening, 
som ville acceptere alle medlemmers ret til at vælge 
deres egen arbejdsgiver. 
Der var ikke givet nogle forhåbninger eller antydnin-
ger omkring dette fra den aktuelle person i Lægeforen-
ing, og det var heller ikke det vigtigste, som skulle 
drøftes. Men jeg valgte ikke at bruge eller kommentere 
hans navn yderligere, fordi jeg ikke burde have nævnt 
korrespondancen på Facebook. Han følte sig forbundet 
med gruppen, og det var uforsigtig af mig, og det har 
jeg taget ved lære af. 
At Kristin Julia Steínthorsdottír – selv om hun har 
udtalt, at Facebook lige frem er et useriøst medie – har 
været inde og hentet de gamle diskussioner frem og 
skrevet om dem ude af deres kontekst, viser, hvordan 
hun ønsker at personliggøre debatten. Det må stå for 
hendes regning. Jeg ønsket debatten på vegne af andre 
medlemmer i FADL, jeg kender, og som blandt andet 
har arbejde i FADL og forsikring, samtidig med at de 
supplerer med vagter fra andre steder. 
De fortjener at få klarhed i deres sag og ikke frygte 
at skulle gennemgå min proces, hvor jeg samtidig 
med at ønske en debat, selvfølge kom i søgelyset på 
grund af min egen arbejdssituation. Heldigvis skal 
der være debataften og en undersøgelse af FADL-
medlemmernes holdning. Begge tiltag vil være gode 
grundlag for at få diskuteret tingene inden FADL’s 
generalforsamlingen i efteråret.

Jeg blev ekskluderet fra FADL i marts. Det kom ikke 
som en overraskelse, da jeg ved og har forståelse 
for, at repræsentantskabet skal følge deres egne 
vedtægter. 

Derfor håber jeg, at FADL Odense får ændret de 
kollegiale vedtægter, hvis det er flertal for det på 
generalforsamlingen i Odense. 
Vi kan kun håbe på, at hvis medlemmerne i FADL i 
Odense stemmer for en ændring, så vil medlemmerne 
af hovedforeningen fra de andre to byer være kollegi-
ale og loyale oven for Odense og derfor følge Odenses 
ønske med hensyn til vedtægterne. 
Lige nu er det største problem for FADL, at vagtbu-
reauet i Odense udviklingsmæssigt er bagefter de to 
andre byer. Dermed mærker medlemmer af FADL i 
Odense mere på deres egen krop, at man ikke selv kan 
få lov til at vælge sine arbejdsgivere, som for eksempel 
de private vikarbureauer.

En ændring af de kollegiale vedtægter, vil ifølge min 
opfattelse, åbne kommunikationen mellem forening og 
medlem. Samtidig vil det fjerner den dårlige stemning, 
som opstår, når FADL bruger tvang og ekskluderer 
folk, som ønsker at tjene penge til deres husleje. 
FADL kan ved at acceptere, at medlemmerne arbejder 
andre steder, begynde at få høre fra medlemmerne, 
hvordan de bliver behandlet, og hvilke kvalifikationer 
FADL’s konkurrenter kræver til forskellige vagter. 
Og hvis der findes useriøse private vikarbureauer, 
som nogle ansatte i FADL tit snakker om, vil det 
være muligt at få førstehåndsviden om de aktuelle 
forhold.

FADL’s direktør i hovedforeingen, Bo Christensen 
kom sammen med Torben Conrad, faglig sagsbehan-
dler i FADL, har også budt ind i debatten. Der findes 
mange gode ting ved FADL og deres vagtbureauer det 
er godt at få frem!
Tidligere var der ikke tilladt at arbejde på privat 
hospitaler, men det blev fjernet fra de kollegiale 
vedtægter. 
Nu er det bare den sidste tvangsforanstaltnings tur. 
Så mød op til den debataften, som FADL Odense 
inviterer til.

Sidste uges quiz var lidt i den sværere 
ende, her tænkes særligt på spørgsmål i 
yndlingsfaget sundhedspsykologi.

Svaret på hvad Stress skulle have 
heddet hvis den gode Hans Hugo Bruno 
havde passet sine engelsk lektioner i den 
ungarnske folkeskole var :
Strain

Vores patient som blev indlagt på 
Haderslev sygehus fejlede intet 
ringere end SIADH, (Syndrome 
of Inappropriate Antidiuretic 
Hormone Secretion)
En lækkerbisken fra 5. sem, som jo 
især ses ved hypofysetumorer, og som 
flere læsere har ganske korrekt har 
husket ved lungecancere.

Vinderen af den Diagnostiske blev:
Kristian Aasbjerg Andersen 10. sem

Vinderen af den Basale quiz blev:
Cæcilie Trier 11. sem

Den basale quiz
I denne uge skal vi hellige os 
overfladeanatomien. Hvis De, kære 
læser, bøjer (som vi på latin ynder 
at kalde flexer) Deres hånd, vil tre 

furer komme tydeligt til syne.
For alle der slap igennem 3. sem, er 
det barnelærdom at den proximale 
fure afgrænser håndleddet 
proximalt. Men hvad ligger den 
midterste fure udfor? 

I den diagnostiske quiz skal 
kliniske observationer omsættes 
til en sygdom, hvilket jo er 
lægegerningen i sin smukkeste 
skønhed. En pt. kommer med flg 
fund: 
- Senexanthomer i håndens 
extensor-sener og Achilles-senerne.
- Arcus cornea i hornhinden
- Xanthelasmata

Som en hjælp kan det nævnes at 
diagnosen næppe stilles uden en 
blodprøve.

Kan du svaret så skriv til
mok@mok.info
Husk at skrive dit tlf. nr så vi kan 
kontakte dig hvis du skulle være 
den heldige vinder af en flaske 
kirser. 

Mikael/mok-red

Faglig Quiz
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INDSENDT AF PANYSA:

Hej!
Vi vil gerne have at MOK gør de studerende op-
mærksom på, at på fredag fjernes det sidste af de 
fire læserum for at også dette bliver til kontor for 
administrationen.
Efter bibliotekets lukning og i weekenden findes 
der ingen plads til studier på skolen. Dette er 
uacceptabelt da skolen først og fremmest er til for 
de studerende. Læserummet bruges næsten hele 
døgnet mandag til søndag, mens kontoret kun 
bruges nogle timer om dagen. Der burde findes 
andre muligheder til kontor end de studerendes 
læserum. 
Dem som tager beslutningen om dette henviser 
de studerende til saulokaler, hvilke bruges til 
undervisning størstedelen af dagen. Endvidere 
henvises til biblioteket, hvor der ikke findes plads 
til alle under eksamensperioden og som er lukket 
om aftenen og i weekenden. Der er opsat sedler til 
navneindsamling mod beslutningen udenfor biblio, 
læserummet, kantinen og edb-salen.

Skriv under, af princip og sympati!
MVH, os der bruger læserummet.

DET SIDSTE STILLERUM PÅ 
15.2 VIL BLIVE LUKKET OG I 
STEDET ANVENDT TIL KONTOR 
FRA 15/4 2009

Det stille læserum i 15.2.05 vil blive lukket for 
renovering 15. april 2009. Derefter vil SUNDs 
evalueringsenhed flytte ind i lokalerne 15.2.05 og 
15.2.07. Flytningen skyldes, at PUCS er nedlagt, 
og evalueringsenheden er overflyttet til studie-
servicecentret.

Som alternativ til stillerummet henvises til Panum-
biblioteket eller et af SAU-undervisningsrummene 
bag Haderup- og Hannover-auditorierne eller et 
af undervisningslokalerne på Kemigangen, når 
de ikke er i brug til undervisning. Dekanatet er 
bekendt med manglen på stille læsepladser på 
SUND og arbejder på at få etableret flere. Det 
kan blandt andet være ved at ansøge KUUR-
puljen om midler til at skabe flere læsepladser i 
Panumbiblioteket.

LÆGER OG ØKONOMER TJENER MERE END 
DOBBELT SÅ MEGET GENNEM ET HELT LIV 
SOM EN SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet livsindkomsterne for hver faggruppe ved 
at lægge den gennemsnitlige indkomst fra 18 til 80 år sammen. Således er der medregnet 
alt fra lønindkomst til offentlige overførsler, kapitalindkomst og pensioner. Skatten er 
fratrukket for at nå frem til den disponible livsindkomst.
Kilde: Dinepenge.dk
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SUND barsler med udvidelsesplaner som går videre end blot Panumtårnet. Som nedenstående fotomodel viser, skal 
der opføres et Panum 2.  ”Panum 2 er tænkt som en næsten nøjagtig spejlet kopi af den arkitektoniske perle vi kender 
som en forskningens højborg, og som desuden er højt elsket af de studerende for den pædagogiske indretning og 
det lyse inspirerende studiemiljø” udtaler ansvarshavende og velrenommerede arkitekt Gerda Gung. 
Således var MOK med til et byggeudvalgsmøde, omkring det nye byggeri, vis samlede omkostninger anslås i omegnen 
af 4 ½ storebæltsbroer. Her kom det frem, at planen har ligget på tegnebrættet længe, og en usædvanlig gavmild 
donation fra en anonym virksomhed nu har kickstartet processen. Ledelsen på SUND har en såkaldt ”good-feeling 
- Mmmm” i maven omkring projektet, som flere gange under mødet blev omtalt ”panum-factory”.

Men hvad skal det indeholde?!
De nøjagtige planer for indretning er 
endnu ikke fastlagte, og basisgrupper vil 
snart blive opfordret til at søge om etager 
eller bygninger.  ”en stor del af den store 
nye bygning vil dog være forment adgang 
for de studerende, da omkring 87% skal 
bruges til forskning og leasing. Desuden 
er det meningen, at svarende til hvor bib-
lioteket ligger i det gamle Panum, vil være 
et område tiltænkt et ”professor spabad”” 
fortsætter Gerda Gung.  Grundet den 
øgede administrationsbyrde omkring kur-
badene erfarer MOK, at der snarest vil blive 
opslået en stilling som prodekan indenfor 
Wellness, der samtidig vil fungere med 
bademesteransvar.

Socialt ansvar og fremtiden
Den samvittighedsfulde læser har nok 
allerede tænkt det – nemlig hvad skal 
der blive af de gamles by? Hertil var 
svaret tvetydigt, men projektgrup-
pen bag Panum 2 påpeger, at der er 
mangel på større undersøgelser som 
belyser problemstillingen ved flytning 
af mange ældre medborgere under 
en kort tidshorisont. Samtidig vil de 
kigge nærmere på Plejebo-sagen, 
da denne kan indeholde værdifuld 
information.  

Projektgruppen oplyser endvidere 
at Panum 2 forventes at stå færdig 
medio 2011.

Troels/red.
 

SUND har vokseværk!
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fri-bar fest
onsdag d. 8. april

i studenterklubben

Årets tyrolerevent
det koster 185,- for alle hvilket giver 

adgang og drikkevarer hele festen. 
billetter kan kØbes i studenterklubben i 

dennes Åbningstid.

dØrene Åbner kl 22.00 og lukker igen 
kl 24.oo

vi glÆder os til at se jer


