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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 02.1.105 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.info. 

OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige 
lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok. 105. Skriv tydeligt hvilket indlæg 
illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efter-
følgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
 Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.info

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Jannie/MOK.red.

Onsdag: 
  MOK nr 25, årgang 41 udkommer
  IMCC pakkedag, se s. 9
  MSF foredrag, kl. 16, se s. 10

Torsdag:
  Møde i IMCC's Egypten-gruppe, kl. 20, se s. 9

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  SAKS kursus, kl. 17, se bagsiden

Denne  redaktion

MOK

Vi er dem de andre ikke vil lege med :-(
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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

I sidste uge bragte vi et 
billede af en børsteagtig 
genstand, som Mette 
Borch Nørmark ganske 
rigtigt gættede var en 
persienne-renser. 

Vi modtog dog et andet svar der fortjener 
at blive bragt. Aaaaaaaaan-DY (2 stavelser) 
skriver således: "[forkortet, red.].., slog det mig at 
jeg havde set sådan et aggregat før. Et håndtag og to 
børstehoveder - dvs. er rense-aggregat. Et andet hint 
kom til mig, som en analfi ksering hos en nonne, da 
aggregatet måler gode 10 cm (den er jo målt skævt 
i mok) hvilket stemmer overens med ca.-længden 
på hhv rectum+analkanalen samt moderskeden 
(selvfølgelig i anti-viril tilstand).
I bedste Erasmus Montanus ånd må jeg dermed 
konstaterer: Ergo er aggregatet en kombineret 
skede-røvs-renser."

I denne uge har vi valgt en genstand som er 

en smule hjemmegjort, 
men meget anvendelig. 
Specielt hvis man er 
løbet tør for batterier/
strøm/internet...

Derfor vil en r igtig 
god ide naturligvis godt 
kunne vinde hvis den 
rigtige ikke kommer.

Mia Joe/MOK.red.

Hvad er det?

Sk
riv

 d
it 

sva
r t

il 

mok
@

mok
.in

fo

Ugens
Piet Van Deurs

aak - Alive and Kicking
adl - all day long
aeap - as early as possible
afaik - as far as I know
anlsx - Anal Sex
asafp - as soon as fucking possible
das - drugs at school
dcw - Doing Class Work

el - egen læge
esad - eat shit and die
fv - fast vagt
gtgttbr - got to go to the bathroom
llc - laughing like crazy
p.t. - pro tempore
phat - pretty hot and tasty
rotfloltbrohe - rolling on the floor laughing out loud 
till blood runs out his eyes

ORDBOGEN

FINANSKRISEN PÅ 
HOSPITALERNE

Offentlige hospitaler burde grundet finan-
skrisen skære ned på tidsforbruget under 
journal skrivningen.

Der foreslås at forkortelserne der bruges 
på internettet af, diverse nørder, også skal 
bruges af læger.

Det vil formindske papirforbruget, læges-
ekretærens indskrivningstid og til sidst 
lægens indtalingstid. 

Hallas & Markus/MOK.red.

Offentlige hospitaler burde grundet finan-
skrisen skære ned på tidsforbruget under 

Der foreslås at forkortelserne der bruges 
på internettet af, diverse nørder, også skal 

Det vil formindske papirforbruget, læges-
ekretærens indskrivningstid og til sidst 

Aktuelt
83-årig PHAT mand indlægges via EL AAK. ADL havde 
han været tiltagende LLC. Pt. har igennem længere tid 
haft et stort forbrug af DAS. DCW fik pt. pludseligt et 
ildebefindende og fandt sig selv ROTFLOLTBROHE. 
Herefter søger pt. ASAFP EL. 
pt. GTGTTBR regelmæssigt, ledsages dog af frygt for 
ESAD. Forrige FV gik AFAIK hjem som følge af anlsx. 
Pt. bør tilses af neurolog AEAP.

Foreløbigt  
  rp      TLC

HH/MHO

UGENS QUIZ
Vi takker for de mange henvendelser og kan 
desværre kun belønne to personer.

Svaret på den basale del var m. digastricus. Ud 
af de mange der gættede rigtigt blev Christopher 
Molbech, 3. sem. trukket som vinderen.
Svaret på den diagnostiske var kopper/variola. 
Den heldige vinder er Tamara Løkkeholt, 4. sem.

Vinderne bedes komme på MOK-redaktionen til 
afhentning af præmie.

DEN BASALE DEL
I denne uge går vi helt ned på det 
mikroskopiske plan. Vi leder 
efter navnet på en celle der 
sidder i bunden af epidermis, i 
stratum spinosum. 
Denne celle har dendritter 
og indeholder tennisketcher-
formede granuler. 
Funktionen, af denne celle, er 
antigen præsentation i tilfælde af en 
mikroorganisme angriber.

DEN DIAGNOSTISKE DEL
I denne uge leder vi efter navnet på en paroksys-
tisk neurologisk sygdom. Patienter vil ofte 
fortælle at de, når de skal sove, ikke kan bevæge 
sig og hallucinerer.
I kompendiet er sygdommen beskrevet med 
følgende: 
"Tilfælde med forbigående lammelse af en 
ekstremitet kan ses i tilslutning til indssovning 
og opvågning"

Svar forslag bedes i sende til mok@mok.info

Markus/MOK.red.

I denne uge går vi helt ned på det 

Funktionen, af denne celle, er 
antigen præsentation i tilfælde af en 

FIND ÉN FEJL!

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

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

For at få det på det klarer. Det er altså snyd, at…
Skrive under for en anden person, ved frem-
møde til obligatorisk undervisning. 
Skrive under for en anden person, ved aflever-
ing af opgaver og rapporter.
Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse 
kilde og tydeligt markere citater i eksaminer, 
opgaver og rapporter.
Skrive af fra andre studerendes tidligere 

•

•

•

•

afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter 
i eksaminer, opgaver og rapporter.
Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som 
tilladte hjælpemidler.

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

Og det ville jo være lidt bittert ikke!?

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

•

•

EKSAMEN + HOST HOST 
= SYGEMELDING?

Det er vigtigt du husker at framelde dig eksamen 
rettidigt hvis du bliver syg. Ellers vil det komme til 
at tælle som et eksamensforsøg. Her kan du læse 
hvornår og hvordan du sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamenskon-
toret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Herefter 
skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og 
aflevere den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter 
eksamen. Lægeerklæringen skal indeholde lægens 
ydernummer og stempel, ellers er den ikke gyldig. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du 
gøre det i uge 8-9 ved vintereksamen og uge 33-34 
ved sommereksamen via punkt.ku.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…

Se hvornår du skal til eksamen og læs om de 
mange regler.

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemme-
side kun for medicinstudiet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente 
eksamensplanen for dette semester. Der er desu-
den links til rettevejledninger, klagevejledninger, 
sygemelding og meget andet vigtig information 
om eksamen.
Husk afmelding skal ske senest 7 hverdage inden 
eksamen!

PAS PÅ PENGENE
Har du brug for økonomisk vejledning i løbet af dit 
studie er der hjælp at hente. 

SU
Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SU-
kontoret på KU. Du kan ringe på 33 26 86 00 eller 
skrive til su-kontoret@adm.ku.dk. Mange svar på 
de almindeligste spørgsmål kan afklares ved at 
søge på www.su.dk.

STUDENTER-
ØKONOMIVEJLEDNINGEN 

(SØ)
SØ har til formål at vejlede omkring de studer-
endes muligheder for at gennemføre studiet med 
udgangspunkt i den enkeltes økonomiske og stud-
iemæssige situation. 
For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligh-
eder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, 
men også hvis du har børn, er på revalidering 
eller hvis du en kort overgang er i en alvorlig 
økonomisk knibe på grund af eksempelvis sygdom. 
Studenterøkonomivejledningen kontaktes på tel-
efon 35 32 38 99 eller e-mail sa-studoekon@adm.
ku.dk. 

BØRNETILSKUD TIL STUDER-
ENDE
Det er muligt for studerende med hjemmeboende 
børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. 
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke 
afhængigt af om man modtager SU. Der kan søges 
om ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, 
uanset antallet af børn. 
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og ud-
betales som almindelige børnepenge kvartalsvis. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din 
kommune eller på internetadressen https://www.
minff.dk/satser/. 

Centrala studiestödsnämnden – CSN 
Studerende fra Sverige kan hente information om 
CSN på http://www.csn.se/. Vi kan desværre ikke 
tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Forår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 17-18 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 20/4 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 22/4 1500 – 1700 14 – 15 og 17 – 18 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 22/4 1500 – 1600 1200 – 1500 Gro Askgaard Medicin 
Torsdag 23/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen Medicin 
      
Mandag 27/4 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard Medicin 
Tirsdag 28/4 1200 – 1300 1300 – 1500 Gro Askgaard Medicin 
Onsdag 29/4 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 30/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen 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    

LAD NU VÆR’ AT SNYDE!

MØDEPROGRAM

Forum: Medicinerrådet
Dato:  Mandag den 4. maj 2009
Tid:  16.15-17.15
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, 1. sal, lok. 102 

Formalia
Nyt fra semestrene
Nyt fra udvalg
Nyt fra studienævn
Indledende debat om visioner for en fremtidig, ny studieordning 
– hvordan skal vi gribe processen an?
Evt.

Referatet fra sidste møde udsendes snarest.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du meget velkommen til at komme forbi og lufte dine tanker.

Med venlig hilsen
  Medicinerrådet

1.
2.
3.
4.
5.

6.

STUDIEVEJLEDNINGEN

STUDENTERPOLITIK
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Her følger tre historier som illustrerer bare nogle af 
de forskelle man kan møde og mærke ude i verden. De 
mennesker der er berørt af disse skæbner vil vi som 
læger også møde på et dansk hospital. For ikke at 
nævne patienten der har været i flygtninge lejr, været 
udsat for en natur katastrofe, er født og opvokset i et 
krigshærget område, været på asylcenter osv. 

FLYGTNIGE LEJR - JUTTA 

AFRIKA og AFHOLDENHED
Du er taget en tur til Afrika og har fornøjelsen af at 
komme en tur ned til den lokale ”youth group” og 
udveksle erfaringer med de unge. Du følges med en 
alderssvarende tysker som tilfældigvis befinder sig på 
samme hospital som dig. Du ender med at svare på en 
masse spørgsmål som stort set kun handler om sex og 
parforhold og priser dig ret så lykkelig over at du trods 
alt har været på kursus i ”Global Health Challenges”, 
for ellers havde du da været helt lost. For dem er du 
lægen (selvom du faktisk er studerende) og det du siger, 
bliver taget meget alvorligt. Dine ellers sobre svar er 
provokerende, men stille og roligt letter stemningen og 
det ender i en god diskussion om forskelle og ligheder i 
de to lande (stadig kun med dig og tyskeren som eneste 
reference til Danmark/Europa). Meget er kommet på 
bordet, du er blevet fortrolig med de unge. Seancen sår 
ikke den mindste tvivl i din bevidsthed om at disse unge 
mennesker er seksuelt aktive (ligesom din egen ungdom 
er det), og at seksualitet er noget de hungrer efter viden 
om. Herefter overværer du en snak om HIV/AIDS og 
hvordan man undgår det – der er på intet tidspunkt 
snak om kondomer. Til gengæld slutter det hele med 
at en i gruppen (som hele tiden har været der) rejser 
sig op og bryder ud i gospel, om at afholdenhed fra sex 
før ægteskab er den eneste vej uden om HIV/AIDS og 
at det er i orden hvis du allerede har haft sex, det er 
aldrig for sent at blive abstinent. Alle de unge klap-
per med og synger. Du får en klump i halsen og får 
nærmest lyst til at tude når du tænker på hvor få af 
disse unge mennesker du i virkeligheden tror afholder 
sig fra sex når først mørket falder på, med tanke på 
alle de spørgsmål du netop har svaret på. Ved din side 
har du din tyske ven som er fra den metodistiske kirke 
som er noget mere troende end du selv er (almindelig 

protestant som kommer i kirke til bryllup og dåb, men 
dog tror på at der er noget mellem himmel og jord). 
Din ven går sådan set går ind for abstinens for den 
enkelte.. men ser det heller ikke, som dig, som løsnin-
gen på et helt samfunds HIV epidemi. Der står I så og 
føler jer lidt alene. Bagefter tager du med formanden 
fra ”youth group” (som er din ven) tilbage til din by. 
I får en snak og han spørger hvad du har at sige 
til det hele. Hmm. Du er ærlig og siger at du syntes 
faktisk det var temmelig modsætningsfyldt. Han er 
ENIG! – Nu får du det rigtig dårligt – specielt da han 
fortæller at han da heller ikke kan følge reglerne om 
afholdenhed, men underviser i det alligevel. Resten af 
dagen er temmelig trykket af denne oplevelse og din 
respekt for din ven er dalet. DU UNDRES - over at 
det er sådan man takler HIV/AIDS epidemien i det 
her lille bysamfund du befinder dig i, hvor 35 % af 
befolkningen er smittet (Kilde: det lokale sygehus). 
Du vil vide mere om international sundhed, ikke kun 
i Afrika men i HELE VERDEN.

Eller....... fortsættelse følger i næste MOK

MEN:

Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om 
udfordringerne i global sundhed? ELLER
Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om global sundhed for det bare er FOR 
spændende? ELLER
Er du den der springer dem over, men sværger at 
du nok skal få dem læst når du ikke har en stor 
eksamen hængende over hovedet fordi du egentlig 
syntes det er ret vigtigt? ELLER
Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstå (eller ikke 
havde tid til at forstå fordi der var så mange andre 
indtryk), men nu vil du gerne vide mere? ELLER 
Er du på vej ud og vil vide mere om hvad der foregår 
ude i den internationale sundhedsarena? ELLER
Står du overfor turnus med hele verden som din 
patient og undrer dig over at du ikke ved noget 
om selv de minoriteter vi har her i Danmark, men 

•

•

•

•

•

•

som du ved du 100 % sikkert vil komme til at 
behandle? ELLER
Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at deltage i en 
snak om sundhed ikke kun i Danmark men i vores 
globaliserede verden og syntes det er lidt en fallit 
erklæring at du ikke rigtig ved hvad WHO egentlig 
laver, nu du repræsentere din profession? 

Så er Kursus i ”Global Health Challenges” måske 
noget for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen 
af at udvide din horisont ud i sundhed og globalisering, 
sundhedssystemer, reproduktiv sundhed, ”smitsomme 
og ikke-smitsomme sygdomme”, voldelige konflikter, 
migration, menneskerettigheder og globaliseringen 
og det danske sundhedssystem.

Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsperson-
alet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det, der lægger den internationale dagsorden 
i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande men også 
i Danmark.

Og meget mere......

ER DU MED på vognen?

Med Venlig Hilsen 

Kursus i Global Health Challenges 

TID: 17. August til 28.August 2009
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: Gratis for for KU studerende. Pris for ikke-KU 
studerende: 1900 dkr.
MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 13 maj 2009
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: http://www.
inthealth.ku.dk/summer_schools/ssghc/ 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed 
og IMCC
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

•

KURSUS I “GLOBAL HEALTH CHALLENGES” – 1. AFSNIT

STUDIETILBUD

FIND ÉN FEJL!
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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
»  1. maj   - FADLs 1. maj i Studenter-    
        klubben fra kl. 9.
»  20. maj - Repræsentantskabsmøde

De lægelige specialer
I forbindelse med den seneste tids fokus på den lægelige vide-
reuddannelse er det påfaldende, hvor lidt information, der er 
blevet målrettet direkte mod de kommende læger. 

FADL har derfor taget kontakt til samtlige specialeselskaber 
og bedt dem udarbejde en kort beskrivelse af deres speciale. 
Herved får den enkelte lægestuderende bedre mulighed for 
at danne sig et overblik over mulighederne, så man herefter 
kan søge yderligere information om de specialer der vækker 
interesse. Dette er der ind til videre kommet en række gode 
beskrivelser ud af. 

Du kan se beskrivelser af en del af de lægelige specialer på 
www.fadl.dk. 

Vi håber, at de resterende selskaber med tiden vil bidrage til 
oversigten.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig FADLs nyhedsbrev via www.
fadl.dk og få de seneste nyheder, jobop-
slag og andre informationer direkte i din 
mailbox. 

FADLs Forlag 
på Facebook
Besøg de aktive medicinstuderende 
fra FADLs Forlag på Facebook: SYGE 
BØGER / STORE HJERNER

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

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  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

OBS!
Kursusafdelingen og administrationen på FADLS Vagtbureau 
holder lukket 1. Maj 2009

HOLD 1301 – BBH AKUTMEDICINSK 
AFDELING (AMA)
Vi søger nye medlemmer til vores SPV hold på 
akutmedicinsk afdeling på Bispebjerg hospital.

På holdet kan du lære, eller vedligeholde, kliniske fær-
digheder som f.eks. venfl onanlæggelse og blodprøve-
tagning. Og yderligere får du et indblik i de hyppigeste 
sygdomme der fører til indlæggelse på en akutmedicinsk 
afdeling. Så hvis du er indstillet på det er det en god 
mulighed for at optræne dit kliniske blik.

Vi dækker alle vagter døgnet rundt, på nær dagvagter 
i hverdagene, så det er muligt at kombinere med un-
dervisning. Derudover er du sikret en højere løn end 
ved almindelige SPV-vagter og du er sikker på at få 
dine vagter.

Arbejdet går ud på at hjælpe til og afl aste det faste per-
sonale, hvilket betyder afvekslende arbejdsopgaver. Da 
det er en akut afdeling er der af og til travlt, derfor er 
det at foretrække at du er selvstændig, ansvarlig, fl eksibel 
og opsøgende.

For at kunne deltage i holdarbejdet skal du leve 
op til følgende:

Min. 300 SPV-timer (gerne fl ere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV Holdløn
Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. april 2009 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Hold 1301”
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog tlf. 35245402

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 8 1/4 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 27. 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

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR I ALMEN 
LÆGEPRAKSIS
Vi er en kvindelig solo praksis på Frederiksberg 
med tilknyttet uddannelseslæge som mangler 
en vikar for lægesekretær 

Hurtigst muligt formentlig inkl. Maj måned

Arbejdstid:
Ca. 6 timer dagligt 3-4 dage om ugen afh. Af hvad du 
har mulighed for, 
 Vi vil helst have en person eller to personer til at dækker 
vagterne.

Funktion:
Noget sekretærarbejde, telefonpasning og reception-
sarbejde. Samt
Blodprøvetagning, EKG, LUF, vortefrysning osv.

Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at tale 
med patienterne og må meget gerne have humoristisk 
sans. Du skal kunne arbejde selvstændigt.

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt dog seneste 27/4-09 via. 
www.fadlvagt.dk for medlemmer -ledige hold - mærke ” 
Praksis Frederiksberg”

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

HOLD 1706 GLOSTRUP SKADESTUE 
Er du interesseret i et udfordrende, lærerigt og til 
en vis grad fagligt relevant job som lægesekretær 
i Glostrup Skadestue?

Arbejdsbeskrivelse:
Opskrivning og registrering af patienter, der henvender 
sig i skadestuen.
Skrivning af korte skadenotater samt akutte in-
dlæggelsesjournaler.
Booking af røntgenundersøgelser, ambulante tider 
samt kørsel fra og til hospitalet.
Der er primært tale om aften- og nattevagter.

Du tilbydes:
Et forholdsvist lærerigt job, der er en god forberedelse 
til de kliniske semestre, hvor du skal skrive journaler (7. 
og 9.) Erfaringen siger at studerende, der har arbejdet 
som lægesekretær har det nemmere og får forholdsvis 
mere ros for journalskrivning på 7. og 9. semester. 
En god løn på godt 1300 kr. pr. vagt samt mulighed for 
at aftale ekstravagter med afdelingen.
Desuden et godt arbejdsmiljø, hvor du er omgivet 
en hel del fl inke, rare og hjælpsomme kolleger i form 
af gode læger, søde sygeplejersker og hjælpsomme 
lægesekretærer, som du vil komme til at dele kon-
tor med

Krav til dig:
Du skal være hurtigt på tasterne, god til dansk retskrivn-
ing og skal kunne håndtere pressede situationer.
Derudover skal du være på minimum 4. semester, have 
300 SPV-timer bag dig og skal kunne tage 4 vagter 
pr. måned. Det forventes desuden at du kan være på 
holdet i mindst 3 semestre.
Du skal have gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i afdelings 
procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. Maj 2009 kl. 10.00. Søg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til 
hold – Mærket ” 1706”

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte holdleder Faisal 
Amin 20 85 67 26 eller
Ledende Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på telefon 
35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VAGTBUREAUET
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HOLD 4223 - HJEMMEDIALYSEHOLD
Da en af vores medlemmer gennem fl ere år bliver kandidat til sommer søger vi nu et nyt medlem til 
vores hyggelige hjemmedialysehold.

Vi er et lille og stabilt hold, som dialyserer en meget rar kvinde i hendes hjem i Ølstykke. Vi dækker samlet 12-14 
vagter/måned, idet patienten dialyserer man-ons-fre. Mødetiden aftales med patienten fra gang til gang, således at 
man for eksempel kan møde efter en dag i klinik. 
Holdet består normalt af 2-4 medlemmer, alt afhængig af hvor mange vagtønsker de aktuelle medlemmer har. Vi 
er dermed et meget fl eksibelt hold, og en mulighed for dem som ønsker færre end 4 vagter/måned. Da holdet de 
sidste år stort set ingen sygemeldinger har haft, er man heller ikke belastet af bagvagter.
 
Arbejdet går ud på at starte maskinen op, køre 3 1/2 time dialyse med et par blodtryksmålninger, og så afslutte. 
Patienten lægger selv nålene, og dialysen kører som regel helt uden en eneste alarm. Hun sidder i eget værelse, 
mens vi er i stuen og gør, hvad vi har lyst til.

Vi er heldige at have adgang til at lave kaffe, the, og bruge hendes bærbare computer med trådløs internet, TV med 
mere. Hvis man har børn, må de også gerne følge med!
Det afl ønnes meget generøst, idet der gives løn for 2,5 times transporttid og 6 timers HD. Lønnen er DIA/CARD-løn 
plus hold-, pulje-, hjemme- og kitteltillæg. Man fi nder ikke mange jobs, hvor man kan læse uforstyrret fl ere timer i 
træk samtidigt med, at man passer sit job ansvarligt og samvittighedsfuldt.
Der gives 1-2 betalte følgevagter.

For at søge stillingen bør du:
Have erfaring i form af 300 dialysetimer og have arbejdet med AK100/200
Være fl eksibel og villig til at tage 2 vagter/måned eller fl ere
Have et gyldigt akkrediteringskort

Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, eller gerne vil følge med ud og se, hvor godt vi har det, er du meget velkommen 
til at kontakte holdleder Carin Køhlberg på mail: carin@stud.ku.dk.

Ansøgningsfrist: Den 27 april kl 10.00.
Tilmelding via www.fadlvagt.dk - for medlemmer – tilmelding til hold – hold 4223

•
•
•

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 
medicinske som kirurgiske patienter til genoptræning. 
Det er alle patienter som har brug for et genoptræn-
ingsforløb 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 fl eksible 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 – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Tranehaven”

•

VAGTBUREAUET

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Mikkel 
Fode var i forbindelse med Aalborg-sagen, hvor jeg 
var glad for, at det var Mikkel Fode, som sad på 
tørnen. Til de som ikke er fra Århus, vil jeg gerne 
fortælle at Mikkel gjorde et imponerende stykke ar-
bejde, fra hvad jeg kunne vurdere, også udover hvad 
man kan forvente af en som har meldt sig frivilligt til 
FADL. Derfor gør det også et større indtryk når det er 
Mikkel som skriver et indlæg som vi har set.
Men derfor synes jeg ikke at vores kritik er uber-
ettiget, ej heller sindsyg eller skinger. Der har været 
skrevet faktuelt forkerte ting, det er sandt. Men 
når Mikkel skriver “..vores vedtægter er vedtaget 
på demokratisk vis. Derfor strider de naturligvis 
heller ikke - som påstået af et par skingre stemmer 
i debatten - mod hverken grundlov eller mennesker-
ettigheder.” så må jeg bare gøre alle opmærksom på 
at hvis vi på demokratisk vis vedtog at kvinder, eller 
jøder, ikke var velkomne i vagtbureauet, eller at vi 
ville tortere de som arbejder for andre vagtbureauer 
(det er et forsøg på at være vittig - ikke på at være 
grov) så kunne det alligevel godt stride mod begge 

dele samtidigt. Begge lejre kan nok finde en grund 
til at kalde de andre useriøse.
Jeg føler, at nogle af de ting jeg oprindeligt startede 
med at  kommentere, nemlig kontingentstørrelsen, 
organisationsstrukturen, lønnen, ansættelsvikårene 
og lægevikaroverenstkomsten, er blevet groft 
forbigået, og at FADL er gået i en, ja, skinger for-
svarsposition, og det er ærgeligt for FADL og for 
medlemmerne. Men vi når næppe til enighed i denne 
omgang og omgangsform. Derfor kan jeg kun erklære 
mig helt enig med Mikkel i det punkt at vi må møde 
op til generalforsamlingerne (alle dem som stadig er 
medlemmer - dvs. ikke eksluderede eller udmeldte) og 
tage en diskussion dér. Sagen er jo den at der ikke er 
nogen tvivl om at de frivillige laver et stort stykke ul-
ønnet arbejde (det har jeg vist også skrevet før), men 
det betyder jo ikke at det nødvendigvis per definition 
er såre godt. Det er nok mangel på erkendelse af dét, 
som har ærgret mig mest i denne debat.

Jakob Knudsen, 9. semester Århus.

Kære medstuderende og kommende kollega.

Jeg har i den sidste tid oplevet en fremherskende 
tendens på vores allesammens yndlings-oversprings-
handlings-internet-side facebook. Det er
som om, folk ikke længere har nok i at fortælle om 
deres chokerende,
Vanvittige og til tider meget personlige oplevelser på 
landets hospitaler til deres tætte venner og kollegaer, 
men derimod gerne vil dele dem med deres
450 nærmeste bekendte på facebook.
Personligt synes jeg, det giver et meget forkert billede 
af den (kommende) danske lægestand, og har på ingen 
måde lyst til at mine kommende patienter opfatter 
mig, som en der bagtaler sine patienter, opfatter sig 
selv som en gudsfrygtig autoritet eller at jeg finder 
dem og deres problemer dybt latterlige. Bl.a. har 
jeg oplevet statusopdateringer som: “jeg leger på 
skadestuen”, “hvorfor er alle patienter så fede” eller 
“masser af blod, det har været en god dag på OP” 
samt detaljerede beskrivelser og latterliggørelse af 
indlagte patienter.

Jeg er godt klar over, at dette ikke umiddelbart er en 
overtrædelse af tavshedspligten, men jeg får en dårlig 
smag i munden, hver gang én af jer udlægger vores 
kommende erhverv på den måde på en internetside. 
Det er efter min mening arrogant, skandaleliderligt 
og langt under lavmål.
Vi har alle brug for at diskutere vores hverdag, åbne 
ventilen og fortælle til nogen, hvis man har oplevet 
noget vildt spændende, har gjort noget fantastisk el-
ler kæmpet med en irriterende patient. Men det hører 
private samtaler til, hvor man kan være sikker på 
hvem modtageren er og hvordan det opfattes.

Jeg håber i alle i fremtiden vil tage dette op til over-
vejelse og lige tænke to gange inden i opdaterer jeres 
status. Mange af jeres fremtidige kollegaer vil sætte 
pris på at lægestandens ry ikke forringes yderligere 
og at vi kan holde vores arbejds- og privatliv lidt 
mere adskilt.

På forhånd tak,
Stud.med Anne Fogh Hansen

DEBAT
LIGGER DU OGSÅ DIN HVERDAG PÅ FACEBOOK?

KOMMENTAR TIL MIKKEL FODE

SIMS workshop:
Undersøgelse, diag-

nostik og 
behandling af akutte 

idrætsskader

ONSDAG D. 29/4 2009
kl. 16.30-18.30 på Panum

(29.01.32 tandlægernes miniaudi-
torier).

Kom og lær hvordan man behandler akutte id-
rætsskader af fysioterapeuterne og osteopatstud-
erende Jesper Birkedal og Kim Dudek.
Målet med workshoppen er at man selv skal tage 
fat og lære grebene!
Vi har valgt at fokusere på følgende områder:

1) Forstuvet ankel
· hvad gør man akut
· hvad kan man give af øvelser RICEM
· hvad gør man når den skadede skal i gang igen
· hvad er vigtigt for at undgå recidiv

2) Knæproblemer - en indsigt i hvilke skader  
der er hyppige i et knæ.
· hvordan undersøger man
· hvad kan man gøre
· hvem skal man sende folk til

3) Rygproblemer
· nemme screeningstest til rygsmerter
· test af bækken for skævheder
Desuden lidt generelt om de akutte skader, hvad 
man stiller op når skaden sker, test for frakturer 
og ledbåndsskader osv.

Tilmelding til 
jessicani@m4.stud.
ku.dk senest d. 27/4 
2009.

BASISGRUPPER
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IMCC workshop:
Netværkskommunikation 
og det gode partnerskab
- Arrangeret af grønt interesse-

fællesskab

Så er det tid til at vi i IMCC skal lære nyt, lære af 
hinanden og lære hinanden at kende.
Kom til workshop d. 9 maj i København fra kl.11-16 og vær med 
til en superfed dag med interaktiv undervisning og ”tag med hjem” 
redskaber, som du kan bruge til at forbedre dit eget projekt.

Program:
· 10-11: Morgenmad 
· 11-12.30: Netværkskommunikation v. kommunikationsekspert Steffen 
Raastrup. Steffen Raastrup arbejder til daglig primært med kampagner, 
branding, konceptudvikling, netværksstrategi og -involvering.
· 12.30-13.45 Frokost
· 13.45-16.00: Det gode Partnerskab v. IMCC Uland og IMCC Rwanda. 
Begge projekter har mange års erfaring med internationale projekter. 
De deler ud af deres erfaringer med fokus på at udstyre jer med konkrete 
redskaber til at tage med hjem. 

Arrangementet er for alle IMCC’ere uanset hvilke interesse-fællesskab, 
man er med i.

Workshoppen er gratis, og man kan søge IMCC om at få rejserefusion, 
hvis man kommer fra Fyn eller Jylland (og som en ekstra bonus til jer 
er der dagen før, den 8.maj, IMCC-kbh’s sommerfest, som I selvfølgelig 
er inviteret med til)
Du kan også komme med hvis du endnu ikke er aktiv i IMCC men 
gerne vil være det, så koster det bare 75 kr. i indmeldelsesgebyr og det 
ordner vi enten på dagen eller du kan melde dig ind på http://www.
imcc.dk/bliv_medlem/

Tilmelding og spørgsmål: skriv til rwanda@imcc.dk Tilmeldingsfrist 
d.1 maj

Vi glæder os til at se jer!

MØDE I 
EGYPTEN 
GRUPPEN

D. 23/4 kl. 20.00 er der 
møde i Egypten gruppen 
under IMCC. Evt. nye
interesserede kan skrive 
til nedenstående mail 
hvis I ønsker at deltage!
rieharboenielsen@gmail.com

DAGSORDEN IMCC 
MÅNEDSMØDE 
ONSDAG D. 29/4:
16.00-17.00 
Projekt turné fra bestyrelsen - hvad kan du og din 
gruppe bruge bestyrelsen/imcc til!?
17.00-18.00 
Månedsmøde
1. Flytning: uddeling af nøgler med nyt system
2. Ny IT ansvarlig til adm + adm overleveringsmøde
3. Forårsfest
4. Evt.

mvh.
Rie Harboe Nielsen

IMCC PROJEKTTURNÉ
IMCC er til for medlemmerne og bestyrelsen arbejder for at skabe rammer, 
der gør det så let som muligt at gennemføre og udvikle alle de fantastiske 
projekter, der er i IMCC.

I den anledning arrangerer IMCC bestyrelse i samarbejde med adm-Køben-
havn og resursepersoner i IMCC en projektturné. Første skridt på turnéen er 

IMCC-København månedsmøde den 29. april, hvor der fra 16-17.00 vil være oplæg om 
hvilke muligheder og resurser, der findes i IMCC. Repræsentanter fra bestyrelsen, nationale 
interessegruppekoordinatorer, landsekretæren samt træningsgruppen vil fortælle om disses 
arbejdsopgaver, samt hvordan de kan støtte op om jeres projekter. Dette er altså en fantastisk 
mulighed for at få sat ansigt på resursepersoner indenfor IMCC, lære mere om de tiltag og 
aktiviteter som arrangeres for IMCC medlemmer og om hvordan man som projektaktiv kan 
nyde godt af at have IMCC som bagland.

Vi håber derfor, at så mange som muligt fra de forskellige IMCC grupper vil møde op! 

Efter infomødet vil det almindelige månedsmøde starte kl 17.00

Mvh IMCC bestyrelse og adm-København

Så er det tid til at vi i IMCC skal lære nyt, lære af I den anledning arrangerer IMCC bestyrelse i samarbejde med adm-Køben-
havn og resursepersoner i IMCC en projektturné. Første skridt på turnéen er 

ÆNDREDE DATOER FOR IMCC PAKKEDAG OG MÅNEDSMØDE:
Den store pakkedag er blevet rykket frem pga. flyttekasser mm. ikke kan fremskaffes til den før aftalte dato. Derfor er pakkedagen rykket 
fra d. 15/4 til d. 22/4 kl. 16.00!!

Næste månedsmøde er også flyttet pga. adm weekend fra torsdag d. 30/4 til onsdag d. 29/4! Bemærk også at mødet starter allerede kl. 16.00, 
da der vil være info fra bestyrelsen (dagsorden kommer senere).

GIM (Gruppen for Integreret Medicin) skifter 
nu navn til MIKAM (Medicinstuderendes Inter-
essegruppe for Komplementær og Alternativ 
Medicin). MIKAM vil fortsat arbejde med at øge 
de lægestuderendes kendskab til alternative 
behandlingsformer ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel.
Ny hjemmeside: www.mikam.dk. Ny kontak-
tadresse: mail@mikam.dk.
Månedsmøde fortsat første onsdag i hver 
måned kl. 16.00.

GIM (Gruppen for Integreret Medicin) har siden 1992 
fungeret som samlingssted for lægestuderende ved 
Københavns Universitet med interesse for alternative 
behandlingsformer. Studenterforeningen har gennem 
årene arrangeret utallige foredrag, behandlerbesøg, 
kurser, tema-dage, hytteture og diskussionsaftener – og 
GIM har deltaget ved høringer på Christiansborg, i sam-
fundsdebatten, i studenterpolitik og i dagspressen.

Da GIM i sin tid blev oprettet som basisgruppe for 
studerende på Panum Instituttet i København, var det 
med forbillede i Centret for Integreret Medicin i Ranum 
1985-87, som var et forsøg på at lave et behandling-
scenter med integration af konventionel og alternativ 
behandling. Månedsmøderne i GIM fungerede som 
fælles inspirationskilde for de lægestuderende med et 
primært udgangspunkt i den integrerende idé.

I 2001 gik GIM gennem en transformationsproces: 
foreningsarbejdet blev mere struktureret, fokus var på 
at udbrede saglig viden om komplementær og alternativ 
behandling til så mange lægestuderende som muligt, det 
faglige aktivitetsniveau steg markant, og det blev indføjet 
i vedtægterne, at GIM skulle arbejde for at få indført 
undervisning om komplementær og alternativ medicin 
(KAM) på lægestudiet.

I de følgende år så GIM en stor medlemstilvækst, idéer 
spirede, der blev arrangeret årlige weekendhytteture 
med fordybning i alternative temaer, foredragene tiltog i 
antal, og små forskningsprojekter blev startet.
De sidste par år har udviklingen virkelig taget fart: 
Gruppen samarbejder nu med adskillige forskergrupper, 
alternative behandlere og brobygger-grupper rundt om 
i Danmark, vi deltager i internationale konferencer om 
KAM, vi opsamler og diskuterer forskningsresultater om 
KAM, vi dukker med jævne mellemrum op i aviser og på 
TV, vi har fået publiceret en forskningsartikel om læges-
tuderendes kendskab og holdninger til KAM i Ugeskrift 
for Læger, og vi har fået godkendt et kursusforslag om 
undervisning om KAM på lægestudiet i København (med 
effekt fra 2009).

Vores fokus er mere og mere blevet en fælles interesse 
for komplementære og alternative behandlingsformer 
– ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel. Vi mener, at vi 
som kommende læger bør have en basal viden om KAM 
for vores patienters skyld – over halvdelen anvender 
alternativ behandling, mindst 25% inden for det sidste år, 
og det sker ofte samtidig med den lægelige behandling. 
Vi bør derfor vide noget om effekter, bivirkninger, stofi n-
teraktioner, behandlingsprincipper, forskningsgrundlag, 
medicinsk sociologi og sundhedspsykologi inden for om-
rådet. Vi arbejder seriøst og åbent, lytter til behandlerne 
på deres præmisser, danner vores holdninger på egne 
præmisser, og vi søger mod større vidensproduktion 
og –formidling.

Derfor mener vi også, at det nu er på tide med et 
navneskifte.
For at tydeliggøre hvem vi er, og hvad der samler os, 
har vi valgt at skifte navn til:
MIKAM – Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ Medicin.

Vi syntes, at det var vigtigt at få ”Komplementær og 
Alternativ Medicin” (KAM) med i vores navn, da KAM 

bliver anvendt mere og mere som samlebegreb både 
nationalt og internationalt – og da det giver en vigtig 
understregning af, at megen alternativ medicin netop 
anvendes komplementært, altså i tillæg til den konven-
tionelle lægelige behandling (og dermed også kan have 
indfl ydelse på den lægelige behandling). 
Vi har i vores logo valgt at symbolisere vores sundheds-
faglige indgangsvinkel til KAM med et stetoskop, som 
lytter til et yin-yang symbol. Vi mener, at netop en åben 
interesse og kommunikation er essentiel for udvikling af 
ny viden, god behandling og optimal sundhed.

Vi skifter i den forbindelse vores gamle hjemme-
side (www.studmed.ku.dk/gim) og emailadresse 
(gim@studmed.ku.dk) ud, og lancerer hermed vores 
nye hjemmeside:
www.mikam.dk (endnu under opdatering)
og nye emailadresse: mail@mikam.dk

Vores månedsmøde afholdes som sædvanlig 
den første onsdag i hver måned kl. 16.00 
– indtil det nye Studenterhus står klar, foregår 
møderne i lokale 108 på 1. sal i den gamle 
sygeplejebolig på Nørre Allé 6.

Vi håber, at du vil tage 
godt imod MIKAM som 
forening – vi er 
altid åbne for nye 
medlemmer!

Med venlig 
hilsen
og på vegne af 
MIKAM
stud.med.
Nicolai L. Dam-
gaard-Mørch

GIM skifter navn til MIKAM

BASISGRUPPER
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 Peter Lund Madsen starter med at 
tage udgangspunkt i hans tidligste forskning på 
Bispebjerg Hospital: En række søvnforsøg, hvor 
Hjerne-Madsen undervejs forklarer, hvad der sker 
under søvn, bl.a. illustreret med en sofa lavet af for-
skelligfarvede puder i forskellig størrelse, som viser 
søvnens faser. Sjovt at høre om og godt forklaret, 
men ikke noget nyt under solen, når man nu engang 
er stud.med. – og det er selvfølgelig også ok. Efter 
et stykke tid mener Anders dog, at nu kan det være 
nok med al den videnskab, så han sender Peter ud 
for at ringe til deres mor.
 Anders Lund Madsen fortsætter herefter 
snakken i omkring tredive forskellige retninger mens 
Hjerne-Madsen taler med mor. Vi når både omkring 
Thomas Edison og glødepæren, vekselstrøm og jævn-
strøm og aflivning af elefanter, katte i kasser med 
tidsindstillet giftgas og nøgenrotter i Etiopien – sidst-
nævnte illustreret ved hjælp af et nøgenrottekostume 
bestående af blandt andet to testikler som næsten 
når helt ned til jorden, og som Anders ikke helt ved, 
om han har lyst til at have på eller ej. Beskrivelsen 
af den døve/blinde/incestuøse/ekskrement- og urin-
ædende nøgenrotte er hylende morsom, og så er den 
et glimrende eksempel på, hvordan den virkelighed 
vi oplever omkring os er begrænset af vores sanser. 
Nu vil mor imidlertid også snakke med Anders, så vi 
hopper tilbage til Peter for en tid. Denne fortsætter 
med at fortælle om hjernens forsøg på at få verden 
til at give mening, fx gennem mønstergenkendelse og 
afstandsbedømmelse. Igen rigtig god underholdning, 

men det ville nu være rart med et 
par aha-oplevelser undervejs. 
 Herefter er jeg tabt for en 
tid: Anders Lund Madsen kommer 
på scenen igen, denne gang for at 
illustrere, hvorledes ånden kan 
vinde over kroppen. Dette gøres 
ved at Anders iføres våddragt og 
sænkes ned i vand og holder vejret 
i et minuts tid. Underholdende nok, 
men denne tilskuer forstod altså 
ikke pointen.
 Udover brødrene Lund Mad-
sen leveres showet også af tre stew-
ardesse-dansepiger, sangerinden 
Pernille Valentin og musikeren 
Ronnie Olesen, og alle disse samt 
den virkelig flotte koreografi gør sit 
til, at forestillingen med få virkemi-
dler fremstår helstøbt. Pernille 
Valentin synger smukt og hendes 

Gæster fra Rødby 
– Anders og Peter Lund 
Madsen på Bellevue 
Teatret

Min første store forelskelse var i 6. klasse. Han hed 
Anders Lund Madsen og gik godt nok ikke på min 
skole, men til gengæld var vi lige høje, så er helt 
dårligt match havde vi nu ikke været. Ærgeligt nok 
blev det aldrig til noget med mig og Anders – men 
det var da et plaster på såret at erkende, at han 
absolut ikke tog sig godt ud iført nøgenrottekostume 
på Bellevue Teatret i torsdags. Til gengæld var han 
stadig ret sjov.
 Sammen med sin bror, hjerneforskeren 
Peter Lund Madsen alias ”Hjerne-Madsen” opfører 
Anders Lund Madsen i disse dage stykket ”Gæster 
fra Rødby”, som udgør den sidste del 
af deres sceniske triologi om menin-
gen med mennesket. Den første, ”Mr. 
Nice Guy”, handlede om evolution, 
den næste, ”Enden er nær”, om vores 
fremtid. ”Gæster fra Rødby” handler 
om, hvordan mennesket til en hver 
tid ikke bare opfatter, men selv kon-
struerer verden omkring sig her og nu: 
Den menneskelige hjerne vil til enhver 
tid udgå fra sit eget subjekt og herfra 
forsøge at danne en mening med det, 
den oplever. Efter min mening har 
Brdr. Lund Madsen hermed taget 
et tema op, som faktisk har endnu 
mere potentiale end de foregående; 
en neurovidenskabelig tilgang til den 
hermeneutiske cirkel, eller sagt med 
andre ord – en forklaring på hvorfor 
den samme situation kan opleves helt 
forskelligt af to hjerner.

kropssprog og spinkle krop synes at understrege 
en ærbødighed overfor den hjerne, hun synger om. 
Dog virker det fuldstændig malplaceret, at denne 
seje, lyse Björk-agtige skikkelse på et tidspunkt i 
showet degraderes til tynd blondine, idet hun med 
barnestemme stiller spørgsmål til Peter begyndende 
med ”Peter, jeg tænkte på, du er jo så klog og du ved 
jo så meget, så kan du ikke fortælle mig…” Øv altså. 
Hun er ellers sej. 
 Undervejs i showet anvendes i øvrigt en 
række videoklip, som viser to temmelig fimsede Hel-
lerup-herrer blandt publikum, som ivrigt diskuterer 
det der foregår på scenen såvel som de ”kedelige, 
fattige mennesker” i salen omkring dem. De er god 
underholdning – på den ene side er de karikerede 
og uden selvindsigt, men på den anden side er deres 
virkelighed sandsynligvis ikke langt fra de fleste af 
os tilskueres.
 Gæster fra Rødby beskæftiger sig ikke 
med gæster fra Rødby, men tværtimod med langt 
større spørgsmål. Forestillingen lever måske ikke 
helt op til sine forgængere, men det er heller ikke 
nemt at være nummer tre i rækken, og den er afgjort 
rigtig god underholdning og pengene værd.   

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

KultMeds næste arrangement:
APRIL
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/ koncerthuset 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 

Papirløs = Lægeløs
Ekskluderet fra retten til lægehjælp i europa

Forestil dig at bo i et rigt land som Danmark.
Forestil dig nu, at du bliver syg, men ikke har ret til at bruge 
de offentlige hospitaler (gratis)!
Det er virkeligheden for tusindvis af illegale flygtninge i europa 
– tæt på dig!

Kom, hør og bliv inspireret:

Onsdag d. 22.4 kl 16.00 i Dams Auditorium

Her kommer
- en gynækolog og fortæller om hendes arbejde med prostitu-
erede på Reden i København
- Åsa Wieslander fra Delta Stiftelsen i Malmö, der i mange år 
har hjulpet papirløse flygtninge til lægehjælp.
- Rekrutteringschef for ’Læger uden Grænser’ Merete Engell, 
der vil fortælle om Læger uden Grænsers arbejde med illegale 
flygtninge i europa.

Der er også brug for dig som kommende læge – lige rundt om 
hjørnet!

Gruppen af medicinstuderende under Læger uden Grænser 
byder alle interesserede velkommen med kaffe og kage.

Vel mødt :-)

PBL - 
PANUM 
BIKER 
LAUG

PBL er samlepunktet 
for MC-glade medicin 
studerende på Panum, hvor 
socialt samvær, fællesture og 
motorcykel snak, bliver sat i 
højsædet.

Så hvis du har lyst til at dele dine 
motorcykel interesser med andre, 
så er dette stedet! Gruppen kan 
findes på punkt.ku.dk, hvor der 
er et grupperum.
P.s. Hvis du bare har lyst til en 
bagsædetur eller at nyde noget 
af hyggen så er du selvfølgelig 
også velkommen i gruppen, da 
motorcykel ikke er et medlem-
skriterie.

BESØG VED AKUTLÆGEBILEN!
TORSDAG DEN 14. MAJ 

KL 16.15-18.15

SATS gentager succesen fra de for-
gangne semestre, og besøger endnu 
engang Akutlægebilen på Hovedbrand-
stationen. Traumelæge Jesper Byrdorf 
kendt fra tv2-dokumentaren “Alarm 
112” vil fortælle om sine erfaringer og 
oplevelser med arbejdet ved lægebilen 
og sin militære traumestilling. Hvis 
vi er heldige, vil der være en lægebil 
hjemme, som der vil være lejlighed til 
at se nærmere på. 

- Arrangementet er gratis, men forud-
sætter medlemsskab af SATS.

Tilmelding og nærmere information-
er:
http://www.sats-kbh.dk/

Hilsen SATS

BASISGRUPPER
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Vi søger mentorer til 2g. elever.
Vi ønsker en mentor der kan:
Præsentere sit fag
Præsentere hvordan det er at gå på universitetet
Præsentere hvordan livet som studerende er
Komme med konkrete faglige input (?)

Tidsforbrug:
to møder:
1. gang (i september): hvordan er det at gå på uni-
versitetet, introduktion til sted, miljø osv. (varighed 
1 ½ time)
2. gang (i oktober, ikke uge 42!): hvordan er det at 
være studerende på NN fag, hvad får jeg brug for at 
kunne, hvad kan jeg se frem til.
(varighed 1 ½  time)

Mentoren skal også være villig til efterfølgende at 
være i kontakt med sin mentee f.eks. over email, sms 
e.lign. og svare på konkrete spørgsmål og overvejelser 
(anslået tidsforbrug: ½ time)

Betaling:
Vi kan tilbyde et vederlag på 500 kr.

Vi kan tilbyde, at du får kontakt 
med aktive, engagerede, nysger-
rige og fagligt stærke elever fra 
gymnasiet (2.g), du vil få en 
mulighed for at præsentere dit fag 
(og din faglighed) og du vil få mulighed for at øge dit 
netværk og træne dine evner som mentor – vi udst-
eder bevis på at du har fungeret som mentor.

Interesseret? Send en mail til nynnemaria@12move.
dk
Skriv (gerne kort):

Hvilke fag du studerer, hvilke emneområder 
der især interesser dig og hvilket semester du 
læser på
Dine interesser og andre relevante erfaringer
Hvorfor du gerne vil være mentor

Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud til akad-
emisk talentfulde gymnasieelever i Hovedstadsregio-
nen. Eleverne deltager i aktiviteter udenfor deres 
almindelige undervisning, men går derudover i alm. 
Gymnasieklasser på gymnasier spredt i regionen. 
Læs mere på www.ungetalenter.dk

•

•
•

FORSKNINGSSTIPENDIUM
Gigtforeningen har 1 forskningsstipendium til 
besættelse. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2009.

Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. 
januar 2010 eller snarest derefter. Stipendiet bev-
ilges for op til 3 år. Løn og øvrige ansættelsesvilkår 
i henhold til gældende overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via ‘Søg støtte fra forskningsrådet’ på 
www.gigtforeningen.dk/forskning  Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 
80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er torsdag den 1. oktober 
2009.

HJERNEFORSKNING
Har du lyst til grundvidenskabelig hjerneforskn-
ing, så tjek vores hjemmeside via Google eller
http://www.bispebjerghospital.dk/Forskningslabo-
ratorium for ledige projekter.

Eller ring til Bente Pakkenberg på 3531 6420 og 
hør nærmere.
Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hospital, 
2400 København NV.

SENIORSTIPENDIUM
Gigtforeningen har 1 seniorstipendium til besæt-
telse. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2009.

Seniorstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. 
januar 2010 eller snarest derefter. Stipendiet bev-
ilges for op til 2 år. Løn og øvrige ansættelsesvilkår 
i henhold til gældende overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via ‘Søg støtte fra forskningsrådet’ på 
www.gigtforeningen.dk/forskning  Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 
80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er torsdag den 1. oktober 
2009.

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

TRAUMATOLOGI
REDIGERET AF CLAUS FALCK LARSEN, 

JAKOB ROED OG JØRGEN LARSEN

Bogen indledes med afsnit om fagets historie 
og en beskrivelse af, hvordan traumebehand-
lingen er organiseret. Herefter følger kapitler 
om skader i de enkelte organer og legemsom-
råder. Kapitler om beredskab, sygepleje-, rets-
lægelige og krisepsykologiske aspekter kom-
pletterer bogen. En mængde gode tegninger og 
fotos illustrerer teksten og letter forståelsen.

Målgruppen er primært læger ansat i afdelinger 
med traumefunktion, de præhospitale team  
samt medicinstuderende med interesse for 
området.

DEN AKUTTE PATIENT
REDIGERET AF TORBEN CALLESEN, 

KRISTIAN ANTONSEN, ERIKA F. CHRISTENSEN 

OG TORSTEN LANG-JENSEN

En lærebog, der er skræddersyet til medicinstu-
diets kurser af samme navn, og bogen er tænkt 
som en vejledning i praktisk og rationel håndte-
ring af akutte patienter. Der lægges vægt på 
stabilisering af livs- og førlighedstruende til-
stande før en egentlig udredning af patienten. 
Kapitlerne er i videst muligt omfang bygget op 
omkring tre centrale tidsfaser: Hvad der skal ske 
inden for hhv. de første fem minutter, den før-
ste time og det første døgn. 

SKADESTUEKIRUGI
4. udg.
REDIGERET AF MICHEL BOECKSTYNS, 

BENT EBSKOV OG LARS BO EBSKOV

Bogen præsenterer en samlet fremstil-
ling af almindelige kirurgiske problem-
stillinger på skadestuen. 

Denne 4. udgave af klassikeren Skade-
stuekirurgi er gennemgribende fornyet, 
og af væsentlige tilføjelser kan bl.a. 
nævnes et afsnit om collum femoris 
frakturer og et helt nyt kapitel om det 
akutte abdomen.

FØR DU GÅR I PANIK!

512 SIDER
KR. 648,- 

 (VEJL.)

352 SIDER
KR. 528,-  
 (VEJL.)

320 SIDER
KR. 312,-   
 (VEJL.)

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE 
SØGER MENTORER!

ANNONCER

Dyr har også følelser - Bliv vegetar!
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