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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: FADL

Onsdag:  Venyl religiøsitet 15.15. Se side 5
  16.00 IMCC månedsmøde
  16.30 SIMS workshop, lok. 29.01.32
  MOK nr 26, årgang 41 udkommer

Torsdag: 15.30 strikkecafe, se side 5
  

Fredag: FADL's 1. maj kl. 9 i klubben
  IKKE lang fredagsbar (den er d. 7 maj)

Lørdag: Store.genbrugsdag i Næstved kommune
  

Søndag: En go' film uden afbrydelser
  

Mandag: 16.15 MR-møde i sygeplejebygning
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: 15.00 SAKS - kursus i håndknudeteknik
  Indvielsesreception i nyt studenterhus kl 15

Denne  redaktion

MOK
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Sidste uge bragte vi et 
billede af aggregatet til 
højre. Det drejer sig om 
en simpel brevvægt.
Da ingen har kunnet 
gætte det er der ikke 
nogen vinder...

I denne uge skal vi over i anatomien ver-
den. De små hvide genstande er i vist på en 
teske, så I ved hvor store/små de er. 
De høre sammen i par, men vi har 

valgt at vise lidt fl ere af 
dem, fordi én af mok's 
kærester's fædre har en 
hel pose af dem...

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

Svaret på sidste uges basale quiz var 
naturligvis en Langerhans-Celle.

Svaret på den diagnostiske var søvn-paralyse 
- en lidet kendt, men meget ubehagelig 
tilstand skulle jeg hilse og sige!

Vinderen af begge quizz'er var Jens-Chris-
tian Vedel fordi de andre gættede forkert!
Tillykke - du har vundet 300 gram pudse-
garn.

I denne uge bevæger den basale quiz sig 
over i billeddiagnostikken.
Billederne herunder viser et Clear-cell men-
ingiom hos en 14 måneder gammel pige 
(kilde: google.com).
Spørgsmålet er hvad forskellen på de to 
billeder er?

Den diagnostiske quiz

Du står i skadestuen i Grindsted på en sen 
aftenvagt. Din bagvagt er for længst gået 
hjem og har som altid udtrykkeligt bedt dig 
om ikke at ringe, med mindre det er strengt 
nødvendigt. En 45-åris mand iført overalls 
og skjorte kommer ind med sin 77-årige 
far og fortæller, at den ældre mand her til 
aften pludselig er blevet meget rodende i sin 
adfærd, og at mange af hans sætninger er 
fuldstændigt uforståelige.
Sønnen fortæller desuden, at hans gamle 
far for et par dage siden var hos egen læge, 
fordi han i ugen op til var begyndt at hoste 
mere og mere.

Ved journaloptagelsen har du svært ved at 
fastholde patientens opmærksomhed og 
desuden svarer han kun sjældent relevant 
på dine spørgsmål. Han er tydeligvis meget 
desorienteret og hans korttidshukommelse 
er svækket.
Hans tankegang virker i det hele taget kao-
tisk og han hallucinerer optil fl ere gange 
mens du sidder og snakker med ham.

Hvad fejler patienten og hvordan vil du 
behandle dette?

Hvad er det?

Ugens
Quiz

Ugens
Piet Van Deurs

VIDEN
OM

1 2

GØGL

De fl este er nok godt klar over, at hajer har 
gæller.
De fl este er muligvis også godt klar over, at hajer 
derfor drunker hvis de ligger stille. Dette skyldes 
naturligvis, at der så ikke kan fl yde vand gennem 
deres gæller.
Der er dog nogle af haj-arterne, der har udviklet 
en mekanisme, hvorved de kan suge vand igen-
nem deres gæller, som derfor godt kan ligge stille 
og slappe lidt af.
Man kan undre sig over, hvorfor de ikke alle 
sammen har fundet det lille trick når nu, de har 
haft ca 350.000.000 år til at udvikle sig!

En andet fi ffi gt trick er et, som tyre-hajen har 
fundet på. Det går ud på at den både kan leve i 
salt- og ferskvand.
"Jamen det kan jeg da også" ville du måske 
nok mene, men neeej, for de fl este ville gå i 
fuldstændig osmostisk smadder, hvis deres krop 
var bygget til saltvand, og de så pludselig skulle 
svømme rundt i ferskvand. 
Men ikke tyre-hajen, for den "vender" så at sige 
sin nyrefunktion om, så den udskiller en væske, 
der er osmotisk modsat i ferskvand i forhold til 
den, den udskiller i saltvand.

De andre hajer kan dog også noget - de har 
udviklet et modstrømssystem  i deres gælder, så 
det iskolde vand, der ellers ville køle dem utroligt 
meget ned hver gang de "trak vejret" bliver 
varmet lidt op på vej tilbage til kroppen, og det 
blod, der kommer fra kroppen bliver kølet ned 
på vej ud til gællerne.
Lidt ligesom f.eks. ænder har i deres små fød-
der...

Til slut kan man nævne, at der i 2007 var 71 
dødsfald som følge af haj-angreb...
Til sammenligning var der i 70 kvinder på 
færøerne der blev diagnosticeret med Klamydia 
i 2007.

Mia Joe \ mok.red.
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BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?
Medicinstudiet er opdelt i en bachelor- og en 
kandidatdel. Derfor skal du huske at tilmelde dig 
kandidatuddannelsen, såfremt du forvente at bestå 
bachelordelen ved næste eksamenstermin.

Tilmelding til kandidatdelen skal ske senest d. 1. 
december/1. juni

Husk at du ligeledes skal tilmelde dig holdunder-
visningen på 7.semester.

Skal du holde semesterfri efter 6. semester, skal 
du stadig tilmelde dig kandidatdelen, men ikke 
holdundervisning.

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

VKO: HVAD, HVOR, 
HVORNÅR?
Valgfrie kurser og ophold (VKO) er din mulighed 
for at supplere din uddannelse med et ophold et 
sted, der rent faktisk interesserer dig. 

Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, 
en lægepraksis, et laboratorium eller en samfunds-
medicinsk institution, ligesom opholdet både kan 
finde sted i Danmark og i udlandet.

Er du indskrevet på Studieordningen af 2000 er 
opholdet af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til 
det på 11. semester, men det kan påbegyndes 
efter indskrivning på kandidatdelens 7. semester, 
og skal være bestået inden du kan tilmelde dig 
eksaminerne på 12. semester.

Der er meget vide rammer for hvornår du kan 
placere dit VKO. Du kan for eksempel vælge at 
tage det i ferien. Dog skal det placeres, så det ikke 
generer andre studerende på obligatoriske kliniske 
kurser. Det vil sige at kurset kan placeres på:

Et hospital/afdeling hvor der ikke er studer-
ende 
Det kan placeres uden for semestermåned-
erne
Det kan have et indhold, der adskiller sig 
fra de obligatoriske kliniske kurser på denne 
afdeling

Du kan læse mere om VKO på www.sis.ku.dk.

•

•

•

OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for eksamen end de 
øvrige på studiet. Du skal derfor være opmærk-
som på at tilmelde dig korrekt, selv arrangere 
eksamen, samt sikre dig at din vejleder er ansat 
af fakultetet. 

OSVAL II ligger sig tæt op ad OSVAL I, men der 
er dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. 
være din sidste eksamen på studiet. Du bliver først 
kandidat når OSVAL II er bestået. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder, det er kun 
ved særlige omstændigheder, at en vejleder bliver 
godkendt. For vejledning i hvordan en vejleder 
bliver godkendt, skal du kigge på www.sis.ku.dk 
under ”OSVAL og VKO”. Det kan tage op til 3 uger 
at få svar fra udvalget, så vær i god tid.

Det semester du skal til eksamen, skal du huske at 
tilmelde dig denne via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket, der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt 
yderligere information om eksamen.

Find vejleder og læs alt hvad der er værd at vide 
om osval II på sis.ku.dk under lektionskataloget. 
God arbejdslyst!

STUDIEVEJLEDNINGEN

Forår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 18-19 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 
      
Mandag 4/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard Medicin 
Onsdag 6/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 7/5 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
OBS! DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING HAR LUKKET I UGE 18 (27. OG 30. APRIL)! 
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    
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Her følger tre historier som illustrerer bare nogle af 
de forskelle, man kan møde og mærke ude i verden. 
(Den første blev bragt i sidste MOK). 

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. 

ALICE – DET ER OP TIL OS !

Alice er HIV-positiv og bor i slumområdet Kalin-
galinga i Lusaka i Zambia. Da jeg træffer hende 
har hun fået gratis medicin i to år. Ligesom mange 
andre HIV-positive i Zambia er hun gået fra at være 
sengeliggende til igen at kunne forsørge sig selv og 
sin søn. Alice arbejder som rengøringsdame på et 
sygehus i den anden ende af byen. Hver dag går hun 
to timer til og fra arbejdet. Det orker hun nu, takket 
være medicinen.
Medicinen har også mindsket stigmatiseringen ved 
at være HIV-positiv.

 ”At teste positivt var tidigere som at få døden 
stemplet i panden”, fortæller Alice. ”I dag vælger 
folk at lade sig teste, eftersom det giver dem mu-
ligheden for at få behandling, hvis det viser sig at 
de er smittede”.
Da jeg spørger Alice, hvad hun er mest bange for, 
kommer svaret prompte:
 ”At jeg ikke længere kan få min medicin. Jeg ville 
aldrig have råd til at købe den selv”. 
 Alice er med i en støttegruppe for HIV-positive. Med-
lemmerna i gruppen støtter og hjælper hinanden, de 
skaffer sig viden om deres sygdom og kæmper mod 
samfundets fordomme. Men når jeg spørger, hvad 
hun kan gøre for at sikre tilgangen til medicin, ser 
hun på mig og svarer: 

•

•

•

•

 "It’s up to you people”. 

Alices liv og sundhed hænger i en tynd tråd. Tråden 
løber fra Kalingalinga, direkte til medicinalfirmaernes 
bestyrelser, internationale organsationer og den rige 
verdens regeringer. Alice er velvidende om at hennes 
skæbne for en stor del beror på beslutninger, som 
tages af mennesker på anden side af jorden. Er du 
også det?
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 
global sundhed? ELLER
Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om global sundhed, fordi 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 
synes, det er ret vigtigt? ELLER
Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstår (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 den 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 og globaliseringen, hjerneflugt, fattigdom, 
flygtninge og immigranters vilkår i Danmark mm.
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.
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: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre med 
interesse for emnet.
MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 13 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra:  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” - DEL 2

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 18, 2009

Føljeton: Livet. En ligning, der ikke går op.
Afsnit VIII – Frådseri (”Gula”)

Føljetonen er atter på banen efter et par svipsere. 
Grunden til de manglende føljetoner er ikke så meget 
ladhed eller dovenskab (en af de kommende dødssyn-
der!), som det er forvirring og forglemmelse. Men nok 
om det; nu skal det handle om frådseri – Gula. 

Bogstaveligt talt har grådighed med overdreven ap-
petit at gøre. Primært i forhold til mad, men grådigh-
eden kan gælde alt muligt. Mht. mad så er grådighed 
i dag stadig ingen dyd – det er ikke smart at være 
mad-grådig. Det skyldes dog ikke fællesskabet, men 
overspiseren der bliver fed og usund. Det er således 
ikke grådigheden i sig selv, men at man spiser for 
meget forkert mad. Det samme gælder grådighedens 
sygelige udtryk Bulimi. 

Bulimi handler som andre spiseforstyrrelser om 
skam, kontrol og mangel på kontrol. Men hvor den 
moderne bulimi er ødelæggende for bulimikeren, så 
var grådigheden i gamle dage ødelæggende for fæl-
lesskabet. Hvis en spiste al maden i huset, så døde de 
andre af sult. For der var ikke uendelig meget mad. 
Det samme gælder overspiserne og de overvægtige. 
De skal reddes fra sig selv. Det er kun i det store reg-
nskab, at de belaster os alle ved f.eks. at bliver mere 
syge. Men her skal de sunde og slanke vogte sig for 
hovmod. Vi kan let ende i rethaverisk dydssamfund, 
hvor alle rygere, fede og andre utilpassede skal sendes 
på ”rehab” eller genopdragelseslejr.  

Hvis staten synes fedme og livsstilssygdomme er et 
samfundsproblem, så foreslår jeg en brandbeskatning 
på usundt fedt. 1 liter sødmælk 50 kr. – og McDon-
ald’s, grillen og alle de andre fedtpushere må enten 
ændre menuen eller gå konkurs. En Big Mac til 400 
kr. gider vi alligevel nok ikke betale, så hellere spise 
billig sushi. 

I dag har vi mad nok, ja måske for meget mad. Men 

grådigheden findes stadig, nu er de blot en økonomisk 
grådighed der er rådende. Eller i al fald i stor stil har 
været rådende. Men det har jeg allerede skrevet om 
i klummen om griskhed (nr. 2. bloggen 23/2). Det er 
ikke cool at rage til sig på andres bekostning.  Den 
økonomiske grådighed har dog fået en på hatten med 
finanskrisen og tak for det. Det turde være oplagt, 
grådighed ikke skaber vækst for alle i en uendelighed. 
Det bliver dog næppe kapitalismens endeligt, men 
forhåbentlig bliver det klart, at der må være lidt 
regulering og kontrol af markedet. Ellers skabes der 
mere grådighed end godt er. Der er nok en lille grådig-
fætter i maven på os alle og jeg anbefaler, at vi ikke 
opmuntrer ham. Selvom alt er tilladt, så er det ikke 
alt, der er gavnligt, som Paulus sagde. 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

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

Der er hver torsdag erfarne, kreative og hjælpsomme 
strikkere på banen, som kan hjælpe og inspirere. Og 
så er der altid god kage og kaffe. Og frugt, når vi 
husker det…
Lise Lotz, akad. medarb. (lotz@adm.ku.dk)

FREDAGSGUDSTJENESTE OG 
-FROKOST

Tid: Hver fredag i semesteret: gudstjeneste kl. 12.15 
og frokost kl. 13. Der er ingen prædiken 1. maj, og 
8. maj (St. Bededag), men 15. maj prædiker Nadia 
Krantz. Alle er velkomne!

Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn) og St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal

PINSEFESTEN, DER BLEV TIL EN 
PINSEFROKOST

Vi holder pinsefrokost med dejlig picnicmad og 
kølig hvidvin og svale pilsnere før koncerten med 
Fangekoret 

Tilmelding til frokosten er nødvendig senest den 26. 
maj på pinsefest@hotmail.com 
Tid: Fredag den 29. Maj kl. 13
Sted: Johannesgården – bag Sankt Johannes Kirke, 
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N (Godt vejr: vi spiser 
udendørs!)
Pris: kr. 25 betales i døren 

Bemærk ændringen: tidligere er arrangementet an-
nonceret som en fest EFTER koncerten. 

KONCERT MED FANGEKORET 
FRA VRIDSLØSELILLE

Fangekoret giver koncert, hvor de vil fremføre gos-
pelnumre og egne sange. Undervejs i koncerten vil 
koret overrække en donation til foreningen Børns 
Vilkår. Koncerten i Sankt Johannes Kirke er en af 
Fangekorets ret sjældne koncerter i København, så 
grib chancen!

Fangekoret har sunget i 11 år bag tremmer i Vridsløse-
lille Statsfængsel under ledelse af Louise Adrian, og er 
også blevet et meget efterspurgt kor udenfor murene. 
Koret er et kirkekor, der synger ved de ugentlige 
gudstjenester i fængslet. Læs mere om koret på deres 
hjemmeside www.fangekoret.dk 

Tid: Fredag den 29. maj kl. 17
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 
Kbh. N
Pris: Der er gratis entré

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

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

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

STUDIETILBUD
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Bliver du læge til sommer?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til.

Gå ind på www.laeger.dk,
klik på kitlen og se, hvordan 
du kommer med.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

STUDIETILBUD
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OM DISSEKTION
Mandag d. 30/3-03 havde MR arrangeret en 
diskussion omkring dissektionskurset, hvor bl.a. 
Jørgen Tranum-Jensen samt nogle dissektionsve-
jledere var tilstede. Efter en kort diskussion om 
kursets formål og udbytte, samt sammenligning 
med kurset i Århus, blev der identificeret flere 
mulige tiltag, der kan søsættes for at højne det 
faglige udbytte af dissektionskurset. 

En række af tiltagene baserer sig på en forbedret 
dissektionsvejledning:

En typografisk forbedring af vejledningen i 
form af større skrifttyper, flere afsnitsindde-
linger og markeringer, der skal styrke overb-
likket og lette navigeringen i vejledningen.
En pædagogisk opgradering i form af flere 
stregtegninger og anatomiske snit, der kan 
understøtte indlæringen af de respektive 
regioner.
En sproglig opgradering i form af en kortere 
tekst i vejledningen samt mere præcise 
instruktioner, gerne i punktform.
En forenkling af listerne med omtalte 
anatomiske strukturer, der skal forsøges 
identificeret under kurset, bl.a. en reduktion 
af de cutane nerver. Dette for, at de stud-
erende hjælpes til at prioritere den afsatte 
tid på at skabe overblik over regionen og 
ikke identifikation af strukturer, som det er 
uforholdsmæssigt tidsrøvende at finde, eller 
som der lægges mindre vægt på til eksamen.

Samtidig erkendte dissektionsvejlederne, at de 
kunne lære meget mere af hinanden, hvorfor de 
lovede at udveksle flere undervisningserfaringer.

Hilsen 
Medicinerrådet (MR)

•

•

•

•

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 fremti-
dig, 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.

MELD DIG IND I IMCC
Fra 1.januar 2009 er 
IMCC overgået til en 
ny struktur: individuelt 
medlemsskab. Det bety-
der, at du nu skal reg-
istrere dig som medlem 
ved at betale 75 kr. for et års medlemsskab af 
IMCC. 

Hvad får du så for dine penge?
Du kan være både aktivt og passivt medlem: 
Som passivt medlem af IMCC får du bl.a. mu-
lighed for at:

Tage ud med IMCC’s rejseprojekter (PIT, Ex-
change, Uland...) - fra 2009 kan du kun komme 
afsted som medlem af IMCC 
Deltage på nationale møder (Fyn, Nordsjælland 
eller Aabenrå)
Deltage i alle IMCCs faglige arrangementer: 
foredrag, uddannelsesdage, fyraftensmøder, 
workshops mm. 
Deltage i sociale aktiviteter: Fester, weekend-
ture, fællesspisning, gøgl og løjer...
Støtte en god sag - vi laver hjælpearbejde i 
hele verden.
Få refunderet rejseudgifter til IMCC aktiviteter 
rundt omkring i DK

Som aktivt medlem har du derudover mulighed 
for at:

Deltage på internationale møder (Jamaica, 
England, Bulgarien eller Thailand...)
Søge støtte til nye initiativer, kurser og ar-
rangementer
Få hjælp fra sekretariatet til økonomi og pro-
jektudvikling
Benytte porto og kontorfaciliteter
Være med i en basisgruppe hvor du selv kan 
bestemme, hvor meget du vil arbejde; der er 
lige så meget brug for den, der bager kage, som 
den, der er formand for et projekt
Få øjnene op for alle de muligheder, der er 
inden for vores fag, og får lov til at lade lysten 
drive værket i stedet for at drukne i lærebøger 
om genetik og biomekanik
Tænke selv. At forholde sig til den verden vi 
lever i, og møde mennesker der kan snakke om 
andet end det sidste kapitel i Hole’s
Erfaring inden for organisationsarbejde, som 
heller ikke skader på CV’et
Indflydelse og deltagelse på alle niveauer - vi 
har en flad struktur

HUSK: IMCC er for alle uanset semestertrin, 
faglig ballast og interesse - lad dig ikke skræmme 
af fremmedord og avancerede forkortelser: Vi 
mangler netop dig i som passivt medlem eller i en 
af vores grupper!

Du kan melde dig ind i IMCC ved at følge linket 
på vores hjemmeside:
http://www.imcc.dk/bliv_medlem/
Vi glæder os til at høre fra dig :-)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

STUDENTERKLUBBEN

laaaaaaaaang fredagsbar
Den lange fredagsbar er grundet 1. maj og 

helligdag rykket til 

torsdag d. 7. maj
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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

Flytning: uddeling af nøgler med nyt system
Ny IT ansvarlig til adm + adm overlever-
ingsmøde
Forårsfest
Evt.

mvh.
Rie Harboe Nielsen

1.
2.

3.
4.

IMCC månedsmøde på onsdag d. 29/4 kl. 16. 
Mødet starter en time tidligere, da der vil være 
info fra bestyrelsen.

IMCC WORKSHOP:
Netværkskommunikation og det gode 
partnerskab
- Arrangeret af grønt interessefællesskab
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 undervisn-
ing og ”tag med hjem” redskaber, som du kan bruge til at 
forbedre dit eget projekt.

Program:
10-11: Morgenmad 
11-12.30: Netværkskommunikation v. kommunikation-
sekspert Steffen Raastrup. Steffen Raastrup arbejder til 
daglig primært med kampagner, branding, konceptud-
vikling, 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 erfar-
ing 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 inter-
esse-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! 

•
•

•
•

PMS GOES TO NYBORG 
STRAND HOTEL
Ti studerende fra Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende, PMS, har været til 
årsmøde i Dansk Psykiatrisk Selskab på 
Nyborg Strand Hotel. Det var, så at sige, 
to sindssygt fede dage!

Kære MOK-læsere.

Tidligere har dette blad indeholdt konkur-
rencer om hvilke medicinstuderende her kunne ham-
stre mest til lægekongresser. Af hensyn til forbrug af 
spalteplads og mulige jalousidrab, vil vi undlade at 
bringe en fyldestgørende liste hér. Vi vil blot berette, 
at vi havde to fantastiske dage, og sige at alle der kan 
støve den mindste (eller største) smule psykiatriinte-
resse frem i sindet, burde tage med næste år!

Weekenden var fyldt med spændende foredrag, masser 
af dejlig mad, og spændende samtaler med mange psy-
kiatere. Torsdagen indeholdt spændende symposier om 
alt lige fra psykodynamisk behandling af psykoser til 
diskussion af om antabus overhovedet virker på recidiv-
frekvensen. Aftenen sluttede af med en jubilæumsre-
prise – en underholdende tale af en “moden” psykiater. 
I det hele taget fandt vi ud af, at psykiatere virkelig er 
morsomme! En af deltagerne, der pt. har forskningsår 
i neurologisk regi, var faktisk blevet varskoet om, at 
psykiatere er et folkefærd der virkelig tør give den gas. 
Det blev kun yderligere bekræftet den følgende aften.

Inden da, var der dog lørdag formiddag en foredrags-
konkurrence for ph.d- og medicinstuderende, og af sid-
stnævnte slags var der kun én, nemlig Line Damsgaard, 
der oplyste salen med viden om wernickes encefalopati, 
og minsandten om ikke hun løb af sted med anden-
pladsen, svarende til kr. 5.000 – tillykke!!
Lørdag aften var der så fest. Vi studerende var samlet 
ved et af bordene, og hyggede vældig godt med den 
tilsvarende basisgruppe fra Århus, PSM (Psykiatrisk 
Selskab for Medicinstuderende – de har ikke lige 
samme flair for forkortelser, men de er utroligt søde!). 
Efter den ekstravagante middag var der endnu en 
virkelig morsom tale der fik os til at vomitere af skær 
latter, og efterfølgende blev der så spillet op til dans. Et 
par af os havde besluttet at starte dansegulvet fra første 
takt, da vi noget skeptisk forudså nødvendigheden af, 
at ungdommen gik forrest. De var dog så absolut ikke 
nødvendigt! Fra første tone nærmest fløj tyve-tredive 
psykiatere (i alle aldre – den ældste over 70) ud på 
dansegulvet og fyrede den MAX løs, så selv det fest-

vante orkester så virkelig forbløffede 
ud over responset.

Vi havde en kanon weekend, såvel fagligt som socialt 
og networkingsk, og glæder os til næste år, og for de af 
os der formentlig vælger psykiatrien, glæder vi os til 
at blive en del af en flok speciallæger der har det alt 
for sjovt – også i livets fase II.

En stor tak skal lyde til DPS og Region Hovedstadens 
psykiatri, der gavmildt sponsorerede vort ophold!

På vegne af PMS, Andreas Hoff

SEXEKSPRESSENS 
AKTIONSDAG!
Fredag den 8. maj, kl 12, holdes der forårsfest/ak-
tionsdag! En sådan dag indbefatter hygge og spisn-
ing (formodentlig tømmermands-frokost-pizza, da 
det jo er dagen efter lang fredagsbar), guide-under-
visning for nye medlemmer – de rutinerede laver 
i mellemtiden praktiske ting og sager. Desuden 
lægges hovederne i blød, for at komme op med 
emner for underholdning til IMCC-forårsfesten, 
der finder sted samme aften! 
Så hvis du synes at Sexekspressen, der jo er Pan-
ums hyggeligste basisgruppe, er noget for dig – så 
trop op til aktionsdag – lær en masse, mød alle 
os dejlige mennesker og tag med til stor fest om 
aftenen, hvor stor buffet er lovet! NB – der er lagt 
tid i programmet til ”smukkesering” - så medbring 
blot festskrud og andet godt!  

Sidste tilmeldingsfrist er den 1.maj – tilmeld dig 
til: trine.linnea@gmail.com

Tilmeld dig foruden til IMCC, det koster 75 kr. 
for et års medlemskab, men så er festmaden også 
gratis :-) Står du uden medlemskab, da medbring 
i stedet pågældende beløb til IMCC-festen. 

Forresten, forresten, pga. fredagsbar den 7. maj er 
månedsmødet udskudt til den 14. maj. 

BAMSEHOSPI-
TALET HOLDER 
MØDE PÅ TORS-
DAG D. 30/4 KL. 
16 I IMCCS NYE 
LOKALER I DET 
NYE STUDEN-
TERHUS.

BASISGRUPPER

MÅNEDSMØDE ONSDAG 6. MAJ 
KL. 16.15 KEMIGANGEN, PANUM
Kom og hør om Londons 
helikoptertjeneste – HEMS!!

Efter månedsmødet vil der være et oplæg om 
tilgangen og håndteringen af ”C”-problemer.

Dagsorden:
Formanden byder velkommen
Jakob Vad fortæller om sit spændende 
ophold ved Londons helikopter redning-
stjeneste HEMS. 
Siden sidst: 
Traumecenter og helipad rundvisning og 
foredrag
”A-punktur” workshop 
DASEM’s forskningssymposium 
Nyt fra udvalg:
Traumedage 2009: status 
Kommende arrangementer: 
Væsketrapi af Jakob Stensballe den 7. maj
Akutlægebilen den 14. maj på Hovedbrand-
stationen
Scandinavian Society of Anaesthesiology and 
Intensive care medicine (SSAI): Konference 
afholdes I Odense fra 10.-13. juni 2009. SATS 
Odense hjælper med div. praktiske opgaver, 
og har bedt om hjælp. Er der nogen der er 
interesserede i at være med?
Næste semesters arrangementer og fore-
drag!!! 

WWW.SATS-KBH.DK

1.
2.

3.
•

•
•
4.
•
5.
•
•

•

6.
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BUTEYKO-FORE-
DRAG
Buteyko: Alternativ metode til be-
handling af 
bl.a. astma, der bygger på naturviden-
skabeligt grundlag.

Buteyko er en åndedrætsteknik til 
behandling af bl.a. astma. Metoden 
er af russisk afstamning og benyttes 
flere steder i verden. Det er én af de 
få alternative metoder, der er baseret 
og udviklet på et naturvidenskabligt 
grundlag. 

Kom og hør Torben Rønholt fortælle 
om teknikken, dens anvendelse, det 
naturvidenskabelig grundlag for 
metoden, der bl.a. bygger på hyper-
ventilation og CO2 udskillelse og prøv 
teknikkerne på egen krop. 
http://www.buteyko.dk/

TORSDAG DEN 30. APRIL KL 16.00 
I LILLE MØDESAL, PANUM

Vel mødt! 

MIKAM MÅNEDSMØDE ONSDAG D. 6. MAJ KL. 16.00
Er du interesseret i at vide mere om alternativ behandling?

Vidste du at over halvdelen af dine kommende patienter kommer til at bruge 
alternativ behandling på et tidspunkt?
Kender du eventuelle gavnlige og skadelige virkninger, og ved du nok til at kunne 
vejlede dine kommende patienter ordentligt?

MIKAM er en basisgruppe for medicinstuderende, som er interesserede i komple-
mentær og alternativ behandling – ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel. Vi går 
ind for at undersøge alt åbent og kritisk, inden vi forholder os til det, og derfor 
arrangerer bl.a. vi foredrag og workshops og tager på kurser.

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 sygeplejeboligerne i Nørre 
Allé 6. Man kommer ind ved at bruge sit studiekort+pinkode ved indgangen.
Vi skal bl.a. snakke om kommende foredrag og arrangementer, 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
MIKAM - Medicinstuderendes Interesse-
gruppe for Komplementær og Alternativ 
Medicin
mail@mikam.dk
www.mikam.dk

STUDERENDES IDRÆTS-
MEDICINSKE SELSKAB 
SIMS
Er du interesseret i idræt og/eller id-
rætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for 
dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer 
foredrag, workshops og sportslige ak-
tiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for 
idrætsmedicin og forbedre uddannelses-
mulighederne indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-

september og giver adgang til alle vores 
arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men 
vi søger også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller 
mød op til vores månedsmøde.

SIMS månedsmøde er første tirsdag i 
hver måned i SIMS nye lokale i syge-
plejerskebygningen 
(se kort på SIMS’ opslagstavle på vej 
mod kantinen)
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 uforp-
ligtende.

SIMS månedsmøde på tirsdag d. 5. maj 
kl. 17 i SIMS’ nye lokale på 1. sal i det 
nye studenterhus

SIMS WORKSHOP:
Undersøgelse, diagnostik 
og behandling af akutte 
idrætsskader

Onsdag d. 29/4 2009 kl. 16.30-18.30 
på Panum
(29.01.32 tandlægernes miniaudito-
rier).
Kom og lær hvordan man behandler 
akutte idrætsskader af fysioterapeu-
terne og osteopatstuderende 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:

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 re-
cidiv
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
Rygproblemer
nemme screeningstest til rygs-
merter
test af bækken for skævheder

Desuden lidt generelt om de akutte 
skader, hvad man stiller op når skaden 
sker, test for frakturer og ledbåndsskad-
er osv.

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

1.
•
•

•

•

2.

•
•
•
3.
•

•
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GIM SKIFTER NAVN TIL MIKAM

GIM (Gruppen for Integreret Medicin) skifter nu navn 
til MIKAM (Medicinstuderendes Interessegruppe 
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 kontaktadresse: 
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 Christians-
borg, i samfundsdebatten, 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 
behandlingscenter med integration af konventionel 
og alternativ behandling. Månedsmøderne i GIM 
fungerede som fælles inspirationskilde for de læges-
tuderende 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 al-
ternativ 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 weekend-
hytteture 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 forskergrup-
per, 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 lægestuderendes 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 anv-
ender 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, bi-
virkninger, stofinteraktioner, behandlingsprincipper, 
forskningsgrundlag, medicinsk sociologi og sundhed-
spsykologi inden for området. Vi arbejder seriøst og 
åbent, lytter til behandlerne på deres præmisser, dan-
ner 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 komple-
mentært, altså i tillæg til
den konventionelle lægelige behandling (og dermed 
også kan have indflydelse
på den lægelige behandling). 
Vi har i vores logo valgt at symbolisere vores sund-
hedsfaglige 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 Studen-
terhus 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 foren-
ing – vi er altid åbne for nye medlemmer!

Med venlig hilsen
og på vegne af MIKAM
stud.med.
Nicolai L. Damgaard-Mørch
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PIPPI har fået nye lokaler i det ny studenterhus

Derfor holder vi en lille komsammen på åbnings-
dagen d. 5/5 i vores nye lokaler på 1. sal. Alle, både 
medlemmer og dem der ikke er det endnu, er meget 
velkomne til at komme forbi.

PIPPI er en basisgruppe for medicinstuderende 
med interesse for pædiatri. 
Vi holder møde den anden 
onsdag i hver måned.

med venlig hilsen
PIPPI

Det nye studenterhus åbnes 
officielt på tirsdag den 5 maj 
kl. 15

Kom op på første sal og hils på 
os i vores nye lokale. – Vi står 
klar med åbne arme. 

Vi glæder os til at se dig.
Mvh. SAMS

Kære studerende og medarbejdere på SUND

Vi byder velkommen i det nye studenterhus, som er det seneste skud på stammen 
i en række af forbedringer på Panum. 

Huset rummer mødelokaler og fællesfaciliteter og bliver arbejdsplads for aktive  
studerende i SUNDs basisgrupper og foreninger.

Kom og hils på organisationerne og se deres nye lokaler ved en 

reception tirsdag den 5. maj. kl. 15.
Studenterhuset fi ndes ved siden af de udendørs parkeringspladser mellem 

Blegdamsvej og Nørre Allé.
Indgangen til  huset sker gennem den røde dør.

Fakultetet byder på lidt lækkert til ganen og du kan høre dekan Ulla Wewer og 
prorektor Lykke Friis tale kort om fakultetets og universitetets indsats 

for studiemiljøet. 
Stud.med. Anette Petersen har været med i arbejdsgruppen og vil samme med 

arkitekt Anders Holst Jensen  fortælle om studenterhuset fra ide til byggeri.

På glædeligt gensyn
Dekanatet

 Kom til reception i PUFFs nye lokaler
Tirsdag d. 5 maj fra kl. 15 kan du i det nye stu-
denterhus møde PUFF (Panums Ungdoms Forsker 
Forening) i vores nye lokaler på 1. sal.

PUFF er et socialt forum for studenterforskere, 
hvor vi kan udveksle erfaringer og støtte hina-
nden. I PUFF håber vi også på at kunne forbedre 
studenterforskerens kompetencer gennem faglige 
arrangementer, og at kunne skabe bedre vilkår for 
studenterforskning.
Så kom og se de nye lokaler, mød PUFFs medlem-
mer og hør lidt og foreningen, så byder vi på kage 
og hygge. 

Venlig hilsen 
PUFFs bestyrelse

PIPPI

Kom til åbning af det nye studenterhus
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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
»  FADLs 1. maj
»  20. maj - Repræsentantskabsmøde

Nyt tilbud fra NYFORM

Tilbudet gælder til og med fredag den 15/5���� �� ��������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������������

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

�����������������
���������������������������

 KUN 99 kr.
     COMBI Inkl. holdtræning

   1 måned uden binding

�����������������������������������

Bliver du kandidat til sommer, skal du huske 
at give besked til FADL. Så sørger vi for at 
udmelde dig. 

Husk også at give besked, hvis du fl ytter og 
skifter adresse. Send en mail til kkf@fadl.dk.

Kommende kandidat?Codans Verdensrejsedækning

Med Codans studieforsikring får du som 
medlem af FADL en rejseforsikring med i 
pakken. Vær dog opmærksom på, at rejsefor-
sikringen kun dækker med ferierejser af op 
til 45 dages varighed. Rejser du mere end 45 
dage, gælder rejsedækningen ikke.

Det samme gælder for afbestillingsforsik-
ringen RejsePlus, der købes som et tillæg til 
Codans forsikring. 

Har du spørgsmål til Verdensrejsedæknin-
gen eller RejsePlus, skal du kontakte Codan 
på telefon  3355 5588.

Kom til åbning af det nye studenterhus
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!
TIL ALLE 
VAGTTAGERE!

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny brandtesten.
I perioden mellem den 1. og 18. maj skal du tage brand-
testen igen – også selv om du tog den her i april.
Denne periode ligge fast, således at det hvert år skal 
gøres på samme tidspunkt.

For at lette arbejdet på Vagtbureauet vil vi fremover kun 
opdaterer medlemssystemet (hvad angår brandtesten) 
en gang om året, efter-følgende vil der over sommeren 
blive lavet nye kort som sendes ud.

For at tage testen går du ind på http//fadl.powerlearn.dk 
eller du kan går via linket på www.fadlvagt.dk.

Har du problemer med 
at logge ind kan du
kontakte Vagtbureauet 
på 35 24 54 04 eller e-mail tj@fadl.dk. 

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 og et godt tværfagligt samarbejde. Vi er 
meget fl eksible m.h.t. planlægning af vagter 

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

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

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt
Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærket ”Tranehaven”

HOLD 4223 - HJEMMEDIALYSEHOLD
Da en af vores medlemmer gennem flere 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. Mø-
detiden 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 3½ 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 4. maj kl. 10.00.
Tilmelding via www.fadlvagt.dk - for medlemmer 
– tilmelding til hold – hold 4223

SOMMER VENTILATØR HOLD PÅ 
HERLEV INTENSIV AFDELING
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.

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. 11 maj 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 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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VAGTBEREAUET
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BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn og kortere vagter? Så er dette 
nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Freder-
iksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse pr. 
1/7, men med mulighed for vagter i juni.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne 
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem. 
Vi tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiden er: Alm. stikkervagter 8.00-13.00, EKG vagt 
7.30-15.00 på hverdage. Kortere og længere vagter 
dækkes i weekenderne og på hverdage.
EKG vagter, weekendvagter og vagter på hospitalsafdelin-
gerne kan tages når en vis rutine i blodprøve- og EKG-tagn-
ing samt arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet

Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
Min. 300 SPV-timer
Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden 
hele året 
Du skal kunne deltage i holdmødet d. 19/5,  hvor vi 
planlægger vagter for juni, juli og august.
Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.

•
•

•

•

Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Charlotte  cjcleyton@hotmail.com eller Philip 
pnh@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist:   Tirsdag d. 12/5 kl. 12.00 (med angivelse 
af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold.

HOLD 1301 – BBH AKUTMEDICINSK 
AFDELING (AMA)

Vi søger nye medlemmer til vores SPV hold på akut-
medicinsk afdeling på Bispebjerg hospital.

På holdet kan du lære, eller vedligeholde, kliniske fær-
digheder som f.eks. venflonanlæggelse 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 aflaste 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, fleksibel 
og opsøgende.

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

Min. 300 SPV-timer (gerne flere)
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

Indsamling til pædagogikum.
Det er fredag eftermiddag og jeg er på vej til en af mine SAU-timer i fysiologi.
Timen går i gang og efter 5 min. diskuterer underviseren og en medstuderende forskellen på, hvad man 
kalder noget på Riget i forhold til på Panum. Jeg afbryder og spørger, om de ikke kunne prøve at tale et 
sprog man kan forstå, så vi alle kan være med, da jeg ikke forstår ret meget af lægesproget, som man 
nu taler på riget (jeg er kun på 4 semester). Underviseren svarer mig, at han ikke vil underlægge sig 
det pres fra elever og siger videre, at han vil inddrage den klinik, som han nu finder relevant, og 
hvis jeg nu bare havde læst en smule, så kunne jeg vel følge med!!!  Det skal her siges at jeg lige 
havde læst det kapitel, vi skulle læse til den pågældende time. Og jeg skal da ikke gøre mig selv 
til en mønsterelev, som husker alt fra et kapitel (fysiologi) jeg lige har læst, men vil mene, at jeg 
er udmærket i stand til at kunne bedømme, at måden man omtaler nogle bestemte ting på Riget 
måske ikke ligefrem er en del af vores pensum.

I samme sætning siger han videre, at han ikke mener, at den faste opdeling vi er uddelt på 
SAU-holdene er den rigtige måde at modtage undervisning på, men at vi (de studerende) skulle 
kunne vælge frit, hvilken underviser vi nu passer bedst med. (blev jeg lige bedt om at skifte 
hold der?). Jeg bliver en smule chokeret, sur og siger ikke så meget mere. Undervisningen 
fortsætter og er for det meste en samtale mellem ham og de 2-3 dygtigste og mest velfor-
beredte elever. Efter 10-15 min. henvender han sig, ud af det blå, direkte til mig, og spørger 
om jeg kan svare på noget, han er ved at gennemgå på tavlen. Det kan jeg selvfølgelig ikke 
og må også fortælle ham dette. Bliver igen en smule paf (skulle jeg lige ydmyges der?). 

Jeg må sige, at jeg tager hatten af for hans kæmpe viden inden for han specifikke 
arbejdsområde, men må i samme sætning tilføje, at jeg ikke er imponeret over hans 
pædagogiske evner. 
Som min mor altid har sagt, så nytter det ikke bare at kritisere noget uden at komme med anden løsning eller et forslag til at gøre tingene ander-
ledes, så på den baggrund vil jeg gerne starte en indsamling til at sende de undervisere/professorer, som godt kunne bruge en indføring i moderne 
pædagogik en tur på pædagogikum. Der vil blive opsat en lille kasse i kantinen, hvor man kan donere det beløb, man nu kan undvære til støtte 
af dette gode formål. Pengene fra indsamlingen vil i slutningen af semestret blive overdraget til Dekanen, som forhåbentlig vil igangsætte denne 
proces. 

Simon Mogensen, 4. semester.

DEBAT

VAGTBEREAUET



14

Cellebiologisk forskning?
Vi forsker i cellebiologi, primært nervesystemet. Overvejer 
du at prøve kræfter med forskning, så besøg os på etage 3 i 
bygning 12 eller på www.olekjaerulff-lab.dk

Vh, 
Ole Kjærulff

Reservelæge-stillinger (uklassificerede)
Bornholms Hospital, Kirurgisk afdeling

Ønsker du at deltage i et videnskabe-
ligt forsøg?
Jeg søger raske forsøgspersoner til at deltage i forsøget: Under-
søgelse af smerte, kløe, rødme og hævelse efter intradermal injek-
tion af VIP og PACAP38. 
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité for Region 
Hovedstaden.Forsøget foregår i maj måned på Glostrup Hospital. 
Forsøgspersonen skal møde to dage og varigheden er 5 timer per 
dag. 
Deltagelse honoreres med 150 kr per times deltagelse. 

Ved interesse kontakt læge Henrik Schytz på telefon 2876 1824 eller 
henrikschytz@hotmail.com

En til to reservelæge stillinger (uklassi-
ficerede) opslås med henblik på be-sættelse 
pr. 1. juli 2009 eller efter aftale. Du kan søge 
stillingen som en 1-årig ansættelse, men også 
som kortere vikariater på 3 til 6 måneder. 

Bornholms Hospital er en del af Region Hov-
edstaden med organisatorisk tilknytning til 
Rigshospitalet.

Fordelen af et mindre sygehus, hvor man får 
set alle slags patienter. Bred erfaring med 
skadestuearbejde, akutte mavetarmkirur-
giske-, ortorpædki-rurgiske-, urologiske og 
gynækologiske patienter.
Et godt udgangspunkt for enhver kirurgisk 
intro-stilling eller amanuen-sis. Særligt hvis 
din egen KBU stilling kun rummer et enkelt 
delområde af kirurgien.
Bolig stillet til rådighed.
Aflønnede helikoptertransporter til Køben-
havn.

•

•

•
•

Har du mulighed for at være ansat i 6 måneder 
eller mere vil du få tilbudt et af nævnte kurser: 
ATLS, ALS eller EPLS

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til over-
enskomst mellem Danske Regioner og Yngre 
Læger.            

Du kan få yderligere oplysninger 
om stillingen ved at henvende dig 
til Otto Lawaetz, tlf. nr. 5690 9303.

Ved ansættelse i stillingen indhentes der 
børneattest.

Du sender din ansøgning til Administra-
tionen, Ullasvej 8, 3700 Rønne. Husk at an-
give ansøgningsmrk. som er AA730110. 

Ansøgningsfristen er 11.05.2009, kl. 
12.00.

Vidste du at der 
forventes af din Osval 
I/Bacheloropgave 
vejeleder at 
vedkommende bruger 
20 timer på arbejdet 
omkring opgaven?
Osval /bachelor opgaven er 10 ECTS. 
Der forventes fra fakultetets side at 
en vejleder anvender 2 timer pr ECTS. 
Disse timer indbefatter både læsning af 
opgaven samt face-to-face vejledning af 
den studerende. 
Vi har hørt at mange af vores medstu-
derende oplever betydelig modvind i 
forbindelse med samarbejdet med sin 
vejleder. Vi har bl.a. hørt om personer 
som direkte nægter at læse opgaverne 
igennem før aflevering, eller konsekvent 
undlader at svare på mails og opring-
ninger fra deres studerende. 
Vi synes det er forkasteligt at der er 
vejledere som ikke laver, eller direkte 
nægter at lave det arbejde, de får betalt 
for, og at de studerende samtidig går 
glip af undervisning i videnskabelig 
tekstskrivning af høj kvalitet, som jo er 
et af hovedformålene med opgaveskriv-
ningen. 
Vi vil derfor sætte emnet på dagsor-
denen samt opfordre dem, der har prob-
lemer i forbindelse med deres vejleder, 
at henvende sig enten til repræsentan-
ter for de forskellige studenterorganisa-
tioner, eller klage direkte til fakultetet 
via mail til Jørgen Olsen jolsen@sund.
ku.dk, som er den Bachelor-ansvarlige 
kontaktperson.
Genkender du noget af det her? Er 
det så udbredt et problem som vi 
tror?  
Husk at dem der står for løsningen 
af sådanne problemer ikke gør noget 
medmindre de ved at disse problemer 
eksisterer.
Thora Gudrunardóttir 
og Elva Björk Hardardóttir, 8. sem

FADL EKSKLUDERER KRITIKERE AF FADL!
Kære medicinstuderende og med-medlemmer af FADL. I nogle måneder har 
vi nu kunnet læse henholdvis kritik af FADL og ligeledes FADL-folk som 
sjovt nok mener at kritik(ken) er uberettiget.

ANNONCER

Der har især været kritik af de kollegiale vedtægter 
som fastholder medlemmerne af FADL (som hov-
edsageligt melder sig ind for at kunne tage vagter) 
hos FADLs vagtbureau. Kritikken har gået på at 
FADLs fagforening og FADLs vagtbureau er for 
tæt forbundne, og at formålet med dem lader til 
at være at tjene vagtbureauerne, fremfor at tjene 
medlemmerne. 

Der har været en diskussion om hvorvidt FADLs 
vedtægter var lovlige, Dagens medicin har bragt 
flere artikler om emnet  bl.a. 20 februar i år hvor 
der står:

“..Faglig sagsbehandler i FADL, Torben Conrad, hen-
viser til en afgørelse fra det tidligere arbejdsministerium, 
der tillader FADL denne skelnen. 
»Det er det vitterlige vås, at vi skulle bryde lovgivningen. 
FADL’s vagtbureau er ikke nogen arbejdsgiver. Det er 
hospitalerne, der er arbejdsgivere, og de forlanger ikke, 
at du er medlem af en særlig fagforening. 
Det forespurgte vi Arbejdsministeriet om i 1996, og de 
fastslog, at det er hospitalet, der er arbejdsgiver,« siger 
Torben Conrad, hvilket arbejdsretseksperten dog ikke 
giver meget for.
»Hvad Beskæftigelsesministeriet mener, det kan være 
meget hyggeligt, men det tager jeg sjældent særligt 
højtideligt. Det har jeg erfaring for både kan være rigtig 
og forkert. Der skal være påviselige, saglige grunde for 
at kunne afskære de studerende fra at søge arbejde via 
andre bureauer,« siger Hasselbalch.
Kristin Steinthorsdottir, hovedbestyrelsesformand i 
FADL, forklarer eksklusionspraksissen af ’utro’ med-
lemmer med, at den skal værne om FADL-prædikatet, 
forbundets anseelse i sundhedsvæsenet for bl.a. sin 
vikaruddannelse og muligheden for at lave fordelagtige 
overenskomster. 
»Vores vagtbureau består især, fordi vi giver en garanti 
for faglig dygtighed gennem vores kurser, akkrediterede 
vagttagere og ordnede forhold mellem hospitaler, vagt-
bureau og medlemmer. Man kan til enhver tid træde 
ud af FADL og arbejde frit på sundhedsområdet, dog 
uden vores vedtægter og kvalitetsstempel,« siger Kristin 
Steinthorsdottir.
»Det er afgørende, om konstruktionen vil blive betragtet 
som et usagligt begrundet organisationsmonopol og 
en urimelig erhvervsindskrænkning for medlemmerne. 
Men du kan godt hilse FADL og sige, at de skal se at 
få undersøgt de her vedtægtsforhold nærmere,« siger 
Ole Hasselbalch...”

Det har FADL gjort. De har spurgt FADLs advokat 
og FADLs advokat konkluderer at det hele er fuldt 
lovligt. Det er jo meget hyggeligt.

Men hyggeligt er det ikke at FADL vælger at eksk-
ludere de to kritikere Sven Hector og Vidar-André 
Wøien, begge ekskluderes de fordi de har arbejdet for 
andre vagtbureauer. Baggrunden til eksklusionerne 
er forskellige. I Svens tilfælde skyldes det at han i 
sommer (08) flyttede til København fra Århus for at 
læse overbygning og for at arbejde hos FADL skulle 
han tage et genoplivningskursus. Det har han imi-
dlertid endnu ikke haft mulighed for (af flere årsager) 
og kunne derfor ikke tage vagter hos FADL. For at 
tjene penge har han så arbejdet hos andre vagtbu-
reauer. (Hvor lønnen også er bedre).

I Vidars tilfælde skyldes det omstændigheder som er 
særlige for Odense, nemlig at de ikke har så mange 
vagter hos FADL og derfor kvoterer dem således at 
man ryger bagerst i køen når man har taget to eller 
tre vagter. Derfor er det svært at tjene penge når man 
har brug for det, og derfor er der mange vagttagere i 
Odense som arbejder for andre vagtbureauer.

Betalte Vidar og Sven ikke begge kontingent til FADL 
på trods af at der kun var få eller ingen vagter til 
dem da de arbejdede for andre bureauer? Risikerede 
de deres medlemskab, da de valgte at stå frem, for 
at gøre opmærksom på problemet, eller for at tjene 
egne interesser? FADL eksluderede faktisk bl.a. Sven 
fordi han »optrådt illoyalt og til skade for foreningens 
anseelse ved sine aktiviteter i diverse medier«  altså 
fordi han kritiserede FADL.

I Odense sender kredsforeningen snart et spørgeske-
ma ud, idet de har mange medlemmer som arbejder 
eksternt, for at høre hvorvidt medlemmerne ønsker at 
foreslå hovedforeningen en revision af de “kollegiale” 
vedtægter. Det er positivt, og det er ikke som flere 
FADL folk fra Århus og København mener “et an-
liggende som kun vedkommer Odense”. Det vedrører 
alle medicinstuderende - også i Århus og København 
selvom vi ikke er så berørte endnu. Hvis Odense frem-
sætter forslag til ændring af vedtægterne må vi som 
gerne vil være kollegiale give udtryk for at vi ønsker 
en fagforening som arbejder for alle medicinstuder-
ende, og ikke arbejder for sine egne vagtbureauer! Så 
må vi møde op til generalforsamlingerne og stemme 
for friheden til at vælge hvad der er bedst for os, og 
ikke hvad FADLs folk synes er bedst for FADL!

Jakob Knudsen 9. semester Århus
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Børnevenlige Alle børnene vitser

Engang var der idyl og ”alle børnene” vitser, men nu er 
vitser kun til for at forage og skal handle om blå spædbørn. 
Derfor har MOK valgt at bringe nogle vitser du kan fortælle 
til familiemiddagen til morskab for alle aldre.
  \Mok.red.

Alle børnene kiggede
 ned i blenderen,
undtagen Bob, 

han var på Job.

Alle 
børnene stod lige,

Undtagen Lisa, 
hun var fra Pisa

Alle pigerne havde brunt hår
Undtagen Caroline

Hun havde lyst hår

Alle 
børnene 

fik kun én uges ferie
Undtagen Bo - han fik to

Alle 
børnene 

havde tre æbler
Undtagen Pia

Hun havde fire.
Alle børnene 

vaskede i skolen
Undtagen Clemme

Han gjorde det derhjemme
(for at gøre sin mor glad)

Alle 
børnene 

lavede ballade i skolen
Undtagen Anker

Han kom på andre tanker

Alle 
børnene 

havde for 
gammel mælk i deres 

karton
Undtagen Jannie

Hun havde ny mælk

Alle på 
MOK-redaktionen 

kørte Ford til sverige
Undtagen Jannie, Troels, Elise og Mia

De kørte Kia

EN MÅNED UDEN KØD
Jeg har i en måned været vegetar og det var været 
en af de hårdeste prøvelser nogensinde. Idéen var at 
jeg skulle gå en måned uden kød for videnskabeligt 
at underbygge de mange undersøgelser der beviser 
mennesker ikke er bygget til den form 
for diæt. 

I løbet af denne måned har jeg kunnet 
mærke atrofi, træthed, irritabelitet og ikke 
mindst en markant forøget blodtørst. 
Rent videnskabeligt er det allerede 
bevist at den proteinmangel øger træthed og 
muskelatrofi (A. Korch, 1987). Derudover har 
en kemikeren T. Larsen, i 2007, bevist at op 
mod 98% af proteinerne fra  substitutter som fx 
linser, torskerogn og proteinpulver bliver udskildt 
direkte i urinen uden optag.

Den markant forøgede blodtørst er et symptom som 
nok kun kan forklares af evolutionsteoretiker, O. 
Sørensen. Der er utallige historier om mennesker 

har spist hinanden for at overleve og det er ifølge, O. 
Sørensen, et gammelt overlev- elsesin-
stinkt der bliver vækket i 
vegetarer. 

M .  T h o m -
sen(1998) har derudover un- dersøgt 
voldsdomme pr. vegetar i forhold til voldsdomme pr. 
kødspiser. Raten for vegetarer var i perioden 1992-

1998 sytten gange højere end for ikke-vegetarer. 
Derimod har vold med død til følge for vegetarer 
været lavere i samme periode, formentlig pga. den 
manglende råstyrke.

Jeg har samtidig med min store prøvelse person-
lighedstestet 322 vegetarer og 240 ikke-vegetarer. 

Konklusionen på denne test var en højere 
aggressivitet, depressionsrate og ikke mindst en 
markant lavere IQ blandt vegetare.

Konklusionen på dette må nødvendigvis være 
at alle ikke-vegetarer, for både jeres egen og 
jeres nære families skyld,  fuldstændigt skal 
holde jer væk fra disse gespænster. Deres lave 

IQ og højere depressionsrate betyder at de alli-
gevel ikke har noget relevant at tilføje og de bare 

dræber stemningen.

Markus/MOK.red.

Der tages forbehold for eventuelle henvisninger til 
videnskabelige undersøgelser der ikke eksisterer.
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