
FODBOLD REGLER:
· Der spilles 4 puljer af 3 hold hvor  
 hvert hold i puljen møder hinanden.
· Vinderen af hver pulje går videre til  
 semifinalen.
· I tilfælde af pointlighed kigges på 
 målscore – i sidste instans fairplay.
· Der spilles to halvlege á 4 min.
· Der må IKKE bruges fodboldstøvler
· Der må gerne medtages 2 udskiftere  
 pr. hold, dog skal der altid være min. 
 1 pige på banen.
· Målmand må kun parere (indendørs  
 regler).
· Bolden er ude bag mål, hvorefter der  
 foretages indkast.
· Dommeren kan udvise spillere ved 
 dårlig opførsel.

TURNERINGEN STARTER KL. 12 SHARP PÅ 
GRÆSPLÆNEN – FOR SENT MØDE MEDFØRER 
DISKVALIFICERING.

ØLSTAFET REGLER:
· Første runde er 3 hold hvoraf 2 går  
 videre.
· Dvs. der spilles med knald eller fald 
 hvor taberne går ud.
· Der spilles med 2 øl pr. runde 
 pr. mand.
· Første løb : bældning, 10xdrej om   
 flaske 
 Anden løb: bældning, 10x drej med  
 kost
· Der spilles med over-under 
 forhindring
· I finalen mødes 3 hold
· Runderne dømmes KUN af 
 dommerne, ikke af udefrakommende! 
 Indblanding i tælning af drej, 
 forvirring af modstandere, etc. kan 
 føre til diskvalifikation!
· Pris pr. hold: kr. 160 – betales ved 
 start, ellers diskvalificering.

TURNERINGEN STARTER KL. 15 SHARP PÅ 
GRÆSPLÆNEN – FOR SENT MØDE MEDFØRER 
DISKVALIFIKATION.

Laaaaaaaaaaaaang fredagsbar
Torsdag d. 7. maj kl. 11.00 - 24.00
Laaaaaaaaaaaaang fredagsbar
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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:
Studenterklubben / MiaJoe

Onsdag:  MOK nr 27, årgang 41 udkommer
  MIKAM månedsmøde kl. 16, se s. 13.
  Konstituerende møde i SMiK, se s. 6
  Vinyl Religiøsitet kl. 15.15-17, se s. 6

Torsdag: Laaang fredags(?)bar kl. 11-24
  Strikkecafé kl. 15.30-17-30, se s. 6

  

Fredag: Sexekspressens aktionsdag/forårsfest, se s. 13

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Klinisk fællessekretariat åber, se s. 4.

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15, se s. 13

Denne  redaktion

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

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

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

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

På fredag holder Panum Instituttet lukket. Dette 
skyldes som mange af jer nok allerede ved, at det er 
store bededag, men hvad er dette i grunden for en 
helligdag og hvordan opstod den. MOK redaktionen 
har i denne uge som en service til vores kære læsere 
valgt at rette luppen mod store bededag.

En bededag var oprindeligt en af mange mindre hel-
ligdage året igennem, der var særligt tilegnet bod og 
faste. Fx var hver onsdag officiel bededag på landet, 
hvor folk skulle faste og præsterne bede for fred.

Den dag, vi i dag kender som “store bededag”, blev 
indført af Hans Bagger der var biskop over Sjælland  
fra 1675 til 1693. I løbet af sine to første år som 
biskop, fik han indført flere helligdage i sit stift, 
hvoraf den ene blev lovfæstet d. 27 marts 1686 som en 
“ekstraordinær, almindelig bededag” for hele riget. 

Det er en populær misforståelse, at det var Christian 
VII’s berømte livlæge Struensee, der indførte store 
bededag. Dette kan måske skyldes, at det var en af 
de få helligdage, der overlevede den helligdagsre-
form af 20. oktober 1770, hvor halvdelen af årets 
dengang 22 helligdage blev afskaffet, herunder bl.a. 
helligtrekongersdag, 3. juledag, kyndelmisse, Skt. 

Hans’ dag, Mortensdag og Mikkelsdag. Denne reform 
bliver ofte fejlagtigt tilskrevet Struensee, men var i 
virkeligheden sat i værk før hans tid ved magten, og 
blev også behandlet uden hans aktive medvirken. 
Ideen var, at de mange helligdage hindrede rigets 
fremme og at dagene fremover i stedet skulle bruges 
til “arbejde og nyttig gerning”.

Store bededag blev indvarslet aftenen før ved storm-
klokkeringning fra landets kirker. Dette var tegn til, 
at der ikke længere måtte drives handel og at kroer, 
beværtninger og lign. skulle lukke, så folk ville gå 
hjem og hellige sig den forestående bededag, så de 
kunne møde veludhvilede og ædru i kirke næste 
morgen, som forordningen krævede. Derefter skulle 
befolkningen afholde sig fra arbejde, rejser, leg, spil 
og al slags “verdslig forfængelighed”, indtil dagens 
kirkelige handlinger – gudstjeneste, højmesse, 
tolvprædiken og aftensang var overstået.

I tillæg til dagens egen historie er der også tradi-
tioner, der er knyttet til store bededag - eller snarere 
aftenen før.
Mest kendt er nok skikken med at spise lune hveder 
storebededagsaften. Baggrunden for denne skik er, 
at heller ikke bagerne måtte arbejde fra solnedgang 
aftenen før store bededag og hele den følgende dag. 
Derfor kom de helligdagen i forkøbet ved at bage 
ekstra store hvedeknopper dagen før, som folk så 
kunne købe med hjem til at varme og spise den føl-
gende dag. Det blev imidlertid hurtigt til, at hvederne 
blev spist samme aften - medens de endnu var varme 
og sprøde.

Svarene på den basale quiz i sidste uge 
var som mange også havde gættet på, at 
de to MR-scanninger adskilte sig ved at 
være henholdsvis T1 og T2 vægtet.
Vinderen der blev fundet ved lod-
trækning blev Bjarke Medici fra 8. 
semester. Han har allerede været forbi 
redaktionen og hente sin præmie: Et 
par lyserøde alfevinger der kan bruges 
efter behag.
Den diagnostiske quiz viske sig straks 
at være mange klasser sværere og 
redaktionen har derfor ikke modtaget 
det rigtige svar som var delirium.
Bedre held næste gang, I små diag-
nosehajer!

Den basale quiz
Spørgsmålet i denne uge er meget en-
kelt: Hvad betyder myopi?

Den diagnostiske quiz
En lækker 29-årig kvindelig patient 
tropper op på AMA med stærke lændes-
merter der stråler frem i abdomen. Hun 
arbejder til daglig som receptionist i en 
større IT virksomhed og dyrker yoga i 
fritiden. Desuden bruger hun meget tid 
på at passe sin morfar der efterhånden 
som han bliver ældre har brug for mere 
og mere hjælp i hjemmet. Hjemme har 
patienten både 2 hunde, et akvarium 
fyldt med Malawi-cichlider og 3 Ze-
brafinker. Nyeste skud på stammen i 
hendes kæledyrsamling er en rødmus 
der blev fanget i hendes køkken for en 
lille måned siden. Om aftenen nyder hun 
at sætte sig i sin sofa, trække benene op 
under sig og læse en god bog mens hun 
drikker en kop te med mælk.
Hun har p.t. kvalme og hovedpine og 
kaster op. En sød sygeplejerske kom-
mer ind og måler hendes temperatur til 
39,8°C og hendes blodtryk til 160/100.
Da du føler dig helt på bar bund i forhold 
til en tentativ diagnose, bestiller du en 
lang række blodprøver der bl.a. viser 
leukocytose og forhøjet sænkningsreak-
tion. Desuden er både P-kreatinin og 
P-fibrinogen forhøjet
Urinstix viser både proteinuri og hæ-
maturi.
Da du føler dig ret sikker på at prob-
lemet sidder i nyrerne får du tilladelse 
til at foretage en nyrebiopsi. Patologi-
svaret lyder: Interstitielle blødninger i 
medulla samt hyperæmi af de peritu-
bulære kapillærer. Epithelet i tubuli 
er affladet og har mange steder tabt 
sin børstesøm.

Så nu lyder spørgsmålet til dig kære 
læser. Hvilken diagnose er der tale 
om?

Ugens
Piet Van Deurs

Hvad er det?

Ugens basale 
og diagnostiske 
quiz

VIDEN
OM

Dimserne vi bragte et billede af i sidste uge var 
naturligvis vestubularapparaterne fra en torsk. Det 
svarede Nana Rue på og hun skriver endda at hun 
engang fik en hel æskefuld af dem af sin mormor. Det 
lød lidt som om hun var glad for dem, men det kan 
man jo undre sig over.... Men rigtigt flot Nana.

I denne uge vil vi gerne vide hvad denne genstand 
er....
Mit bedste forslag første gang jeg så den var en 
hamsterplov.
Det er det ikke, kan jeg afsløre, men det er nok bare 
fordi jeg ikke er så huslig at jeg ikke vidste hvad 
det var.

mia joe \ mok.red.
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ÅBNING AF KLINISK FÆLLESSEKRETARIAT PÅ KU-SUND
Mandag den 11. maj 2009 åbner Klinisk 
Fællessekretariat på KU-SUND. 

Sekretariatet overtager hovedparten af de opgaver, 
som hidtil er blevet varetaget af de tre sekretariater 
for klinisk undervisning på henholdsvis Rigshospi-
talet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Samtidig 
ophører den hidtidige fordeling af de studerende på 
lægeuddannelsens kandidatdel mellem de tidligere 
klinikudvalg. Ændringen har virkning fra planlægn-
ing af undervisning og holdsætning af studerende for 
efterårssemesteret 2009. Fremover vil holdsætning af 
de studerende på kandidatdelen af lægeuddannelsen 
således ske samlet i Fællessekretariatet.

Fra 11. maj 2009 skal alle henvendelser, som tidligere 
har været rettet til klinikudvalgssekretariaterne, 
herunder ændringer eller uregelmæssigheder i 
forbindelse med afvikling af undervisningen, rettes til 
Klinisk Fællessekretariat. Undtaget er henvendelser 
som specifikt vedrører fysiske/logistiske forhold på 
hospitalerne, herunder auditorier og undervisn-
ingslokaler, studenterfaciliteter og adgangsforhold på 
hospitalerne. Henvendelser om sådanne forhold skal 
fortsat ske til det enkelte hospital, jf. nedenfor.

Oprettelsen af Klinisk Fællessekretariat er en del 
af KU-SUND’s samlede indsats for at gøre det nem-
mere og mere overskueligt for de studerende og 
underviserne at henvende sig med spørgsmål. Klinisk 
Fællessekretariat skal sammen med Studieservicecen-
teret, SSC, sikre en ensartet, sammenhængende og 
effektiv administrativ understøttelse af planlægning 
og afvikling af undervisningen på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Læs mere om studieservice-
centeret på www.ssc.ku.dk

Klinisk Fællessekretariat kan fra den 11. 
maj kontaktes på:
E-mail: FAK-Klinisk-Sekr@sund.ku.dk , eller tlf. 35 
32 71 04.
Henvendelser om studenterfaciliteter, adgangsforhold 
m.v. på de tre temahospitaler skal ske direkte til det 
enkelte hospital:

Herlev Hospital:
SKU-sekretariatet på Herlev Hospital lukkes pr. 30. 
april 2009, og henvendelser skal fremover ret-tes til: 

Fysiske/logistiske forhold vedrørende auditorier: 
Intern Service og Logistik: Tlf.nr. 44 88 22 18.

Introduktion og kursusforløb samt kort-/nøglesystem: 
Teamsekretær i Udviklingsafdelingen Maria C. Jør-
gensen, Tlf.nr. 44 88 28 05, e-mail: macajo01@heh.
regionh.dk

Udlån af fagbøger, kopimaskine for studerende, 
it-adgang, nøgler til bokse i læsesal samt opret-
tel-se/sletning af brugerprofiler for de studerende 
i hospitalets IT-system, flyttes til fagbiblioteket 
v. Jørgen Hvidsten, der kan kontaktes på e-mail: 
j.hvidsten@heh.regionh.dk, eller tlf.nr. 44 88 35 41.

Hvidovre Hospital
Henvendelser om fysiske/logistiske forhold vedrørende 
auditorier, kort-/nøglesystem, udlån af fag-bøger, ko-
pimaskine for studerende, brugeroprettelse/-sletning 
i hospitalets IT-system, nøgler til bokse i læsesal skal 
indtil videre fortsat ske til Sekretariatet for Klinisk 
Undervisning, der kan kon-taktes på e-mail: SKU-
HVH@hvh.regionh.dk, eller tlf.nr. 36 32 27 92.

Rigshospitalet
Henvendelser om fysiske/logistiske forhold, kopi-
maskine for studerende og brugeroprettelse/-sletning 
i hospitalets IT-system skal ske til fuldmægtig Rita 
Dalhammer, der kan kontaktes på e-mail: sku-rh@rh.
regionh.dk, eller tlf.nr. 35 45 44 36.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Forår 2009, Uge 19-20

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 4/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Onsdag 6/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen
Torsdag 7/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard
Torsdag 7/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen
Mandag 11/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Onsdag 13/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen
Torsdag 14/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard
Torsdag 14/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen
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 
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl
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

DANSKE REGIONERS PRISOPGAVE I PSYKIATRI

I 2008 indstiftede Danske Regioner en årlig prisop-
gave i psykiatri for medicinstuderende. Formålet
med prisopgaven er, dels at motivere medicinstuder-
ende til at fordybe sig i specialet psykiatri, dels
at anerkende en særlig indsats på et højt niveau. 
Prisopgaven er en del af Danske Regioners kampagne 
for at øge rekrutteringen til psykiatrien.

Dommerpanelet bestod sidste år af de tre psyki-
atriprofessorer Poul Videbech, Per Hove Thomsen 
og Merete Nordentoft og de var ikke i tvivl om, hvem 
der skulle have 1. prisen på 25.000 kr.

Karoline Krane-Gartisers opgave om psykotiske 
patienters risiko for hjerte-karsygdom og diabetes 
stak nemlig ud i bunken ved at være ”en fremragende 
empirisk undersøgelse, der både har krævet slid, 
stædighed og en god idé. Resultatet er overraskende 
og interessant. Samtidig er opgaven velformuleret og 
skriver sig ind i en relevant psykiatrisk debat.”

2. prisen på 15.000 gik til Thea Jerpseth og Line 
Hvidsten, som havde skrevet om fiskeolies indvirkn-
ing på ADHD hos børn, mens 3. prisen på 10.000 blev 
givet til Maja Larsen, der imponerede dommerne ved 
at skrive om et socialt relevant emne - hvordan man 
bedst behandler psykisk syge hjemløse.

Kåringen af vinderne fandt sted på Danske Region-
ers konference om fremtidens Børne- og Ungdomsp-
sykiatri den 3. december 2008 i Odense, hvor Bent 
Normann Olsen, formand for Danske Regioners 
Social- og Psykiatriudvalg, overrakte præmierne til 
de fire forfattere.

Dette års prisopgave vil blive udskrevet i løbet af 
foråret, hvor krav til formalia og indsendelsesfrister 
vil blive annonceret på Danske Regioners hjemmeside 
og i relevante tidsskrifter.

Nyt bibliotek med masser af 
studiepladser
Det er ikke hver dag et nyt bibliotek åbner, men 
det sker i dag d. 4. Maj 2009. Det Samfundsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, slår 
dørene op til et helt nyt og moderne studiecenter.

Der er flere læsesale, en variation af alternative 
studiepladser, en it-fri zone, gruppe- og loungeom-
råder, samt en automatbetjent café.

Biblioteket tilbyder faciliteter, som kan sikre de 
studerende en stabil arbejds- rytme til opgave- og 
specialeskrivning. Bibliotekets informationsspe-
cialister kan bistå med relevant litteratursøgning 
og søgestrategier indenfor bibliotekets områder 
som er: Antropologi, politologi, psykologi, sociologi 
og økonomi.
 
Biblioteket har åbent alle ugens 
dage: hverdage kl. 8-22, weekend 
kl. 10-16.

Biblioteket kan benyttes af alle uanset fakultet-
stilknytning, dog skal man have KU-adgangskort 
for at få adgang i aftentimerne (efter 18) og om 
søndagen.

På de tre etager i den nyrestaurerede bygning 
findes en fysisk bogsamling, en specialesamling og 
en opstilling af de nyeste anskaffelser.

Fakultetsbiblioteket er en del af det nye KUBIS 
bibliotekssamarbejde. Bygningen er tegnet af J.D. 
Herholdt, og indgår i dag i Københavns Univer-
sitets Samfundsvidenskabelige Fakultets campus 
på det gamle Kommunehospitals område. Bibli-
oteket i Gothersgade indvies officielt til september, 
men er nu åbnet for lånere.

For yderligere information kontakt Tina Pipa 
Afdelingsleder KUBIS Samf Bibliotekerne 33 47 
44 85 mail: tip@kb.dk

STYRENDE ORGANER & STUDIEVEJLEDNING
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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 hold-
undervisningen 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.

Elektronisk tilmelding til 
undervisningen
Tilmeldingsfristerne til næste semesters undervisn-
ing nærmer sig!

Selv om det kan føles langt ude i femtiden, så venter 
et nyt semester efter sommerferien. Du skal huske 
at tilmelde dig undervisninger – og dermed også 
næste eksamen.
Du skal tilmelde dig undervisningen på www.punkt.
ku.dk

Tilmeldingsperioderne er: 
For efterårssemesteret: 15. maj - 1. juni 
For forårssemesteret: 15. november - 1. december

Når du har tilmeldt dig, kan du på www.punkt.
ku.dk se hvilken undervisning du er tilmeldt. Husk 
også at se efter om du er blevet tilmeldt de rigtige 
eksaminer.

Du kan på www.punkt.ku.dk framelde dig undervisn-
ing for efterårssemesteret fra 15. juli-1. august og du 
vil modtage en mail via Punkt.ku om afmeldingspe-
rioden for forårssemesteret.

Gravid og eksamen?

Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få 
bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du ekstra 
tid til din skriftlige eksamen, hvis den varer mere end 
2½ time. Du skal henvende dig på eksamenskontoret 
senest 14 dage (men helst tidligere) før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde 
er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til studievejledningen, og vi vil 
hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på http://www.
sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dispensation/. 

Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du at det vil påvirke dine 
resultater ved de skriftlige eksaminer? Så har Uni-
versitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig 
igennem eksaminerne. Eneste krav vi stiller er, at 
du kan dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbind-
else med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation 
til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer og tilladelse 
til at medbringe retskrivnings- og nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

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/afdelingen 
senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerklærin-
gen 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 hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er www.medicin.
ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente eksa-
mensplanen for dette semester. Der er desuden links 
til rettevejledninger, klagevejledninger, sygemelding 
og meget andet vigtig information om eksamen.
Husk afmelding skal ske senest 7 hverdage inden 
eksamen!

Ikke længere muligt at få 
klinikophold i Nuuk

Det er fra og med efteråret ikke længere mulig at 
komme på kliniske ophold på Dr. Ingrids Hospital i 
Nuuk arrangeret af fakultetet.

Man er selvfølgelig selv velkommen til at planlægge 
et selvarrangeret ophold - eller arrangere ophold 
via IMCC

Skal du på 11. semester til 
efteråret?

Studienævnet har for nylig vedtaget en noget æn-
dret rammeplan for 11. semester, der vil gælde fra 
efteråret 2009.

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

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

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

Studievejledningen for medicin

12. semester til efteråret: Du 
har lige fået 14 dages ekstra 
sommerferie!!!

Rammeplanen for 12. semester er netop blevet ved-
taget, og der er sket lidt ændringer i forhold til den 
nuværende opbygning af 12. semester.

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

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

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

Lægeløftet er planlagt til d. 29. januar 2010.

Studievejledningen for medicin

MENTOR FOR EN IN-
TERNATIONAL STUDER-
ENDE
Til august/september ankommer der en 
række udenlandske medicinstuderende, 
der skal tage et semester eller to på 
SUND. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale 
studerende finde sig godt tilrette på Københavns 
Universitet? 

Jobbet består i at: 
Hente den studerende i lufthavnen (hvis dette 
ønskes)
Hente nøgler og hjælpe med indkvartering (hvis 
dette ønskes)
Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom 
kontakt til de officielle myndigheder mhp. syge-
sikringsbevis, oprettelse af bankkonti m.m. (hvis 
dette ønskes)
Være med til at planlægge ét eller flere ar-
rangementer i løbet af semestret med de andre 
mentorer

En mentor kan:    
Vise rundt i København og på studiet
Bytte mentees med andre mentorer

En mentor har ikke pligt til at: 
Sørge for bolig
Sponsorere sin mentee
Fungere som støttepædagog
Underholde sin mentee

En mentor får oftest tilknyttet to studerende. 

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til 
bogladen.

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave 
eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så 
kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: 
stb@sund.ku.dk 

•

•

•

•

•
•
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 19, 2009

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

Når ugeblade og magasiner præsenterer lækre op-
skrifter på fx chokolade og konfekt, slår det næsten 
aldrig fejl: ordet ”syndigt” kommer på banen. Og 
sammenstillingen af ”syndigt” og ”sundt” giver rigtig 
mange hits på Google.

Vi lever i et samfund med et ret skizofrent forhold til 
mad – og dermed til frådseri; denne uges dødssynd. 
Madligningen går ikke op: på den ene side har vi så 
meget mad og så let tilgang til det, at vi som samfund 
betragtet bliver federe og federe. På den anden side 
ved vi mere og mere om, hvor meget det kan ødelægge 
vores liv, at lade kroppens biologiske trang til at lagre 
fedt til trange tider – som aldrig kommer – styre vores 
forhold til mad. 

På den ene side lever vi i et samfund, hvor rigtig meget 
er styret af lyst: jeg uddanner mig til læge, fordi jeg 
har lyst til det; jeg bor på Vesterbro, fordi jeg har lyst 
til det; jeg spiser Hansen Flødeis, fordi jeg har lyst til 
det. På den anden side forventes vi at kunne tøjle vores 
lyster og dermed at have kontrol over vores liv. Det 
er simpelt hen vores pligt, set med samfundets øjne, 
at sørge for at leve et sundt og langt liv. Et sundt og 
langt liv, som også bliver et produktivt liv.

Vi lever også i et samfund, som faktisk stadig er 
præget af en protestantisk etik: ved at være afhold-
ende, altså ikke-frådsende, kan vi yde mere. Ved at 
arbejde hårdt og længe, kan vi skabe et perfekt sam-
fund. Ved at arbejde endnu hårdere og endnu længere 
kan vi skabe et endnu ”perfektere” samfund. 

De fleste af os ved rigtig meget om sund kost, forde-
lene ved motion og farerne ved tobaksrygning og for 
meget alkohol, men rigtig mange af os har faktisk 
ikke helt kontrol over, hvordan den fornuftige vi-
den omsættes til konsekvent handling. Der bliver 
opstillet modsætninger, som trækker i os fra flere 
sider, og mange af os bliver forvirrede og får et bare 
små-anstrengt forhold til de mange gode hensigter; 
andre udvikler egentlige spiseforstyrrelser, som jo 

dog kun overfladisk set handler om mad. Maden er 
på mange måder at forstå som et magtfuldt symbol på 
basale, men komplekse mekanismer, og derfor er det 
tankevækkende, at spiseforstyrrelser er så udbredte, 
som de er i vores kultur.

Måske er det syndige ikke at spise hverken et eller 
sytten stykker chokolade. Måske er det syndige – altså 
det, der fjerner os fra Gud, eller hvad vi nu vil kalde 
det, som er det egentlige og væsentlige i tilværelsen 
som menneske – at vi når vi frådser, overstimulerer 
vores sanser, som dermed går i baglås og på den måde 
gør vi vores liv mindre end det egentlig er.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Konstituterende bestyrelsesmøde 
i SMiK, Studentermenigheden i 
København
Tid: onsdag den 6. Maj kl. 17.30
Sted: St. Kannikestræde 8, 1.

Kontakt Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk eller Annette 
Davidsen på davidsen@hum.ku.dk for nærmere info

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

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 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 pinse-
frokost

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 
annonceret som en fest EFTER koncerten. 

Koncert med Fangekoret fra Vrid-
sløselille
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

KURSUS I ”GLOBAL HEALTH CHALLENGES” 
Her følger nogle små historier som illustrerer bare 
nogle af de forskelle, man kan møde og mærke ude i 
verden. (De første blev bragt i foregående 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.

TRADITIONEL MEDICIN 
– ER DET FUP?
Du er i Jakarta, Indonesien, som medicin studerende.  
Igennem Tolong Anak-Anak (Red barnet) besøger du 
den eneste børnekræftafdeling i Indonesien. Her ser 
du en blanding af rigmandsbørn, som har råd til be-
handlingen samt fattige børn, som kun får behandling, 
da Tolong Anak-Anak og andre NGO’er udvælger 
nogle, de kan betale for… men der er ikke penge nok 
til at betale for alle…ensbetydende med at op mod 80% 
af de kræftsyge børn i Indonesien.. verdens 4. største 
land... får ingen behandling… DU UNDRES !

Fødselsklinikken, som du besøger, består af én syge-
plejerske og en meget spartansk ”klinik”. Her tager 
hun sig af kvinder med kompliceret graviditeter samt 
fødsler grundet psykiske problemer og stofmisbrug. 
Hun tager sig også af de piger, som enten er for unge 
til at have et barn eller er ugifte. Når barnet er født, 
hænder det, at det forlades af moderen, og sygeplejer-
sken finder en adoptivfamilie til barnet – uofficielt … 
DU UNDRES… Hun yder sin hjælp stort set gratis, 
men politiet kommer stadig forbi for at hente ”skatter”, 
som er så høje, at hun må få hjælp fra NGO’er til at 
holde klinikken åben… DU UNDRES !

Næste morgen ser du, at der går en dame nedad gaden 
bærende en kurv fyldt med små flasker. Du hører, at 
hun er en Jamu-kvinde, og at hun sælger helsebland-
inger til de lokale for at kurere små skavanker såsom 
fordøjelsesproblemer og menstruationssmerter… DU 
UNDRES… 

Derefter besøger du en forstad til Jakarta, hvor 
der er en meget kendt healer, som behandler alt 
fra rygsmerter til brystkræft. Han tager ”røntgen-
billeder” ved at blæse tobak på et hvidt styk papir 
over patientens mave… her kommer der et fedtet 
billede af mavesækken, nyrerne, tarmene, ovarierne, 
livmoren… DU UNDRES… Derefter behandler han 
kvindens brystkraft ved at ”injicere” en meget mær-
kelig grønlig væske ind i hendes bryst. Han viser, at 
denne her blanding smelter igennem flamingo. Kan 
det passe, at den kan mindske kræftsvulster, som det 
åbenbart har gjort for andre? Hvordan forholder du dig 
til denne behandlingsform? Du har lyst til at spørge 
patienten ”Kan de ikke se, at det er fusk og ”healeren” 
tjener penge på et tryllenummer?”

Hvorfor er der så meget tillid til disse alternative 
behandlingsmuligheder? Hvorfor er der ikke flere, 
som bruger de medicinske behandlinger, vi kender fra 
Danmark? Hvordan håndteres disse sygdomsopfat-
telser, når indonesere og folk fra andre lande flytter 
til Danmark og kommer i behandling i det danske 
sundhedssystem? - Du beslutter dig for at melde dig 
til Global Health Sommerskolen for at kunne forholde 
dig til alle disse problemstillinger.

FOR……

I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide din 
horisont ud i sundhed og globalisering, sundhedssys-

temer og international sundhedspolitik, reproduktiv 
sundhed, ”smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme”, 
essentiel medicin, globale aktører, 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 

STUDIETILBUD
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Demokratiske Medicinere
Hvad er en dispensation – og 
hvem bestemmer om du får den?
Medicinstudiet er en langvarig affære, og det er 
derfor naturligt at mange studerende kan have 
brug for at søge dispensation fra reglerne i stud-
ieordningen på et tidspunkt. Det er studienævnet 
der er ansvarlige for behandlingen af dispensa-
tionsansøgninger, men grundet det meget store 
antal sager har studienævnet uddelegeret en 
del af sagerne til et særligt dispensationsudvalg. 
Praksis er derfor, at alle sager først behandles i 
dispensationsudvalget, der alene kan træffe af-
gørelse i de fleste vanlige sager (fx de fleste sager 
om holdsætning på et særligt hospital). Hvis dis-
pensationsudvalget finder at sagen er af principiel 
karakter, eller hvis afgørelsen har vidtrækkende 
konsekvenser for den studerende (fx sager om 
afslag på yderligere tidsfristforlængelse), skal 
sagen endvidere behandles i studienævnet. Når 
sagen er afgjort, får den studerende skriftlig 
besked om sagens udfald.

Hvad kan man søge om?
I princippet kan man søge dispensation til hvad 
som helst, men de fleste af dispensationsansøg-
ningerne handler om særlige hensyn i forbindelse 
med udlandsophold, forskning, graviditet, bar-
selsorlov eller sygdom. 

Typiske sager kan fx dreje sig om:
At en studerende søger om at få gentaget 
undervisningen på et semester, fordi han har 
været syg i en længere periode. 
At en studerende søger om holdsætning til 
klinikophold på et bestemt hospital, da den stu-
derende ikke vil kunne nå at aflevere sine børn i 
daginstitutionen hvis han skal have klinikophold 
på mere fjerntliggende hospitaler.
At en studerende ønsker at deltage i re-eksamen 
i stedet for den ordinære eksamen, fordi den 
studerende vil læse et semester i udlandet, og 
derfor først kan være tilbage i Danmark efter 
den ordinære eksamen.
At en studerende søger om et 4. eksamens-
forsøg, efter at været dumpet 3 gange til en 
eksamen, fordi den studerende har haft svært 

•

•

•

•

ved at fokusere på studierne grundet alvorlig 
sygdom i den nærmeste familie.

Hvordan søger man 
dispensation?
For at søge dispensation, skal man udfylde en 
blanket, der kan hentes på studievejledningens 
hjemmeside (under medicin.ku.dk). På studi-
evejledningens hjemmeside kan man også læse 
en vejleding til hvordan man udfylder blanketten, 
og hvilken dokumentation man skal vedlægge. 
Generelt anbefaler studievejledningen også at 
man taler med en studievejleder, for at få yder-
ligere rådgivning, inden man søger en dispensa-
tion. I sager om tidsfristforlængelse og ekstra 
eksamensforsøg, er det endvidere et formelt 
krav at man skal have talt med en studievejleder, 
for at sikre at disse særligt vigtige sager bliver 
ordentligt belyst.

Hvilken rolle har de valgte 
studenterrepræsentanter?
Både i studienævnet og i dispensationsudvalget 
deltager vi med studenterrepræsentanter, og 
lægger et stort arbejde i at prøve at sikre alle 
studerende de mest favorable vilkår. Da begge 
udvalg består af 50% studerende, og 50% un-
derviserrepræsentanter, er det naturligvis ikke 
studenterrepræsentanterne alene der kan be-
stemme om en given dispensation skal bevilges 
eller ej. Netop derfor er det helt afgørende at være 
grundigt inde i sagerne og have argumenterne i 
orden, når vi skal argumentere for at en dispen-
sationsansøgning skal godkendes. Studienævn-
srepræsentanterne i Demokratiske Medicinere 
bruger derfor rigtigt meget tid på at sætte os 
grundigt ind i det skriftlige materiale i sagerne, 
og drøfte vores holdninger til sagerne. 

Tavshedspligt og anonymitet
Når dispensationssager behandles i studienævnet, 
er de anonymiserede – dvs. at den studerendes 
navn, adresse og cpr-nummer er fjernet fra 
ansøgningen samt bilagene. Trods dette kan 
der alligevel optræde situationer, hvor det 

vil være muligt at regne 
ud, hvilken studerende 
en sag handler om på 
baggrund af oplysningerne 
i sagen. Derfor har alle 
studenterrepræsentanter, 
underviserrepræsentanter 
samt  repræsentan te r 
fra studieadministrationen 
naturligvis absolut tavshedspligt 
omkring alt indhold i dispensationssager. Det er 
endvidere fast praksis, at alle papirer der vedrører 
sagerne skal afleveres efter studienævnsmøderne, 
for at sikre at de bliver destrueret. Den eneste 
information der er tilgængelig for andre end 
studienævnet og dispensationsudvalget, 
er det korte, anonymiserede resume af 
dispensationssagerne, som indgår i referaterne 
fra studienævnsmøderne.

Hvad mener Demokratiske 
Medicinere om 
dispensationssagerne?
Det er klart at der kan være forskelle i de 
grundlæggende holdninger til dispensations-
sagerne mellem forskellige studenterorganisa-
tioner, ligesom der også er forskel på undervis-
errepræsentanternes og studenterrepræsentan-
ternes holdninger. I Demokratiske Medicinere er 
vores grundholdning, at vores opgave er at være 
den studerendes loyale advokat. Vi opfatter det 
således som vores opgave, som udgangspunkt 
altid at være fortaler for at det er rimeligt at tage 
særlige hensyn, til studerende der måtte være i 
særlige situationer. Vi mener det er vigtigt, at 
studieordningen og dispensationssystemet tager 
højde for, at medicinstudiet både skal kunne 
rumme de studerende der har særlige behov 
pga. fx sygdom eller familieproblemer, og de 
studerende der har behov for at flytte en eksamen 
fordi de vil læse et semester i udlandet. Vi bør 
således både tage hensyn til de studerende der i 
en periode har studiemæssige udfordringer pga. 
forhold i deres privatliv, og de studerende der har 
overskud til udlandsophold eller forskning.

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
Maj 2009 

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

Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 4/5 AW AW AW       
Tirsdag 5/5        KK KK KK 
Onsdag 6/5          
Torsdag 7/5      KK KK KK KK 
Fredag 8/5           

Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 11/5       KK KK KK KK
Tirsdag 12/5      AM AM AM AM AM 
Onsdag 13/5 AM AM AM AM AM AM AM AM   
Torsdag 14/5 KK KK         
Fredag 15/5           

Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 18/5 AM AM AM AM AM AM AM  
Tirsdag 19/5   AM AM AM AM AM AM   
Onsdag 20/5     KK KK KK KK KK
Torsdag 21/5          
Fredag 22/5           

Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 25/5      KK KK KK KK KK
Tirsdag 26/5           
Onsdag 27/5           
Torsdag 28/5    KK KK KK KK KK KK KK
Fredag 29/5           

Vi ses i kælderen

Mvh studiesalsvagterne 
Anne(AW), Kirstine(KK) og Anders(AM) 

STUDIETILBUD & STUDENTERPOLITIK
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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 kandidat?

Vidste du.....
at du som medlem af FADLkan få en masse spæn-
dende og relevant kittelgejl? I vores Sekretariat kan 
du blandt andet få EGK-linealer, Blodgashåndbøger 
og foldere om normalværdier etc. Sekretariatet be-
stiller desuden jævnligt håndbøger om hud, øjne, 
urinvejsinfektion og antibiotika. 

Har du forslag til andre bøger eller foldere, er du 
velkommen til at sende en mail til kkf@fadl.dk.

Kommende aktiviteter
»  20. maj - Repræsentantskabsmøde

Gratis eksemplar af ”Almen Praksis”

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

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

FADL har tidligere på året fået et stort restoplag af terapikompendiet ”Almen Praksis 
2008” fra Forlagsgruppen til uddeling til studerende på 12. semester.

Nu giver vi dog mulighed for, at alle medlemmer af FADL kan få et gratis eksemplar 
af bogen - så længe lager haves. Kig forbi FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26.

Bogen omhandler i korte træk om sygdomme inden for de forskellige specialer samt 
et par kapitler om henholdsvis hjemmeplejen og juridiske forhold i almen praksis. 

Konglomerater!
Den fede færing Linda synger i Field’s kl. 19.00, 
og en lind duft af Grindehval minder os om at 
det igen er 1. maj!  - Dagen hvor den fl agrende 
røde Lolita dukke skal luftes og hyldes! Sidste 
mand vender og tømmer. 
 - Men ikke i år - da Joan Ørting og hendes 
barndomsveninde Gitte er taget på tøse tur til 
Gilleleje. De havde lidt svært ved at skaffe bil, 
men det skulle være løst nu. 

Bim Bam Busse her lugter lidt af - sofabetræk. 
Tak til Ulla for det helt nye fl eecestretch! Og en 
stor tak til fakultetet for fortsat at sikre os den 
fi neste uddannelse og de fermeste kompetencer! 
Hele 8 dages klinisk ophold i Almen Praksis 
må næsten siges at være for meget klinik. Det 
er trods alt kun ca. halvdelen af os der ender i 
den stol. Mere TAS og obligatorisk patologi til 
folket. Men bare roligt: noterne vil blive lagt ud 
på Absalon, netdoktor og stringemil.de . Hvad er 
ham Dr. Alban egentlig speciallæge i? 
Til gengæld er optaget på studiet øget med 
50 studerende om året. Mængde rabat på 
smoothies, mere frugt og grønt og fl ere sunde 
wraps i den nye kantine! Jeg ler i min afmagt.

Den syge verden er nu lidt mere syg! Dog har 
det hjulpet med indførslen af vaccination mod 
Haemophilus infl uenzae type B i 1993.  

 I de gode gamle 80’ere blev der kørt adskillelige 
informations skampagner an i kampen mod 
AIDS. En af de bedre var parolen om at ”bøsser 
får AIDS” – ”Rigtige mænd får salmonella!” med 
et billede af 1. stk. samleje med Peter Belli som 
den givende part og kylling – fra ”Bamse og 
Kælling” som recipienten. Hvor er ”BABE den 
kække gris”?

Den er død! Det skyldes at Lars Løkke bare er 
helt pjattet med fl æskesteg. Lise Lotte Lohmann 
syntes ikke det er sjovt. Har man nogensinde set 
Sidney Lee og Lars Løkke på samme tidspunkt? 
Ja jeg spørger bare!!! Powerbomb ik’. 
Man har jo som bekendt kun det skæg man sid-
der på. Undtagen Mogens Lykketoft, han siges at 
have røvskæg på hagen.

Annemette Rasmussen er vild med dans! Nu er 
manden blevet generalsekretær for Netto, og 
Annemette siges nu at være vild med krigsdans, 
men også blot en lille smule vild med drengene 
fra Asien Sensation, og tamifl u. Mm mm mm 
tamifl u! Smager næsten lige så godt som gær!  

Hold kæft hvor mit tis ligner kærnemælk.  

Skål og god 1. maj!

Lægevikarkurser
FADLs lægevikarkurser er ved at være 
fyldte, men der er stadig ledige pladser 
på Radiologi-kurserne henholdsvis den 
18., 19. og 20. maj (Radiologi 1) og 25. 
26. og 27. maj (Radiologi 2).

Tilmeldingen foregår på fadl.dk/Kurser 
i København.

Hvis du allerede er tilmeldt et eller fl ere 
kurser og alligevel ikke kan deltage, skal 
du huske at melde afbud til FADLs Se-
kretariat i god tid. Det er ikke muligt at 
overdrage sin kursusplads til en anden. 
Og husk, at vi kun refunderer kursus-
gebyret, hvis kurset bliver afl yst eller 
fl yttet til en dato, hvor man ikke kan 
deltage.

Vær opmærksom på, at der til alle 
FADLs lægevikarkurser er oprettet en 
venteliste med 5 pladser. Hvis du har 
fået plads på ventelisten, og der bliver 
en ledig plads, kontakter vi dig. Herefter 
har du 7 dage til at betale kursusafgiften. 
Ønsker du ikke at deltage alligevel, skal 
du huske at melde afbud.

Benjamin Sneiders tale 1. maj 2009

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

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 medlem-
mer 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 velkom-
men til at kontakte holdleder Carin Køhlberg på mail: 
carin@stud.ku.dk.

•

•

•

Ansøgningsfrist: Den 11. maj 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 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”

SPECIALLÆGEPRAKSIS SØGER 
LÆGESEKRETÆR 

Speciallægepraksis (gynækologi og obstetrik) 
beliggende ved Vesterport station søger en 
sekretær fra “nu” og formentlig frem til 26. juni.  

Arbejdsopgaverne: Telefonpasning, computerarbjede, af-
sendelse af prøver, oprydning og forefaldende opgaver

•

Arbejdstid : 35 timer ugentligt dagligt fra kl. 08.00 
– 15.00

Krav :
Min. bestået 5 semester 
Gerne have erfaring fra før
Du skal have gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Ansøg via: www.fadl-
vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærket 
”Speciallæge praksis”.

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 

•
•
•

•
•
•
•

VAGTBUREAUET

OBS!
TIL ALLE VAGTTAGERE!

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny brandtesten. I perioden mellem den 1. og 18. maj 
skal du tage brandtesten 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. 
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HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
HERLEV SYGEHUS SØGER 4 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialyse og blive i 
stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen 
som dialyseassistent på lige fod med dialysesy-
geplejerskerne.  

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 
med lidt variation til begge sider. I sommerferien er der 
mulighed for mange flere vagter, hvis dette ønskes. Vi 
er pt. 8 studerende på holdet, og afdelingen ønsker at 
udvide så vi bliver 12 i alt.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejersker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring, og derfor 
forventer vi også at du planlægger at blive på holdet en 
længere periode. 

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes en gang hver måned og planlægger vagter. 
Vi dækker huller i sygeplejerskernes vagtplan, det er der-
for meget varierende hvordan vagterne ligger.  

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-21.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-21.30
Ingen nattevagter 

Krav:
Du skal have bestået 7. semester 
Have min. 200 VT-timer.
Gyldigt akkrediteringskort

Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt, dvs. i maj 
og starten af juni. Oplæringen skal ske over ca. 1 - 1 ½ 
måned, da det kræver rutine, men kan planlægges efter 
eget ønske. Derudover skal du minimum kunne tage en 
vagt om ugen i sommerferien.

Ansøgningsfrist: Fredag den 8. maj 2009 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold – mærke 
”dialyse Herlev”. Ansættelsessamtaler i uge 20.

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte holdleder Mads på 22815416 eller pr. e-mail: 
meb@c.dk

GENTOFTE HOSPITAL AMA SØGER 
LÆGESEKRETÆR HJÆLP TIL SOMMER

AMA søger lægesekretær hjælp i perioden fra 
den 22.juni til den. 16.august i skiftende vagter 
fuldtidsstilling (dag,aften og nat). Perioden kan 
dels af flere, men kræver at du er villig til at 
arbejde fuldtid minimum 1 måned.
Oplæring finder sted på afdelingen.

Krav : 
Bestået min. 3.semster og have min. 200 spv-timer
Gerne have erfaring med lægesekretær opgaver, dog 
ikke et krav
Have gyldig akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 18.maj  kl. 09.00 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” 
Gentofte AMA”

•
•
•

•
•

•

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?

Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret 
genoplivning på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent pr. uge 26 - 2009.

Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som fast 
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. 
Vi  dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter 
i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.). 

Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
Kontinuerlig 1 aflednings & 2 aflednings EKG-overvågn-
ing af op til 46 patienter.
Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
Færdig med 5. semester.
 Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 5 
måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter pr. 
plan.
Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” 
(se senere).
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt dette er 
vigtigt grundet vores kompakte holdstruktur.
 Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt        du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse 
grænser og kan udskydes til efter en evt. juni-eksa-
men.

Vi kan tilbyde:
Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-
typer samt avanceret genoplivning.
Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nattevagter 
samt 6 betalte dag/aftenvagter, men arbejdet derefter 
skal i høj grad også betragtes som betalt indlæring af 
centrale teoretiske samt kliniske redskaber. 
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med 
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig 
intensiv afdeling.
“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 afholdte 
vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 vagter pr. 4 
ugers vagtplan. 
1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik 
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, 
med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: Fredag den 18. maj 2009 kl. 12:00 via 
skema på vagtbureauet eller blanket på Fadl’s hjemme-
side.
(Vedlæg gerne kort motiveret ansøgning og angiv ven-
ligst på skemaet hvis der er særlige forhold, vi skal være 
opmærksomme på.)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d 25. 
maj 2009 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Jonas Bille 
Nielsen: jonas.bille.nielsen@rh.regionh.dk
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HOLD 1603 (RIGET) SØGER 4 NYE 
BLODPRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med 
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også 
kaldet 3011. Vi tager blodprøver på forskellige 
afdelinger, alle hverdage fra klokken 08.00 til 
17.00. 

Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 08.00, 
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. Desuden 
er der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

Krav til dig som ansøger:
SPV-kursus, med min. 300 SPV-timer.
Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 20/5-
09, kl. 17.00, i den store kaffestue på 3011.
Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt 
en sen følgevagt (11-17) inden vagtmødet i maj 
(hverdage).
Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om 
måneden.
Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres 
lavt semestertrin højt. 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. maj 2009 kl. 12.00 
via: www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– mærkat hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte hold-
leder Lasse Langhoff Johansen pr. mail.: langhoff@stud.
ku.dk

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.

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

VAGTBUREAUET
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RIGSHOSPITALETS OPERATIONSGANG 
SØGER HJÆLP TIL SOMMER

Perioden løber fra uge 29 til 34 og drejer sig om tirsdag, 
onsdag og torsdag i alle uger (startende med tirsdag d. 
14/7 og til og med d.20/8).
Det er fra kl. 8.00 til klokken 15.00.
Funktionerne er at assistere ved mindre indgreb på et 
operationsleje hvor ptt. er i narkose. Det drejer sig om 
gynækologiske- og anal undersøgelser, cystoskopier, 
oplægning af applikatorer ifm intern stålebehandling. 
Fadl-vagten vil få introduktion og fungere som 2. per-
son (op-spl.) på gulvet, men vil kunne varetage nogle 
funktioner alene. 
Det kunne være godt hvis 2 fadl-vagter kunne deles om 
perioden, bl.a. hvis der skulle opstå sygdom.
Krav : 

Min. bestået 5 semester og min. have 300 SPV-timer
Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 18.maj  kl. 09.00 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” 
RH Op-gang”

•
•

HOLD 9000. HOLDET PÅ 
VAGTBUREAUET SØGER NYE 
MEDLEMMER FRA 1. AUGUST 2009.

Arbejdssted: Vagtbureauet, Blegdamsvej 4 (nær Skt. 
Hans Torv). 

Arbejdet: Telefonisk kontakt til hospitalsafdelingerne 
og vagttagere med dækning af SPV-vagter samt div. 
administrative opgaver. 

Arbejdstid: Hverdage dækker holdet vagter kl. 11-17 samt 
kl. 17-7.30 (disse afholdes primært som dobbeltvagter, 
dvs. kl. 11-7.30. Søndage og helligdage dækker holdet 
vagter kl. 9-17 samt kl. 17-09 (disse afholdes primært som 
dobbeltvagter, dvs. kl. 09-09). 

Løn: For vagter på hverdage mellem 11-17; kr. 195 – øvrige 
timer kr. 175. Om natten ml. kl. 24 og 04 betales kr. 80 pr. 
time. Til gengæld kan man, i det omfang der er muligt,  
passe vagten hjemmefra (med mobil og laptop), samt at 
sove om natten når telefonen ikke ringer. 

Kvalifikationer: Aktiv vagttager, gerne bred vagterfaring, 
serviceminded, evne til at bevare overblik når der er travlt. 
Fleksibilitet ved vagtplanlægning samt sygdomsdækning. 
Skal kunne tage ca. 6 vagter/måned. Gerne tidligt i studiet 
og med vilje til at blive på holdet længe. 

Oplæring: Vil foregå primo august og du vil få selvstæn-
dige vagter fra 1. september, eventuelt enkelte vagter 
midt og slut august. 
Du skal kunne deltage i næste holdmøde d. 27.5.09. 

Yderligere informationer: Ring og tal med den, der tager 
telefonen i vagtafdelingen. (Helst ml. kl. 18 og 20). 

Ansøgning: Til Vagtbureauet, att. Eva Staurseth (mail: 
es@fadl.dk), snarest og senest fredag 15.5.09 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 19.5.09 efter kl. 16.

VAGTBUREAUET

Vædderen
20. marts - 19. april
Du kan opleve at føle dig presset til at skulle 
virke, som om du altid er på jagt efter nye 
udfordringer og er mere målrettet, end du 
egentlig føler dig indeni. Det kan være godt at få et 
venligt skub af andre fra dit hold, men det er ikke 
godt, hvis det føles som piskeslag. Vær ærlig over 
for dig selv. 
Det er en god idé at være tålmodig, og at lade tiden 
arbejde for dig, men husk på at eksamen lurer lige 
om hjørnet. Der er særlig fokus på dit kærlighedsliv, 
hvor der også er en særlig henvisning om at udvise 
forståelse og empati. Det kan også tænkes, at du 
møder den eneste ene. Måske allerede i klubben på 
torsdag!

Tyren
20. april - 20. maj
Hvis du har svært at overskue din økono-
miske situation, eller måske svært ved at 
administrere det, kan det være en god 
idé at tage konsekvensen og få noget kyndig hjælp 
til det. Som det er lige nu, kan du meget vel komme 
til at bruge alt for meget krudt på at spekulere over 
noget, du alligevel ikke kommer til forstå som fx 
calciumfosfatstofskiftet. 
Uanset hvor mange opgaver som ligger foran dig, 
så har du en tendens til at tage den med ro, hvilket 
du også gør i denne uge. Der er en person omkring 
dig, som ønsker din praktiske hjælp, muligvis din 
læsemakker.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Det er ikke nok, at du fortæller dine ven-
ner eller veninder, at du savner anerken-
delse og bekræftelse fra din læsemakker, hvis du ikke 
også fortæller det til ham/hende. Selvom du selv kan 
synes, at du åbenlyst skriger efter det, er det langtfra 
sikkert, at han eller hun kan se det. 
Ugen lægger op til misforståelser, eller at det du siger, 
ikke bliver modtaget i den ånd, som du udsender dine 
beskeder i. Det gør dig både frustreret og forvirret, og 
vil skabe en stemning i undervisningslokalet, som du 
har svært ved at få en klarhed på.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Nogle gange kan hverdagen, læsningen 
og opvasken virke mere uoverskuelig end 
andre. Det, du har brug for, er sikkert en struktureret 
gennemgang som for eksempel en eksamenslæseplan 
og en hård vurdering af, hvad der er vigtigt og haster, 
og hvad der kan få lov at vente til efter eksamen. 
Du skal ikke regne med, at dine omgivelser vil være 
opmærksom på dine behov for økonomisk hjælp, og 
det kan let få dig til at blive irriteret, så husk at tælle 
til titusinde. Samtidig er det en uge, hvor noget over-
raskende sker i dit kærlighedsliv, som vil åbne nye 
perspektiver for dig.

Løven
22. juli - 22. august
Det er svært at træffe afgørende beslut-
ninger. Det er derfor, de er afgørende. 
Men det betyder ikke, at du skal undlade 
at vælge. Det kan nemlig være netop 
sådan en undvigelsesstrategi, du har prøvet at klare 
dig på den sidste tid. 
Det er en super god uge til at tage nogle nye initiativer, 
som kan fremme dine indlæringsmæssige muligheder. 
Du har så at sige ordet i din magt, og derfor er det 
naturligvis en god idé at få sagt det, som skal siges.

Jomfruen
23. august - 22. september
Måske er du nødt til at foretage en vidt-
gående omprioritering af den rækkefølge 
du ellers havde tænkt dig at læse pensum 
i. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at du skal 
skære noget væk, men du er nødt til at overveje, om 
du bruger din energi på den mest hensigtsmæssige 
måde. 
Du vil opdage, at du får alle dine opgaver let fra 
hånden, og endda har overskud til at gøre noget godt 
for dig selv

Vægten
23. september - 22. oktober
Den uge, du går ind i, vil stå i kærligh-
edens tegn, og du vil have gode muligh-
eder for at kunne opleve en forelskelse 
blomstre. Enten ved, at den blomstrer 
op på ny eller for allerførste gang.  Så husk at der er 
fredagsbag på torsdag.
Der ligger rent faktisk mange skønne udfordringer lige 
foran næsen af dig som fx eksamen. Hvad enten det 
er i dit arbejdsliv eller privat, så er det en god idé at 
sige ja til de muligheder, som bliver dig tilbudt. Men 
husk nu også at der er noget der hedder en læseplan 
og at den gerne skal overholdes.

Skorpionen
23. oktober - 21. november
Nogle udefrakommende omstændigh-
eder kan tvinge dig til at ændre dine 
planer i relation til dit studie. Det, der i 
første omgang, kan virke frustrerende, 
kan vise sig at blive en gevinst på længere sigt. 
Uanset hvor meget dine omgivelser skubber til dig, 
så er du ikke til at rokke ud af stedet med hensyn til 
et valg, som du har foretaget. Til gengæld så vil det 
vise sig, at du har gjort det rigtige, og du vil opleve 
anerkendelse og påskønnelse for den du er.

Skytten
22. november - 20. december
Du er hurtig til at vurdere patienter. Nogle 
gange kan du være for hurtig, og det, du 
selv ser som en vurdering, kan hurtig blive 
en dom foretaget på grundlag af tvivlsomme beviser. 
Det kan i værste fald betyde, at du går glip af muligh-
eden for at komme nærmere nogle mennesker, som 
du ville kunne få stor gavn og glæde af. 
Du har masser af energi, men ved ikke helt hvad du 
skal gøre af den. Det gør dig både frustreret og du går 
rundt med en meget kort lunte, så advar din læse-
makker hellere i dag end i morgen. Din sædvanlige 
optimisme er ikke dine stærke side i denne uge. Du 
vil opleve, at du begrænser dig selv.

Stenbukken
21. december - 19. januar
Du trænger vist til at blive forkælet, sådan 
rigtigt godt og grundigt efter at have knok-
let med pensum de sidste dage. Hvis der 
ikke er andre, der tager initiativet til det, kan du med 
god samvittighed gøre det selv. Så er du også sikker 
på, at du får det lige præcis, som du vil have det. 
Det gælder om at bevare roen og koncentrere dig om de 
væsentlige detaljer i lærebogen. Du kan nemt komme 
til at sprede dig over mere end hvad der forventes til 
eksamen, og det vil ikke gavne dine mål og ønsker.

Vandmanden
20. januar - 18. februar
Du er som person gavmild og glad for 
at glæde andre, men pas på, at mindre 
gavmilde personer ikke forsøger at drage 
fordel af eller slet og ret udnytte denne positive 
egenskab hos dig. 
Du bliver let misforstået, eller ligefrem ført bag lyset. 
Det er ikke en god uge til vigtige beslutninger, så vent 
med dem til næste uge hvor stjernerne forhåbentlig 
står bedre. Omvendt så er det en super god uge til at 
være kreativ, da din fantasi er på sit højeste.

Fisken
19. februar - 19. marts
Det vil være en god idé at afsætte mere 
tid til familien i denne uge. Har du glemt 
en fødselsdag? Forsøg så vidt muligt at 
tilbringe aftenerne sammen, og afsæt weekenden 
til hinanden i stedet for en masse mere eller mindre 
tilfældige personer.
Du kan desuden se frem til en dejlig uge, hvor du vil 
nå alt det, som du sætter dig for. Du vil endda få et 
overskud til at gøre noget uventet, eller noget som du 
længe har villet gøre. En ven eller en studiekammerat 
beder om din praktiske hjælp.

HOROSKOPET
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Kender du det.... man sidder sammen 
med de andre på MOK og hører radio. 

Så kommer Beyonces nyeste dansable 
hit på, og Hallas begynder at synge 
med.... 

”all the cigarettes, all the cigarettes!”*

Senere tager man ud til en veninde og 
hører lidt R.E.M., vi elsker jo alle at 
synge med på ”Calling Jamaica”* (aj, 
de synger altså ”calling chawaika”)

Inspireret af disse skønne fejltagelser, 
har jeg været på jagt på det store inter-
net, og fundet et utal af sjove fejlhørte 
sange. Hér kommer nogle af dem...

Den gale pose: “Spændt op til lir” blev til “Svend 
gratulér”
“Og hjemmedrenge... Grib jeres boller - og råb 
Lortet holdeeeeer!” blev til “Og hjemmedrenge... 
Grib jeres boller - og HÅB lortet holdeeeer!”

Kim Larsen: ”Kom kun nærmer’, kære frue” blev 
til ”kogt grønærter, kære frue”

Vengaboys: “Oh we’re going to Ibiza” blev til “Oh, 
we’re going to eat pizza...”

Magtens Korridorer: “lorte parforhold” blev til 
”Lorten er for høj” 
i samme sang ”Ludbehandled’ træpersienner” 
blev til “Ludvig han er træt af senge” eller ”Knud 
vil ha’ nogle træ-persienner” 

Temasangen fra serien “Rap fyr i LA”: “Shooting 
some B-Ball outside after school” blev til “Shoot-
ing some people outside after school”

Nik og Jay ”Elsker hende mere”: ”Måske skulle en 
af os bare trykke delete” blev til ”Måske skulle en 
af os bare trøstespise”

Englishman in New York: ”I’m a legal alien” blev 
til ”I’m a little alien”
 
TLC “Waterfalls”: “Don’t go chasin’ waterfalls” 
blev til “Go go Jason Waterfalls”

Irene Cara, “What A Feeling” (fra Flashdance):
“Take your passion, and make it happen” blev til 
“Take your pants of and make it happen”

Kasper winding: ”Sjæl i flammer” blev til “sæl i 
flammer”

Souvenirs: Susannes succes blev til “susanne 
susanne, vi hader susanne, susanne og hendes 
EKSEM........”

John Lennon, “jealous guy”: “Oh, I’m just a yel-
low sky” 

Phil Collins, “Another Day in Paradise”: “Oh, 
Think twice” blev til “Oh, King mice” 

Europe: “it’s the Final Countdown” blev til “It’s the 
fine old doctor” eller “there’s a fire downtown” 

Nephew: ”du er superliga, med et worldcup 
smile” blev til ”Du er super li’glad, med en Brøk af 
fejl” eller “Du er super li’glad, med en rød kop fejl” 
eller “Du er super li’glad, med et rødt refrain”

Cutting crew: ‘’Oh! I just died in your arms to-
night’’ blev til ‘’OH! I’m just tired of your arms 
tonight!’’ 

The Beatles: ”I’ve got arms that long to hold you” 
blev til ”I’ve got arms enough to hold you”

Weather Girls, ‘’Raining Men’’: ‘’just about half 
past 10’’ blev til ‘’A Jezebel at half past ten’’. “It’s 
raining men, hallelujah” blev til “it’s rain in bed, 
halleluja” eller “Israeli men! Hallelujah! Israeli 
men!”

Lecia og Lucienne ”Rør ved mig”: “...og hold mig 
næ-æ-æ-ær til dig” blev til “og hånden e-e-e-er 
til dig”

Sade, “smooth operator”: blev til “sugetabletter” 
eller “school operator” eller “sooner or later”

Julesange: 
“På lotfet sidder Nis, en mand, med julegrød”
Et barn et født i betlehem: ”Hallelujah” blev til 
”han hed lula, han hed lula”

Bee Gees:”Staying alive” blev til ”Stenaline”

Macy Gray “I try”: “My world crumbles when 
you are not here” blev til “I wear Googles when 
you’re not here”

One Two: “Lille Billy Boy, lokket af sirenernes 
sang” blev til “Lillebitte båd...”

Tøsedrengene: 
”Indianer” blev til ”end De aner”, og ”Søn af alt 
der gror” blev til ”sønner atter gror” eller “SYND 
at der gror - vand og ild og jord” eller “søn af alt 
der gror, hvad er der i af jord?” eller “søn af en 
major, vand og ild og jord”

Ace of Base: “happy nation” blev til “op i 
næææsen” 

MC Hammer: “Cant touch this” blev til “Gen-
tofte”

Aqua: “I’m a barbie girl” blev til “Einar Babie 
Girl”

Polarkreiss 18: ”alein alein” blev til ”laj laj laj laj, 
laj laj laj laj”

Robbie Williams, “Millenium”: “Some say that we 
are players, Some say that we are pawns” blev 
til “Some say that we are players, Some say that 
we are prawns”
 
Robbie Williams, “sexed up”: “screw you, I didn’t 
like your taste anyway” blev til “I didn’t like your 
tits anyway”

Kim Larsen: “hvileløse hjerte, hvor skal du hen” 
blev til “lille løse hjerne, hvor skal du hen..”

Magtens Korridorer: ”Jeg skal til picnic på 
kastellet” blev til “Jeg skal til FÆGTNING på 
Kastellet”

Justin Timberlake “Sexyback”: "Get your sexy on" 
blev til "get your sexy owl"

Eiffel 65, “Blue”, Der er usikkerhed om hvad der 
egentlig bliver sunget, men dette er hvad folk 
hører:
“I’m blue I will beat up a guy” 
“I’m blue, I’m in need of a guy” 
“I’m blue, If I were green I would die” 
“I’m blue, In Aberdeen I will die” 
“I’m blue and I believe I will die”
“I’m blue, I will bleed I will die” 
“I’m blue - appelsin lappegrej”

Jennifer Lopez: ”Let´s get loud” blev til ”faste-
lavn” og “I’m still, I’m still Jenny from the 
block” blev til “Hamster, hamster, hamster for 
en dag”

TV2: ”det er samfundets skyld” blev til ”Det 
er Serbernes skyld” eller ”det er armbåndets 
skyld”

Joe Cocker: “unchain my heart” blev til “I 
wannna change my heart”

Nirvana, “smells like teen spirit”: “Here we are 
now, entertain us” blev til “here we are now, 
hey potatoes!” eller “here we are now, in con-
tainers”

Righeira: ”Vamos a la playa” blev til ”Drømmer 
som jeg plejer”

Gabrielle: “Out of reach” blev til “lottery”

Juncker: “For vi hedder mogens og vi hedder 
karen” blev til “forvirrede morgen forvirrede 
karen”. Sangen “sotto voce” blev til “så tog Ruth 
hjem”

En Vogue “Free Your Mind”: “be color blind, don’t 
be so shallow” blev til “because I’m black, don’t 
be so shadow.”

No Doubt: “Don’t Speak” blev til “Roastbeef”

Børnesange... mere om ugler:
“den lille uuuugle med paraplyen”...

Lizzie: “Blev ramt i natten” blev til “Løver i 
natten” 

Diverse: “son of a preacher man” blev til “son of 
a pizza man” 

Status Quo: “You’re in the army now” blev til 
“You’re in Miami now”

U2: “She moves in mysterious ways!” blev til 
“Shamu, the mysterious whale!” 

R. Kelly: “I believe I can fly” blev til “I’m a leaf, 
I can fly”

Hvis du gerne vil høre nogle af disse sange, 
kan vi anbefale følgende: Google ”misforståede 
sangtekster” og klik på videoresultaterne... God 
fornøjelse! 

Jannie / MOK

* = single ladies (put a ring in it) “all the single ladies”, 
the sidewinder sleeps tonight “call me when you try to 
wake her up”

HVAD ER DET DU SYNGER....?
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STUDENTERKLUBBEN

Laaaaaaaaaaaaang fredagsbar

TORSDAG D.7 MAJ
Som sædvane åbner vi dørene kl 

11.00 og lukker dem igen kl 23.00.
Baren lukker kl 23,30

Der vil fodbold og ølstafet på 
plænen og vi glæder os til at se jer 

alle sammen

SEXEKSPRESSENS AK-
TIONSDAG!
Fredag den 8. 
maj, kl 12, holdes 
der forårsfest/
aktionsdag! En 
sådan dag ind-
befatter hygge 
o g  s p i s n i n g 
( formodent l ig 
tømmermands-
frokost-pizza, da 
det jo er dagen 
efter lang torsd-
agsbar), guide-
undervisning for 
nye medlemmer 
– de rutinerede laver i mellemtiden praktiske 
ting og sager.
Hele arrangementet rykker senere videre til 
”Græsk frugtbarhedsfest” - Et tema som basis-
gruppen jo heldigvis bestemt kan tilføje en vis 
virilitet! 
Så hvis du synes at Sexekspressen, der jo er Pan-
ums hyggeligste basisgruppe, er noget for dig – så 
se frem til aktionsdag (hvor du selvfølgelig lærer 
en masse og møder alle os dejlige mennesker), eller 
mød os til den famøse fest om aftenen! 
Sidste tilmeldingsfrist var den 1.maj :-/
NB, sidste uge skrev jeg noget sludder ang. gratis 
mad og medbringelse af penge til festen – Maden er 
næsten gratis (30kr.) og pengene for ikke medlem-
mer skal i stedet overføres elektronisk. 

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

SAKS MÅNEDSMØDE 
PÅ TIRSDAG
D. 12 MAJ KL 16.15 PÅ 
KEMIGANGEN
S t u d e r e n d e r e s 
Almene Kirurgiske 
Selskab holder sid-
ste månedsmøde 
dette semester og 
alle er velkomne til 
at deltage.
Vi skal bl.a. vedtage 
designet for SAKS’ t-
shirts og Emilie PC 
afholder miniforedrag 
om NOTES (Natural 
Orifice Transluminal 
Endoscopic Surgery).
Dagsordenen kan læses på www.studkir.dk

SAKS BASAL SUTUR KURSUS
D. 13 MAJ KL 16.15
Kurset er for SAKS medlemmer og koster 50 kr, som 
skal medbringes på kursusdagen. Kurset er mest 

relevant for dem, som ikke har været i klinik på 
kirurgisk afdeling på 7. semester endnu, men alle 
kan melde sig til. Kurset kommer til at indeholde en 
teoretisk del omhandlende det helt basale indenfor 
kirurgisk suturering fx sterilteknik, sårlukning, 
instrumenthåndtering, lokalbedøvelse, suturteknik 
herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbagesting 
og fortløbende, samt en praktisk del med suturering 

på grisefødder. Vi har udstyr 
til ca. 15 deltagere.
Tilmeldingen starter fredag 
d. 8. maj kl 16.00. Mails som 
er modtaget før kl 16.00 er 
ikke gyldige!
T i lmeld ingen  sker  t i l 

tilmelding@studkir.dk, 
hvor du skal angive:

- dit navn
- din punkt.ku 
email

- dit mobil nr.
- dit semestertrin.
- evt. tidligere deltagelse i kurset eller tidligere på 
venteliste til kurset.
- Husk desuden at skrive “basal sutur” i emnefeltet.
Nærmere informationer følger for de tilmeldte.

Håber at se så mange som muligt!

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 komplementær 
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 work-
shops 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! J

Kom med til vores månedsmøde og bliv en del af 
gruppen, hvis du har lyst! Vi mødes onsdag d. 6. 
maj kl. 16.00 i det nye studenterhus i vores nye 
lokaler på 1. sal.

Vi skal bl.a. snakke om kommende foredrag 
og arrangementer, projekter vi laver 

fortiden, og ellers snakke om vores 
mål og planer for 2009.

Vi vil også gerne høre, hvilke idéer 
du har til arrangementer i MI-

KAM. Og så er der selvfølgelig 
hyggesnak, te og kage som 
sædvanligt! :-)

A l l e  i n t e r e s s e r e d e  e r 
velkomne! 
Vi glæder os til at se dig! :)

Med venlig hilsen

MIKAM - Medicinstuderendes In-
teressegruppe for Komplementær og 

Alternativ Medicin

mail@mikam.dk

www.mikam.dk

PMS FOREDRAG

Mål et sind!
Foredrag i psykopatologisk psykometri v. profes-
sor Per Beck
Den 28 / 5 kl. 16 i LU auditoriet
Per Beck er for ganske nyligt blevet professor i 
psykiatri, han er Danmarks fremmeste forsker 
i psykometri, og han har indvilliget i at lade sit 
forstands klare lys skinne over os studerende. Så 
kom og lær at måle et sind

SATS PRÆSENTERER
”tværfaglig transfusionsmedicin” med Læge Ph.d. 
Jakob Stensballe fra Rigshospitalets blodbank.
Kom og hør om hvordan man håndterer blødning 
hos patienterne og bliv opdateret på de nyeste 
guidelines indenfor transfusionsmedicin. 
Foredraget afholdes onsdag d. 13 maj kl. 16 enten i 
konference 1 på rigshospitalet eller på panum. Det 
præcise sted vil blive slået op i næste uges MOK.

Hvis man har en blødningscase man ønsker at få 
taget op, mail da oplysninger til Nicolai på
nicolaihelligsoe@gmail.com

Foredraget er frit for alle

BASISGRUPPER

PIPPI MÅNEDSMØDE
PIPPIs sidste månedsmøde på dette semester kom-
mer til at foregå på 

onsdag d. 13. maj kl 17 i lille mødesal. 

Vi får denne gang besøg af Klaus Hindsø der er 
ortopædkirurg og vil fortælle om børneortopædi.

Det bliver som altid super spændende så tag og kig 
forbi hvis ovenstående har fanget din interesse. 
Du er også meget velkommen til at melde dig ind 
i vores grupperum PIPPI på punkt.ku

PIPPI
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BOG-SALG
Akutte medicinske tilstande, 7. udg., nypris 315 
kr , sælges for 100kr.
Klinisk neurologi og neurokirurgi, 4. udg. nypris 
825 kr., sælges for 400 kr.
Begge købt fra ny sommer 2008. Henvendelse: Tine 
Schultz tlf 32 54 99 01

SLÅ TO FLUER MED ET SMÆK: 
Forskning og studenterjob samtidigt
 
Er du er interesseret i genetisk forskning, der 
prøver at forstå sammenhængen mellem de æn-
dringer i menneskes arvemateriale (genomet) 
og disses kliniske konsekvenser, og tjene penge 
samtidigt?
 
På Kennedy Centret i Glostrup foregår der 
spændende forskning i mental- og visuel handikap 
(www.kennedy.dk). Skriv til Prof. Zeynep Tümer 
(zet@kennedy.dk), hvis du vil høre nærmere. 

Hund fundet på Røde Mellemvej,
lør d. 25. apr. - Beagle, han - Ca. 6 mndr - Brun 
med hvide pletter - Lidt skæv hale - Halsbånd 
uden tegn. Menneskevenlig og legesyg. Smagte 
af kylling.

SKOLARSTIPENDIAT TIL 
FORSKNING I METABOLISKE 
MUSKELSYGDOMME SØGES

Er du forskningsinteresseret, og har du lyst til 
at holde pause fra studiet for at forske? Så har vi 
jobbet til dig!

Vi arbejder med at undersøge metabolisme, ved 
brug af stabile isotoper, i patienter med muskel-
sygdomme. 

Vi søger en medicinstuderende, til at hjælpe os 
med at udføre kliniske forsøg. Arbejdet består af 
praktiske opgaver som anlæggelse af venflon, blod-
prøvetagning mm.. Du skal arbejde selvstændigt 
med et træningsprojekt af muskelsvindspatienter, 
dvs. der er mulighed for førsteforfatterskab på en 
artikel, samt at få lavet din OSVAL I el. II opgave. 
Er du interesseret i at blive Ph.D studerende, er 
dette også en god start.

Vi kan tilbyde et aktivt forskningsmiljø, deltagelse 
i Ph.D. kurser, kortvarige udenlands ophold, da vi 
undersøger en del patienter i udlandet. Forsøgene 
er af invasiv karakter, hvilket giver gode basale 
kliniske færdigheder.

Det er ikke en forudsætning, at du kender til 
metoder eller har forsket i forvejen, da du vil blive 
grundigt oplært. Vi forventer, at du kan arbejde 
selvstændigt, er stabil, fleksibel og at du har lyst 
til at forske. Vi foretrækker ansøgere, der kan ar-
bejde mindst 6 måneder, men kortere ansættelses 
perioder kan sagtens aftales. 

Er du interesseret, så kontakt: Nicolai Preisler, 
Mob. tlf.: 6177 8982 el. tlf.: 3545 6126, e-mail: nico-
lai.preisler@rh.regionh.dk, eller Mette Cathrine 
Ørngreen, Mob. tlf.: 2893 8193, e-mail: mette.cath-
rine.oerngreen@rh.regionh.dk, Neuromuskulær 
forskningsenhed, Rigshospitalet.

STUDERENDE TIL FORSKNING!  

Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og Kred-
sløb. Det drejer sig om hjerteforskning med sigte 
på at mindske omfanget af hjerteskade efter et 
myocardieinfarkt. Projektet udføres i samarbejdet 
med kardiologiske afdelinger og har stor klinisk 
relevans.  Vi er en del af en afdeling med et livligt 
forsknings- og socialt miljø, med yngre forskere fra 
studenter- til phd- og postdocniveu. 

Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-op-
gaven, eller indgå i et ”prægraduat forskningsår”. 
Du kan læse om ordningen, samt om selve pro-
jektet,  på  http://sund.ku.dk/for_studerende/for-
skningsaar/ . 

Projektet kan starte i september 2009, eller efter 
nærmere aftale. 

Du er velkommen til at kontakte Marek Treiman, 
Panum Instituttet  M.Treiman@mfi.ku.dk, tel. 
3532 7510. Du kan også komme forbi laboratoriet 
(Panum, 6.6.24) og få en nærmere orientering.  

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

SAMFUND, SUNDHED 

OG SYGDOM

MEDICINSK SOCIOLOGI 

– SAMFUND, SUNDHED 

OG SYGDOM

REDIGERET AF LARS IVERSEN, TAGE 

SØNDERGÅRD KRISTENSEN, BJØRN EVALD 

HOLSTEIN OG PERNILLE DUE

Bogen er en lærebog i medicinsk sociologi. 

Den behandler en række temaer, som har 

afgørende betydning for befolkningens hel-

bred og for sundhedspolitikken som fx syg-

domsbegreber, social ulighed, sociale relati-

oner, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, 

lokalsamfund og forebyggelse.

EPIDEMIOLOGI 

OG EVIDENS

SVEND JUUL

Epidemiologi og evidens er tænkt som lære-

bog til introduktionskurser i epidemiologi 

ved de videregående sundhedsuddannelser, 

herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- 

og fysioterapi. 

Bogen sætter læseren i stand til at tolke 

forskningsresultater, og vægten ligger på 

kritisk læsning fremfor regnefærdigheder. 

Bogen giver grundlaget for at  vurdere en 

videnskabelig artikel med epidemiologisk-

statistiske briller, og den giver et vældig 

godt udgangspunkt for senere kurser 

i videnskabsteori.

368 SIDER
KR. 378,-    
 (VEJL.)

256 SIDER
KR. 288,-     

 (VEJL.)

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE 
TIL MIRNA PROJEKT
Der søges en student til forskningsårsstuderende/
scholarstipendium til at arbejde med at identifi-
cere og karakterisere forekomsten af microRNA 
(miRNA) i normale neuroendokrine celler i tarmen. 
Derudover vil vi forsøge at komme med en foreløbig 
og indledende identificering af target mRNA for de 
microRNA, der vil vise sig at være specifikke for 
neuroendokrine celler – normale såvel som trans-
formerede celler. Dette projekt køres sideløbende 
med en karakteristik af miRNA i neuroendocrine 
carcinoider, og vil munde ud i en artikel.

Metoderne du vil lære og stifte bekendtskab med 
er Laser Capture Microdissection, isolering og op-
rensning af RNA fra vævsblokke, array teknikker 
og en foreløbig identificering af target mRNA ved 
in silico analyser muligvis også via molekylærbi-
ologiske metoder som immunprecipitering.

Vi er en relativt nystartet gruppe, der satser ben-
hårdt på at dechifrere noget af ”mystikken” ved de 
neuroendokrine carcinoider. Du vil derfor arbejde 
sammen med en masse entusiastiske mennesker.
Hvis dette har interesse skal du kontakte 
afdelingslæge, Lennart Friis-Hansen, Klinisk 
Biokemisk afd. Rigshospitalet, 35 45 87 26/35 45 
5509, lfh@rh.dk 

ANNONCER
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HAR DU MIGRÆNE MED AURA?

Vi søger forsøgspersoner mellem 18 og 65 år til 
afprøvning af et nyt og spændende middel til be-
handling ved anfald af migræne med aura.
Lægemidlet kombinerer virkningen af de kendte 
migrænemidler kaldet triptaner (fx Imigran) med 
et nyt behandlingsprincip – nemlig hæmning af 
det enzym, der danner stoffet NO (nitrogenoxid) 
i hjernevæv. 
Meget tyder på, at NO er involveret i udviklingen af 
smerten ved migræne. Eksempelvis kan provoka-
tion med NO-donorstoffer fremkalde hovedpine 
efterfulgt af migræne hos patienter med migræne 
med eller uden aura. Derudover menes NO at være 
involveret i flere smertesystemer, der er med til at 
regulere signalsystemer i hjernen og menes også 
at spille en rolle ved udviklingen af neuropatiske 
smertetilstande.

Forsøget vil strække sig over to perioder á op til 
16 uger adskilt af 2 døgn. 
I hver periode skal behandles ét anfald af migræne 
med aura.
I den ene periode anvendes det nye lægemiddel og i 
den anden et ikke-aktivt stof. Du er således sikker 
på, at få mulighed for at afprøve det aktive stof.

Du kan muligvis deltage, hvis du opfylder føl-
gende:

Er mellem 18 og 65 år
Har fået stillet diagnosen migræne med aura 
Mindst et anfald af migræne med aura hver 
8. uge
Er ikke gravid
Anvender sikker prævention
I øvrigt sund og rask

Forsøget starter maj 2009 og vil foregå på Dansk 
Hovedpinecentret ved Glostrup Hospital.
Der ydes refusion af omkostninger til transport.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
komité.

Hvis du er interesseret i ovenstående, er du meget 
velkommen til at kontakte:

Anders Hougaard, stud.med
mail: andhou05@glo.regionh.dk
tlf: 52 70 80 71

•
•
•

•
•
•

ANNONCE & KONGELIGT

Så kom der endelig en 
lille ny prins....

og MOK ønsker naturligvis 
kongehuset tillykke 

på vores helt egne måde...
kongehuset tillykke 

på vores helt egne måde...

lille ny prins....

... og så kan man 
jo ikke lade være 
med at forestille 
sig hvordan den 
lille nye kommer 
til at se ud når 

han bliver stor...

+

Han er mørk*
*Kilde: billedbladet.dk

=

=

=

Ja, ifølge prinsen selv 
er den lille ny mørk, så 
MOK har på aller vi-
denskabeligste manér 
prøvet at lave et billede 
af den lille ny som vok-
sen...

... men vi har 
naturligvis 
et par bud 
mere, hvis 
det skulle være han viser sig at 
slægte sine forældre lidt mere på... 

... og hvis han slægter 
sin far allermest på... 
men gerne vil have 
langt velplejet hår...
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