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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:

2. semesters sommer eksamens-festivitas

Onsdag:  MOK nr 30, årgang 41 udkommer

Torsdag: PMS holder foredrag kl. 16. - se s. 9
  Kristne Medicinere holder foredrag - se s. 9

Fredag: Præstens pinsefrokost kl. 13 - se s. 5
  Sehat holder foredrag kl. 16 - se s. 9
  Præsten tager til fange-koncert kl. 17 - se s. 5

Lørdag: "Pisse-lørdag" - citat Hallas, der ikke kunne 
  sige Pinse...
  

Søndag: "Gudstjeneste i de værste kirker" - citat Mia, 
  som ikke kunne sige diverse...
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE - til det sidste MOK
  dette semester!

Tirsdag: Infomøde om KBU kl. 15 - se s. 4
  EU-valgmøde kl. 15 - se s. 4

Denne  redaktion

MOK

NÆST-SIDSTE MOK DETTE SEMESTER!

SIDSTE DEADLINE 

DETTE SEMESTER!

FADL's retssag mod 
Sundhedsministeriet kører d. 26-28/5 
- se mere på s. 10
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Kære Helen

Først skal det lige gentages, at det ikke er MOK’s job (ej heller vores 
ret) at censurere indlæg fra basisgrupper, studerende m.m. Således må 
din kritik af forsiden for Tutorfesten tidligere dette semester, rettes til 
de pågældende der har reklameret for denne fest, altså tutorerne.

Når det er slået fast, så skal det også gentages, at det ikke er vores 
mening hverken at gøre nogen kede af det eller støde dem. De billeder 
og andet som  MOK-redaktionen sætter i MOK, bringer vi fordi vi synes 
de er sjove, og fordi vi tror at andre synes det er sjovt eller bare lidt 
underholdende.

Den falske IKEA-reklame er ikke én vi selv har fremstillet, men da de 
tre kvindelige medlemmer af MOK-redaktionen synes den var sjov, 
tog vi den med. 

Forsidebillederne med sportsfolk, der tabte tøjet, synes vi også var 
sjove. Vi mener ikke at nøgne bryster er stødende, og skal censureres. 
Vi skal jo trods alt være læger, og kunne stå overfor nøgne patienter, 
uden at blive forarget.

Sådan kunne vi jo nok blive ved. Sagen er, at det er os der laver MOK, 
der bestemmer hvad vi putter i bladet som fyld. Og det gør vi udfra 
vores bedste overbevisning om hvad, der er sjovt. At der så er nogle, 
der ikke mener det er sjovt vil man jo nok altid komme ud for, ligegyldigt 
hvor sober ens humor er.

I øvrigt er det da værd at nævne, at det, du vælger at fremhæve, udgør 
måske under én procent af hvad den nuværende redaktion har lavet af 
artikler og andet i de blade vi har været med til at lave.

Mht. ”at få indkoorperede i vores MOK, at være sundhedsfremmer, så 
vi kan hæve befolkningens sundhedsstandard?” synes vi nok, det er 
en smule naivt at tro og forvente, at MOK skal hæve befolkningens 
sundhedsstandard. Vi laver ikke MOK til Hr. og Fru Jensen, men til en 
række mennesker, som forhåbentligt selv har tænkt sig at tage ans-
var for egen sundhedsstandard, og på hvilket niveau de har lyst til at 
sundhedsfremme befolkningen.

”Bliver vi overhovedet rustet til disse opgaver?” skriver du – svaret 
på det spørgsmål er forhåbentligt at finde i målbeskrivelserne for de 
forskellige semestre. Hvis ikke det er, så er det da en debat, som er 
meget relevant at tage op mere centralt på studiet, og MOK kan i så 
fald være mediet at afholde en sådan debat igennem. Men det er ikke 
MOKs opgave at ruste de studerende til at være sundhedsfremmere.

Vi bad i sidste uge folk om at gå ind på www.mok.info og stemme 
på hvorvidt de synes at MOK er stødende. De foreløbige resultater af 
afstemningen kan du se herunder. 

Desværre er der en del mennesker (fra begge lejre) der 
har stemt flere gange… så vi holder afstemningen åben 
en uge endnu, og vi vil opfordre alle der endnu 
ikke har stemt til at gå ind på www.mok.info 
og give deres mening til kende (én gang!). 

Hvis tendensen bliver ved med at være, at knap 17% af 
vores læsere finder MOK meget stødende, må vi så over-
veje om vi vil tage vores dårlige humor op til revision.

På vegne af MOK-redaktionen,
Mia og Jannie

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) 

Klinisk Fællessekretariat(KU-SUND)
Lokaler 9.2.01 og 9.2.03
Mail: Fak-Klinisk-sekr@sund.ku.dk
Tlf. 3532 7104
Træffetid:  Mandag kl. 10.30- 12.30 
 Tirsdag-Fredag 8.15 - 12.30

Studiesekretærer:
6 + 8 sem.  Lili Hansen   tlf. 3532 6482
  Meryem Boumendil   tlf. 3532 6483
7. sem   Lone Grøn Lauersen   tlf. 3532 6481
9. sem.   Henriette Gulløv   tlf. 3532 6487
10. sem.   Dortea Koldborg Jepsen  tlf. 3532 6486
11. sem.   Anna-Lise Lindahl   tlf. 3532 6485
12. sem.   Hanne Ritter   tlf. 3532 ?

DEBAT
Sikke en mudderkastning der skal til, at forgå her i de-
bat-splaterne i MOK, og det er så synd, at i selv ikke kan 
se, at jer der står for udformning af bladet har mistet al 
sans for faglig etik og det kan man jo let deducee udfra 
jeres usaglige svar til mit indlæg omkring hvad jeg syns 
om MOK.
 
I har bedt mig gentagene gange om, at jeg skal komme 
med eksempler, og det har jeg så taget til efterretning 
selvom jeg synes at det var unødvendigt. Gentagene gange 
gør i grin med overvægtige i jeres blad, hvor i udstiller 
dem uværdigt og nedladende, og det er så selvom bladene 
ligger rundt omkring de fleste hospitaler, hvor de er frit 
tilgængelige for patienterne og pårørende. Jeg kan især 
huske, at i havde en opdigtede reklame fra IKEA, hvor 
en kvinde lå ned på alle fire og en glasplade hvilede på 
hendes rygeller skal vi tage jeres uendelige platte forside 
billeder, hvor i åbenbart ikke er kommet over den oral-
anal-falliske fase, hvor i nærmest ser en ære i at udstille 
sportsfolk og tutorers kønsorganer. I havde på et tidspunkt 
animeret en telt hvor russerer efter tur skulle få sig en 
omgang af en ældre studerende. Please behøves jeg at ytre 
mig mere omkring MOK´s barnlige tissemand-tissekone-
tendenser? I ved jo nok selv bedst hvad jeg taler om. Disse 
ovenstående er blot nogle få tilfælde ud af mange jeg har 
bidt mærke i. 
 
Vi kommende læger skal behandle patienter med mange 
forskellige sygdomme der både relatere sig til livsstil 
og patologiske tilstande, hvor også en del etik med for-
skellige lægelige beslutninger kan ændre en lidendes 
tilværelse. Hvad med at få indkoorperede i vores MOK, 
at være sundhedsfremmer, så vi kan hæve befolkningens 
sundhedsstandard? Bliver vi overhovedet rustet til disse 
opgaver?
 
I burde få en ny redaktion, ændre jeres stil eller lade andre 
komme til, så vi kan få et ordentlig fagligt sundhedsmind-
ed mediciner blad eller alternativet vil være, at dekanen 
tilbagetrak den økonomiske støtte, hvor jo også rusturen 
før har fået en advarelse om, at føre en sober introduktion 
til grønskollingerne som træder ind til et prestigefyldt 
studie fyldt med noble tanker, om hvad det vil sige at stå 
i den hvide kittel engang og redde menneskeliv. 
 
Forresten, jeg fandt hurtigt ud af, at efter min kritik af 
MOK, fik jeg en del rosende ord med på vejen, og det har 
så bekræftede mig i, at det åbnebart ikke kun er mig som 
desværre ikke kan grine med jer men endnu engang blive 
foragret til det grænseløse.
 
Venlig Hilsen 
Helen Latifi stud.med. 11.sem

HUSK! NÆSTE MOK ER SIDSTE 

MOK DETTE SEMESTER!



KÆRE STUDERENDE OG 
ANSATTE PÅ KØBENHAVNS UNI-
VERSITET

Københavns Universitet sætter fokus 
på Europa og Parlamentsvalget med 
arrangementer i festsalen.

Mød de danske spidskandidater til 
Europa-Parlamentsvalget, deltag i 
debatten og grin med ATS. 

2. juni kl. 15 

www.event.ku.dk/ep-valg
Arrangementet er på dansk. Tilmelding er nød-
vendig.

Med venlig hilsen
Rektorsekretariatet

Alle henvendelser om arrangementerne bedes ret-
tet til Astrid Gufler, asg@adm.ku.dk 3532 4784

INFO-MØDE OM KLINISK BASISUDDANNELSE
Hvis du er på 11. eller 12. semester af lægestudiet, nærmer tiden sig, hvor du 
skal til at påbegynde første del af den lægelige videreuddannelse, Klinisk 
Basisuddannelse. 

I den forbindelse vil vi gerne invitere dig til et informationsmøde, hvor du kan høre mere om tilmelding, 
regler og muligheder på det første trin i din videre uddannelse som læge.

Tirsdag d. 2. juni kl.15-17
Haderup Auditoriet, PANUM

Program
15.00 Velkomst
15.05 Sundhedsstyrelsen v/ chefkonsulent Marit Karina Buccarella
16.00 Forsvarets Sundhedstjeneste v/ stabslæge Søren Worm-Petersen
16.15 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse v/ Barbara Bøgsted
Knudsen
16.30 Region Sjælland v/ Majbritt Christensen
16.45 Yngre Læger

- Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til Barbara Bøgsted Knudsen
fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på tlf. 3975 0690 eller
e-mail bbk@regionh.dk

www.laegeuddannelsen.dk

Mentor for en 
International 
Studerende
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. sygesikringsbevis, oprettelse af 
bankkonti                             m.m. (hvis dette ønskes)
Være med til at planlægge ét eller flere arrangementer 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
Sponsorer 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 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: stb@sund.
ku.dk 

•
•
•

•

•
•

•
•
•

TUTOR VED MEDICIN 2009/10
Et nyt kuld studenter påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis 
til sommer og til vinter. I den an-ledning søges derfor 11 
studerende til at være tutor for et sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Som tutor har man 
ansvar og skal lave en del opsøgende arbejde. Det er tutorens hovedopgave gennem 
en tæt kontakt, at foregribe og til en vis grad at afhjælpe studiemæssige og sociale 
problemer, før de når at udvikle sig. Ved studie-start vil tutorerne i samarbejde med 
rusvejlederne udgøre russernes første indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor 
meget vigtig. Hvis tutoren svigter, kan studiestarten blive en ubehagelig tid. 

Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, informere 
om studiereg-ler så rygtedannelse forhindres. Desuden skal du lære holdet at fungere 
som studiekammerater, og generelt gøre dem i stand til selv at klare studiemæssige 
problemer, der måtte opstå senere. På den måde er tutoren med til at forbedre de 
studerendes evne til at klare studiet, og derved forhindre unødige frafald.

Ansøgning
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen kan ansøge stillingen som tutor, så 
længe man opfylder følgende krav: 

Cellebiologisk kursus er gennemført senest foråret 2009. 
Du kan deltage i et heldagskursus før semesterets start.

Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, der kan rekvireres fra Stud-
ieekspeditionen eller ved Studievejledningen for Medicin. Dette ansøgningsskema 
skal afleveres sammen med et urenset i ekspeditionen senest mandag den 25. 
juni kl. 12. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte 
ansættelsesinterview. Disse vil finde sted i løbet af august. Ved udvælgelsen vil der 
bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og på om 
vedkommen-de ofte færdes på Panum Instituttet.

Oplæring og arbejdsopgaver
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i slutningen af august. Kurset vil 
bl.a. bestå af en in-troduktion til studieordningen og de problemer der kan være 
forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for 
kursets varighed.

Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den sidste del af ruskurset. Du vil 
møde russerne under deres første introduktionskursus på Panum. Tutorerne skal 
varetage en del af denne introduk-tionsundervisning, der er skemalagt på forhånd. 
Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne kan på-regne ca. 2 arbejdsdage i uge 36. 
Den obligatoriske undervisning, som man eventuelt vil gå glip af i denne periode 
kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at 
kontakte studievejleder Rasmus Carter-Storch, Jesper Marsner Hansen og Theis 
Skovsgaard.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for medicin
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N
Mrk. Tutor ved medicin

•
•

Styrende Organer4

STUDIEVEJLEDNINGEN

HUSK! NÆSTE MOK ER SIDSTE 

MOK DETTE SEMESTER!
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 22, 2009

FØLJETON: LIVET. EN LIGNING, DER IKKE GÅR OP.
Afsnit XII – ladhed (“acedia”).

”Dovenskab er roden til alt ondt”.   Ladheden, lediggangen eller dovenskaben 
kender de fleste og vi kender alle til ordsproget som før nævnt. Det er ikke en 
særlig kristen eller vestlig specialitet. Lignende ordsprog findes overalt i verden. 
Enhver kan også regne ud, at dovenskab ikke bringer mad på bordet. Og det er 
også hvad mange ordsprog hentyder til.  I samfund hvor man er afhængige af 
hinanden og hinandens arbejder er det derfor ikke mærkeligt at dovenskaben er 
socialt uacceptabel. 

Men hvad kvalificerer dovenskaben til at blive en dødssynd? Ja måske skulle jeg 
nu – lidt bagvendt udfolde hvad en dødssynd egentlig er. De syv  fænomener vi 
har skrevet om, og som man normalt kalder de syv dødssynder er egentlig ikke 
rigtige synder i sig selv. De syv stammer fra de store middelalderteolog Thomas 
Aquinas og blev betegnet som hovedsynder, lat. peccata capitalia – hvoraf vi får 
det engelske capital sin - til forskel fra de mere tilgivelige synder. Forestillingen 
om hovedsynderne stammede fra pave Gregor 1. den store, der beskrev en række 
sjælelige tilbøjeligheder og sindstilstande, som sandsynligvis ville føre til onde 
handlinger. Men disse tilstande var ikke i sig selv gerningssynder og derfor 
ikke egentlig dødssynder (lat peccata mortalia). Alligevel er alle disse tilstande 
udtryk for bortvendthed fra Gud, der fører til oprør mod Guds lov. Som tidligere 
nævnt blev hovmodet den første og mest alvorlige tilbøjelighed, fordi de udtrykte 
det primære oprør mod Gud, nemlig at ville være sin egen herre. Kirkefaderen 
Augustin  udlægger i sit store værk ”Om Guds stad” (De Civitate Dei), hvordan 
Satan netop som den første engel falder pga. hovmod. ( Bog.11 kap. 13 og 33). 
Disse overvejelser fører Augustin til den konklusion, at synden sidder i viljen og 
i menneskets frie bevidsthed – der dog pga. af arvesynden ikke er fuldstændigt 
fri. Men det fører for vidt. 

Forbindelsen er dog den, at ladhed eller dovenskab – acedia – primært er åndelig 
ladhed eller dovenskab. At man ikke holder sin bevidsthed klar og vågen, men lader 
den slumre og derfor fristes af ugudelige tanker og tilbøjeligheder. Det handler 
således ikke om, at være geschæftig og ha’ gang i en hel masse, heller ikke selvom 
ens arbejde er læsning. Og det bringer mig frem til nutiden. 

Jeg går ind for læsning og ikke mindst går jeg helt ind for flittige medicinstuder-
ende, der passer deres studier. Jeg vil ikke opfordre til ladhed. Men det synes mig 
som om en del studerende læser hele tiden og det er hverken sundt for sjælen eller 

for legemet. Det er formentlig heller ikke vejen til gode karakterer. Det er nemlig 
sådan at hjernen ikke kan kapere mere end højest 5-6 timers effektiv læsning om 
dagen, hvis man altså ikke laver andet intellektuelt arbejde. Forelæsninger og 
undervisning trækker altså en del timer fra. Eksamenslæsere kunne sikkert lære 
noget af middelalderens munke og nonner. Nemlig hård tidsstyring og variation. 
Som alle der har læst eller set Rosens navn ved, så var og er munkelivet som regel 
styret af tidebønner. Den inddeler dagen i 7 dele – der i dagtimerne har tre timers 
interval. Selve bønnen var dels sang af davids salmer, bøn, evt. læsning og ved en 
af de sene bønner evt. også prædiken. Men i mellem bønnerne var der forskelligt 
arbejde. Nu er jeg ikke fortaler for en tilbagevenden til en middelalderlig katolsk 
fromhedstradition, men den stramme inddeling af dagen med pauser (bøn/medita-
tion) giver utvivlsomt ro og fokus. 

Alligevel vel jeg være protestantisk og sige, at man altså ikke frelses af sine ger-
ninger. Det gælder også psykologisk: man bliver ikke god nok ved at arbejde eller 
anstrenge sig. For hvornår er det nok? Man kan jo altid lige gøre lidt mere. Nej 
god nok – det der psykologisk svarer til frelse – er noget man er eller bliver ved 
det andre gør ved en. Primært ved at de elsker en eller i hvert fald anerkender 
en som man er.  Også selvom man ikke er perfekt. Og det er stadig en pointe i 
kristendommen, at Gud anerkender dig som du er og at han allerede har frelst 
dig og det er ikke noget du skal gøre dig fortjent til. 

God eksamen og god sommer. 
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores blog: http://ku-praest.blogspot.
com/ Her vil der også være billeder og links til videre læsning.

PINSEFROKOST
Tilmelding: 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
Pris: kr. 25 betales i døren 

KONCERT MED FANGEKORET FRA VRIDSLØSE-
LILLE
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

STUDENTERPRÆSTEN

Det var hvad der var for denne gang. Såfremt du spotter endnu en kendt på Panum, må du endelig sende mig en email (JonasO@stud.ku.dk), så vi kan få afdækket 
historien.

Flere lookalikes følger i næste uge

Jonas Olsen/Stud.med.

Kære Studerende på Panuminstituttet!
Her bringer jeg jer en nyhed, der vil få jer til at falde bagover og glemme alt om eksamenslæsning og sommerferie. Der går kendte mennesker blandt os på Panum.

Herunder bringer jeg nogle eksempler:

På 2. semester går en mand ved navn Vince 
Vaughn, som tirsdag i denne uge har været til 
eksamen i cellebiologi. Han har en tvilling fra 
Hollywood ved navn Dennis Z. Jørgensen, som 
er kendt fra film såsom Dodgeball og Wedding 
Crashers.  

 Der er også en ung mand ved navn Frodo Sækker, som efter 
7. semester forsker i en masse spændende ting. Desuden har 
han en blændende DJ-karriere med hitnumre såsom ”Du har 
ikke drukket nok”. Han er lidt af en kendis i sig selv, men 
har desuden en kendt tvilling ved navn Morten Nielsen. 
Morten har haft et stile og roligt liv som Hobbit i Herredet, 
men har desuden været med til at ødelægge en ring og gået 
og brokket sig over, at det var ham, der skulle bære den 3 
film igennem.

Den håbefulde og talentfulde stjerne, Astrid 
Rosenberg (kendt fra filmen ”Walk the line”) har 
danske aner i København, hvor Reese Wither-
spoon (5. semester) har sin omgang på Panum. 
Hendes smilende ydre afslører, at de to må være 
i familie.

PANUM LOOKALIKES
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HARVARD MEDICAL 
SCHOOL – MASSACHU-
SETTS GENERAL HOS-
PITAL – VKO OPHOLD
Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes 
en stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel 
Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.

Krav:
Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden 
opholdet i USA påbegyndes
Du er interesseret i ØNH
Du har gode kvalifikationer
Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. via 
FADL/CODAN)

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende 
følgende: 

Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
Karakterudskrift
CV (max 1 A4 side)
Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 
2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 1. oktober 2009. Opholdet er skemalagt 
til januar 2010. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af 
nedenstående kontaktet:
Stud med. Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.
com
Stud.med. Robert Riis på robert_riis@hotmail.
com

Der vil i september blive afholdt et info-møde vedr. 
udvekslingspladsen.
Tidspunkt og lokale vil blive slået op i MOK.

•

•
•
•

•
•
•
•

NYRESYGDOM OG ÅRE-
FORKALKNING – VIL DU 
VÆRE SCHOLARSTIPEN-
DIAT?
Vi er en forskningsgruppe (professor, 4 post. docs, 
2 phd-studerende, 2 speciale-studerende og 4-5 
laboranter) ledet af Professor Lars Bo Nielsen. Vi 
arbejder med åreforkalkning, lipid metabolisme og 
livsstilssygdomme. Vi anvender både celler, muse-
modeller og prøver fra patienter. Vi har laborato-
rium på Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet og 
Biomedicinsk Institut (12.5), Panum. Se evt vores 
hjemmeside: www.molars.dk eller http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez for at se nylige publikationer 
(søg nielsen lb). 

Kronisk nyresygdom øger risiko for død af hjertekarsy-
gdom, men årsagen er ikke kendt. ApoM er et 
nyopdaget protein, der muligvis kan beskytte mod 
åreforkalkning. Vi vil anvende studier i genetisk 
modificerede mus samt målinger på patientprøver 
til at afklare om apoM spiller en rolle for udvikling 
af åreforkalkning ved nyresygdom. 
Vi søger i den forbindelse en (evt. to) medicinstud-
erende til at deltage i et 1-årigt forskningsprojekt, 
der har som mål at afklare betydningen af apoM for 
åreforkalkning ved nyresygdom. 

Vi tilbyder:
-hjælp til skrivning af ansøgning med henblik på at 
få et scolarstipendium/indskrivning som forskning-

sårsstuderende. 
-metodologisk og fagligt veletableret projekt   
-god og grundig vejledning med daglig supervision
-mulighed for at lære præsentation af resultater på 
internationale konferencer og i artikelform
-mulighed for at prøve kræfter med forskning fra 
projekt start over laboratoriearbejde til data-analyse 
og potentiel publikation

Vi forventer at du:
-har overstået 6. semester     
-har interesse for forskning
-er grundig 
-har lyst til at arbejde med musemodeller
-tager aktivt del i laboratoriearbejde og dataanalyser 
(under kyndig, daglig vejledning)
-er social og bidrager til en god stemning i hverda-
gen 

Projektet vil evt kunne danne grobund for et phd 
studium og vil kunne afløse OSVAL II opgaven.   

Er du interesseret? Ring for yderligere informationer 
eller skriv en kort ansøgning med udskrift af karak-
terblad og send den til:

læge, phd, Christina Christoffersen, Klinisk Biokemisk 
Afd., Rigshospitalet, christina.christoffersen@rh.re-
gionh.dk. tlf. 35 45 29 34
OG
Molekylærbiolog, ph.d. Tanja Xenia Pedersen, Bio-
medicinsk Institut, Panum, tanjax@mfi.ku.dk, 
tlf. 35 32 74 48  

STILLINGSOPSLAG
Studentermedarbejdere til evaluering og kvalitet-
sudvikling af medicinstudiet
Har du lyst til at arbejde med evaluering af under-
visningen og uddannelserne på SUND? Så kan vi 
tilbyde dig en stilling som studentermedarbejder 
i Evalueringsenheden – der er en del af Studie-
ServiceCentret - hvor vi aktuelt har brug for 3-4 
studentermedhjælpere.

Evalueringsenheden på SUND medvirker ved 
kvalitetsudvikling af de sundhedsvidenskabelige 
uddannelser, primært ved tilrettelæggelse og gen-
nemførelse af elektroniske evalueringer af kurser, 
kliniske ophold, eksaminer m.m.

Som studentermedarbejder ved Evalueringsenh-
eden får du bl.a. ansvar for:

at oprette og revidere evalueringsskemaer
at udsende evalueringsskemaer og ’reminders’
at bearbejde evalueringsresultater
at udsende evalueringsresultater til kursus-, 
institut- og studieledere samt andre inter-
essenter

Gennem studenterjobbet får du praktisk erfaring 
med at gennemføre spørgeskemaundersøgel-ser 
og indblik i, hvordan evaluering af undervisning 
og uddannelser anvendes som et vigtigt element 
af kvalitetsudviklingen. Arbejdet tilrettelægges 
i samarbejde med dine kolleger og foregår under 
supervision af og med reference til evalueringsen-
hedens konsulenter.

Dine kvalifikationer
Du læser sandsynligvis medicin eller folkesund-
hedsvidenskab og er selvstændig og initiativrig. 
Det vil være en fordel – men ikke et krav - at du 
har kendskab til medicinstudiet og/eller kvan-
titativ metode samt evt. spørgeskemakonstruk-
tion og er fortrolig med at anvende it-værktøjer, 
såsom Excel. 

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden varierer i løbet af semestret. Den 
er bl.a. afhængig af, hvornår kurserne slutter, og 
evalueringsskemaerne skal udsendes. Den gen-
nemsnitlige ugentlige arbejdstid er ca. 6 ti-mer, 
og du har i væsentlig grad mulighed for selv at 
tilrettelægge din arbejdstid, således at den fx kan 
holdes på et minimum i de typiske eksamensperi-
oder. Du får løn efter KU’s satser for timelønnede 
studentermedarbejdere.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Frist for ansøgning er mandag d.8. juni 2009 kl. 
12.00. Tiltrædelse snarest muligt – således at du 
indledningsvis sikres en grundig oplæring af de 
nuværende studentermedarbejdere. An-søgningen, 
der skal indeholde et kort CV, sendes elektronisk 
til J.Hedemark@sund.ku.dk .

Yderligere information
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkom-
men til at kontakte chefkonsulent, dr.med. Jørgen 
Hedemark Poulsen, J.Hedemark@sund.ku.dk , 35 
32 69 84 eller AC-fuldmægtig Dorte Christiansen, 
Dorte.c@sund.ku.dk eller studentermedarbejder 
Christian Eriksen, christianer1@sund.ku.dk . Du er 
også velkommen til at kigge forbi. Vores adresse er 
Panum Instituttet, lokale 15.2.07 (15.2.05).

Vi glæder os til at høre fra dig!

•
•
•
•

STUDIERELEVANT 
JOB PÅ STENO DIA-
BETES CENTER 
Medicinstuderende søges til forskningsprojekt 
vedrørende kardiovaskulær sygdom og type 2 
diabetes

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i personer 
med høj risiko for diabetes, og som en del af projek-
tet skal personerne udfylde nogle spørgeskemaer. I 
den forbindelse skal nogle af spørgsmålene kodes, 
deriblandt oplysninger om medicin og tidligere 
sygdomme. Vi søger derfor en medicinstuderende 
snarest til varetagelse af denne funktion. Den 
ugentlige arbejdstid vil være ca. 8 timer. 

Vi er en forskningsgruppe, der beskæftiger sig med 
klinisk diabetes-epidemiologi både nationalt og 
internationalt. Gruppen består af ph.d. studerende, 
specialestuderende, statistikere og seniorforskere. 
Du vil få et tæt samarbejde med de 2 læger, som er 
ph.d. studerende på forskningsprojektet.

Vi søger en medicinstuderende, som er på 3. eller 
4. del af studiet. Vi forventer, at du kan arbejde 
struktureret og selvstændigt og samtidig have gode 
samarbejdsevner og godt humør. 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet 
er du velkommen til at kontakte Nanna Borup 
Johansen på tlf. 30792073 eller Annelotte Philipsen 
på tlf. 30757329.

Ansøgning og CV sendes på e-mail til Seniorforsker 
Daniel R. Witte: drw@steno.dk

ANNONCER

Stjernerne.... da de var unge.
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Hvad er studenterforum?
Studenterforum er et relativt nyt etableret forum med formålet, at 
udveksle synspunkter mellem dekanatet og fakultetet studerende.  
På møderne kan diskuteres ethvert forhold vedrørende 
uddannelse, forskning, formidling, fysiske rammer og 
studiemiljøet på fakultetet. 
Dekanatet kan endvidere forelægge 
spørgsmål vedrørende fordeling af midler til 
studenteraktiviteter. Dette betyder i praksis, 
at vi, de studerende, kommer med vores 
synspunkter over for dekanatet i sager som 
f.eks. flere læsepladser på Panum, det 
nye studenterhus og så er vi med til at 
fordele de 200.000 kroner, der gives til 
studenteraktiviteter hver år. 
Det er vigtigt at pointere, at 
studenterforum er et rådgivende organ. 
Dvs. at dekanatet kan spørge os til råds, 
og vi ingen real indflydelse har. Det er 
dekanatet, og kun dekanater, der kan 
tage de endelige beslutninger, og det er 
der ikke noget at gøre ved, sådan er vores 
universitets lov.  

Hvorfor er studenterforum så et 
vigtigt forum? 
Studenterforum er her, hvor vi som 
studerende direkte kan påvirke 
dekanatet i de beslutninger, de tager 
om vores uddannelse, vores uddannelses 
miljø, og de penge de giver til studenter 
sociale aktiviteter, altså hvem der skal have 
en del af de 200.000 kr. som dekanatet uddeler hver år. Det er også 
her, hvor beslutningerne omkring vores nye studenterhus tages.

Hvem sidder i studenterforum? 
Det er ikke bare tilfældige studerende, der sidder i dette forum, nej de 
er udpeget af de studerende, som du har stemt på til dit studienævn. 

D e t er fakultetets studienævn der hver udpeger 2 studerende 
til Studenterforum, dvs. der sidder studerende fra 

alle de sundhedsvidenskabelige uddannelser, 
medicin, tandlæge, folkesundhedsvidenskab osv. 
Desuden udpeger basisgrupperne i fællesskab én 
repræsentant. 
Formanden for Studenterforum er prodekanen 
for uddannelse. Næstformanden er valgt blandt 
de studerende, og er i øjeblikket Maria Eiholm 
Frederiksen fra Demokratiske Medicinere.  
Og det vi arbejder for…
Selvom vi studerende ikke har nogen real magt i 
studenterforum, så kan vi stadig gøre meget for 
at forbedre forholdene. 
I øjeblikket er det sådan, at man som f.eks. 
basisgruppe eller studenterpolitisk organisation, 
kun kan søge dekanatets studenter aktivitets 
pulje om penge til konkrete projekter og 
nyanskaffelser som en computer mm. Det er 

dekanatet, der har sat disse rammer. Det volder 
en del basisgrupper besværligheder, da de ikke 

kan få deres drift udgifter dækket. Det er ikke 
muligt, at søge penge til f.eks. print af opslag og 

plakater, eller udgifter til hjemmeside. Dette gør, at 
det kan være svært, at køre en basisgruppe.

Vi arbejder på, at få lavet rammerne om, for hvad man 
kan søge penge til. Så det er muligt, at søge penge til drift. Vi 

mener, at det er vigtigt, at vi har mange basisgrupper på Panum, og 
at det ikke skal være en kamp at køre dem.
Har du forslag til emner eller konkrete projekter, der kan forbedre 
vores studiemiljø eller studenter sociale forhold, så er du meget 
velkommen, til at kontakte os i demokratiske medicinere. 

Demokratiske Medicinere.

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

FÅ STYR PÅ TERMINOLOGIEN!

KLINISK ORDBOG

16. udg.

REDIGERET AF SØREN NØRBY

Med over 32.000 opslagsord foreligger Klinisk

ordbog nu i en ny og udvidet brugervenlig 

udgave med artikler skrevet i et alment forståe-

ligt sprog, uden at der er gået på akkord mht. 

præcisionen. Den ny udgave er således ikke kun 

til brug for det klassiske sundhedspersonale, 

men skrevet så ”almindelige mennesker” fx 

patienter og deres pårørende samt andre vide-

begærlige, også kan have stor glæde af bogen.

DIAGNOSELATIN

BENT DALSGAARD LARSEN

En praktisk og overskuelig 

håndbog, der dække behovet 

for en basal indføring i fagets 

terminologi og i de almindelig-

ste bøjningsformer på latin.

LÆGELATIN – 

EN HÅNDBOG

HANNE STEENGAARD LARSEN

En praktisk guide, der giver et overblik over 

latinske ord, deres køn, bøjningsformer og 

oprindelse. Ved hjælp af en række eksempler 

får du indblik i latinsk grammatik og logikken 

bag diagnoselatin. Bogen indeholder to fyldi-

ge ordlister: en latin-dansk med angivelse af 

ordklasser og forklaringer og en dansk-latin 

omfattende de almindeligst anvendte ord. 

120 SIDER
KR. 182,-      
 (VEJL.)

56 SIDER
KR. 178,-       
 (VEJL.)

1296 SIDER
KR. 878,-      
 (VEJL.)

STUDENTERFORUM - HVEM, HVAD, HVORFOR OG DET VI ARBEJDER FOR.

ANNONCE

STUDENTERPOLITIK



TUREN GIK TIL ISLAND
I den dejlige forår 2009, mere præcist i påskeferien, drog en lille 
delegation fra Danmark, mod det nordlige, barske men utroligt 
smukke Island!

Hvorfor nu det og hvordan? Jo de 3 små medlemmer af del-
egationen (Lene Maria og Esben fra Århus og undertegnede 
Mie fra Kbh.), var med i det der hedder Sexekpressen, en af 
basisgrupperne i IMCC. Og de havde derfor mulighed for at 
melde sig til et seminar med andre sexekspresmedlemmer fra 
andre lande i Nordeuropa, kaldet NECSE, som altså i foråret 
2009 blev holdt på Island!

Selve seminaret varede fra onsdag middag til søndag formiddag, 
med arrangementer fra 10 morgen til 10 aften, det vil sige, der 
var fuld knald på, men det var suverænt. Islændingene var meget 
organiserede, og havde styr på alt, bl.a. havde de fået arrang-
eret hele seminaret på hotel Hekla, der som navnet indikerer, 
ligger med udsigt til vulkanen Hekla (dog ingen aktivitet mens 
vi var der, øv)

Vi havde oplæg fra mange spændende mennesker, om sexualitet, 
sexualundervisning og dens effekt, kærlighed og meget mere. 
Derudover var der afsat en masse tid til indbyrdes ”methode 
exhange” landede imellem, hvor man udveksler undervisnings-
metoder og ideer, super spændene og lærerigt!! 

Til sidst havde de også arrangeret en lille turisttur til alle os 
tosser. Turen tog os bl.a. forbi et gigantisk vandfald, som jeg 
ikke kan huske hvad hedder, men det slutter garanteret på 
noget med ..ur, (vi opdagede hurtigt at det var det gængse for 
mange af ordene) desuden også deres berømte geiserer, den 
mest kendte Geysir og også lille Geysir (ja den er mindre) som 
trods sin mindre størrelse, var en del mere aktiv (og så kan vi 
tænke lidt over det... ;))

Ud over at deltage i det fantastiske seminar, tog vi af sted lidt 
før og fik derfor mulighed for at lege lidt turister på egen hånd!! 
Vi nåede at få en tur på hesteryg i den smukke natur, bade i 
den blå lagune i smukke omgivelser, gå på gletcher (med en 
smuk islandsk mand ) og i det hele taget køre mange hundrede 
kilometer og drikke 2389 kopper kaffe, men fantastisk, og en 
oplevelse man ikke lige glemmer foreløbigt!!

Så kom og leg med Imcc, fordi du fortjener det ;) 
stud. med. Mie Jonsson

BLIV SOMMER-
BUDDY FOR UDEN-
LANDSK STUD.MED.!
Er du vild med at rejse og møde 
mennesker fra hele verden, og 
har du enkelte tomme sider i din 
kalender for juli og/eller august. 

Fortvivl ej, for her har du din chance for 
både at få internationale venner til at feste 
sommernætterne væk med, samt udvide 
dit sociale netværk blandt IMCC’ere og 
andet godtfolk.

Hvis dette har fanget din interesse, skal du 
klart blive buddy for en medicinstuderende 
fra udlandet i juli eller august. De studer-
ende er her på en måneds klinisk ophold 
og har brug for en kontakt person.

Som buddy har du til opgave at:
hente vedkommende i lufthavnen
følge den studerende til deres bolig 
i Kbh. 

Som buddy har du mulighed for at: 
Vise den studerende dit København
Deltage i International food and 
drinking party
Socialweekend med masser af ak-
tiviteter
Summer-barbequeparty i IMCC nye 
lokaler
Summer-sightseeing 
Få en ven mere på Facebook!

Alle aktiviteter vil i så vidt muligt omfang 
blive financeret af IMCC (koncerter, kanel-
rundfart, indgang til Tivoli m.m.)

For nærmere information og/eller tilmeld-
ing som Buddy kontakt venligst Trine fra 
IMCC exchange: trinehp@stud.ku.dk

•
•

•
•

•

•

•
•

WORLD TB DAY SKABTE 
HEFTIG DISKUSSION I 
TIMBAGA, OG SAMLEDE 
TUMU TIL MARCH!
Tirsdag d. 22. marts fejres World TB Day. I Sissala 
East var der kæmpe march gennem Tumu by på 
selve dagen, og i ugen op til var der undervisning 
om TB (Tuberkulose) i de små landsbyer. Det førte 
til en heftig diskussion mellem kvinder og mænd i 
landsbyen Timbaga, og viste at lokalbefolkningen 
havde et stort kendskab til tuberkulose og sygdom-
mens symptomer.

Sundhedsadministrationen, kommunen og de 
lokale NGO’er planlagde i fællesskab, hvordan 
markeringen af ”World TB Day” skulle foregå. 

Der blev radiojingler, undervisningsoplæg og 
march med brassband. De lokale NGO’er og sub-
distrikterne holdt oplæg i landsbyerne, hvor mænd 
og kvinder blev samlet i skyggen under træerne. 
I Timbaga, hvor vi var med ude, havde lokalbefol-
kningen et større kendskab til Tuberkulose, end 
vi havde forventet. 

De kendte til de typiske symptomer som langvarig 
hoste, feber og vægttab. De var bevidste om nogle 
at de gængse forebyggelsesmetoder, som ikke at 
sove for mange i samme rum og sørge for jævnlig 
udluftning. De vidste ligeledes, at det kunne hel-
bredes. At TB og HIV/AIDS er tæt forbundet var 
de også klar over, men de havde ikke helt styr på, 
hvordan det hang sammen. 

Sundhedspersonalet fortalte, at man nemt kan få 
TB, hvis man har HIV/AIDS, men at man ikke kan 
få HIV/AIDS, fordi man har TB. Debatten om TB 
og HIV/AIDS førte til en heftig diskussion blandt 
kvinder og mænd i byen om, hvem der bragte 
sygdommene til deres samfund. 

Mændene mente, at kvinderne ikke skulle tage 
til hovedstaden Accra for at sælge deres varer, da 
de kunne risikere at blive voldtaget, hvis de sov 
udendørs på deres rejse dertil. Kvinderne mente 
derimod, at det var mændenes skyld, at de blev 
nødt til at tage på denne rejse, da de ikke sørgede 
godt nok for familien. 

Så sådan kan et simpelt oplæg om tuberkulose 
skabe debat om kønsroller og ligestilling i en lille 
ghanesisk landsby.

TB-aktiviteterne i distriktet kulminerede med en 
kæmpe march gennem Tumu by på selve ”World 
TB Day” d. 22. marts. Der var brassband og skole-
børn, sundhedspersonale, bannere og fællessang i 
gaderne, og alle Tumugensere blev gjort opmærk-
somme på TB, symptomer, forebyggelsesmetoder 
samt muligheder for helbredelse.

Louise, udsendt med IMCC-Uland i Ghana.

BASISGRUPPER8



Louise  og          Maskinen...
Louise
Louise Vinther er 25 år og uddannet ergoterapeut. Har herudover lige bestået 
motorcykel testen og har fået ”Riders for Health Certificate”
Beskæftigelse: Frivillig sundhedsarbejder på IMCC ulands projekt i Tumu, 
Ghana

Ansvarsopgave på projektet: 
HIV/AIDS arbejdet med rådgivning og testning
Samtale med og udbetaling af løn til ansatte
Etablering af samarbejde mellem NGO’er og den officielle sundhedsadmin-
istration (District Health Administration)
Udgivelse af Nyhedsbrev for sundhed i distriktet
Biblioteket på sundhedsadministrationen

Morgendagens arbejdsplan:
Ring til Tahiru (fra NGO’en PAWLA) for at arrangere træning i fundraising 
inden for HIV/AIDS området
Forberedelse til World TB Day: ”Møde under mangotræet” i landsbyerne 
Dangi og Kong med info samt diskussion om Tuberculose
Finde en fødselsdagsgave til kæresten Jeppe som bliver 27 på fredag

Maskinen
Navn: Yamaha AG 100cc
Født i Japan = det er godt kram sammenlignet med det kinesiske knald som 
lokker med billige priser!
Beskæftigelse: Transport for sundhedsarbejdere

•
•
•

•
•

•

•

•

Ydeevne:
Motortype: 2-takt, benzin drevet med blanding af 2-takts olie
Accelaration: 0-60 km/t: 5-6 sekunder (det er noget lidt andet end MBKen 
med cykelkurv derhjemmefra)
Topfart: 90 km/t
Særlige egenskaber: Har stor trækkraft i forhold til motorstørrelsen ”it gets 
you through when the going gets tough!” Og det sker ofte her i det nordlige 
Ghana. I tørtiden er mange af vejene fyldt med løst sand og i regntiden med 
masser af mudder

Morgendagens arbejdsplan:
Udlånt til NGO’en ASUDEV som laver mobil rådgivning og testning af HIV/
AIDS. De læsser Yamahaen med rådgiver + quick-tests for HIV og tager ud 
til de landsbyer der ligger langt fra distriktshospitalet i Tumu.

•
•

•
•

•

BASISGRUPPER

PMS foredrag

MÅL ET SIND!
Foredrag i psykopatologisk 
psykometri v. professor Per Bech

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

vi takker FADL for at have spon-
soret auditoriet

BERETNINGER FRA 
ETISK RÅD - FORE-

DRAG AF PROFESSOR 
PETER ØHRSTRØM

Tid: 28. maj kl. 17. Sted: Store 
Mødesal
Inviteret: alle! Spændende? 
Selvfølgelig!

Alle udfordres hermed til at 
komme og tage stilling til aktuelle 
emner i Etisk Råd, som foredrag-
sholderen er medlem af

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen arrangørerne: Kristne 
Medicinere
spm.: sanna@stud.ku.dk

SEHAT, 
MANAN.DK, 
KVINDELIG 

ORTOPÆDKIRURG
Ovennævnte ord går op i en højere enhed til Sehats 
næste foredrag.

Det finder sted:
Fredag 29 maj kl 16.00-17.15.

Vi har inviteret to læger med etnisk minoritetsbag-
grund, som vil fortælle om deres karrierevalg og de 
muligheder de har set og udnyttet.

Den ene er Shahid Manan fra manan.dk, som har 
haft introduktionsstilling i pæd. og er nu i hov-
edstilling i almenmedicin og den anden er Sajida 
Afzal, som er speciallæge i ortopædkirurgi. 

Kom og hør deres spændende oplevelser, lærerige 
erfaringer og valg af speciale m.m. Der vil også være 
mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene. 

Har du brug for en overspringshandling, vil møde 
manden bag Manan.dk, holde en lille pause fra 
eksamenslæsning eller bare blive inspireret til dit 
karrierevalg er du meget velkommen! 
Det foregår på kemigangen i bygn. 1.2., hvor der 
vil være opslag om hvilket lokale det er.

Vel mødt!

9

HUSK! NÆSTE MOK ER SIDSTE MOK DETTE SEMESTER!
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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

FADLs lægevikarkurser

Vidste du...
I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk sags-
behandler for FADL. Torben kan hjælpe, 
hvis du har problemer med at forstå 
overenskomsten, med arbejdsmiljøet på 
din arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel 
eller din selvangivelse. Du kan også få 
tjekket dit ansættelsesbrev, sikre dine 
feriepenge eller din løn, hvis fi rmaet går 
konkurs. Ring på telefon: 3532 7479 eller 
send en mail til toc@fadl.dk.

Kommende aktiviteter
» 26. maj-28. maj - Retssagen mod 4-års-
reglen i Østre Landsret 

Onsdag den 27. maj afholdes forårets sidste lægevikarkursus i FADL. Kurserne har generelt 
været fuldt bookede gennem hele sæsonen og har forløbet uden større problemer. 

Kursussæsonen starter op igen til efteråret, og har du kommentarer, ris eller ros, er du 
velkommen til at sende en mail til FADLs Sekretariat på kkf@fadl.dk.

I denne uge behandles FADLs retssag mod Sundhedsministeriet angående 4-års-reglen i 
Østre Landsret. 

Retssagen kører i 3 dage fra tirsdag d. 26. maj til torsdag 28. maj 2009 fra kl. 9.30–15.00 hver 
dag. På fadl.dk kan du læse mere om tidsplanen for retsagen. 

Retssagen foregår i Østre Landsrets 6. afdeling på adressen: 
Bredgade 59
1260 København K 

Alle interesserede er velkomne til at møde op.

FADLs retsag mod Sundhedsministeriet

Vores opgave er at sikre, at du får en fair 
behandling. Vi kan bl.a. deltage ved ansæt-
telsessamtaler på alle slags hold inden for 
FADL for at undgå, at ansættelser sker på 
baggrund af vennetjenester og lignende. 
Ydermere kan vi hjælpe dig i en evt. klage-
sag f.eks. ved at være din bisidder ved en 
samtale på Vagtbureauet, så du er sikker 
på, at dine rettigheder bliver overholdt. 

Vi snakker sagen igennem kun med dig in-
den samtalen på Vagtbureauet og rådgiver, 
vejleder og støtter dig i hele forløbet. Des-
uden kan vi holde øje med, at der bliver 
lagt en ens og retfærdig linje over for alle.

Tillidsrepræsentanterne er tilknyttet 
fagforeningsdelen af FADL og er som sagt 
til for at hjælpe dig som medlem og det 
uanset, om du arbejder som SPV, VT, på 
Anatomisk Institut eller noget helt fjerde. 
Husk, at vi selvfølgelig har tavshedspligt.

Har du spørgsmål omkring dine rettighe-
der/pligter, når du er på vagt eller har du 
haft en ubehagelig oplevelse på arbejdet, 

som du har brug for at snakke igennem, er 
du altid velkommen til at kontakte os på 
mail tillid@fadl.dk eller via Kredsforenin-
gens Sekretariat på Blegdamsvej 26.

FADLs Tillidsrepræsentanter er til for dig
FADL har en fi rmaaftale med Akupunk-
tur Lægehuset, der har specialiseret sig i 
akupunkturbehandling af alt fra sportsska-
der, smerter og allergier til afhjælpning af 
rygetrang og stress.

Akupunktur Lægehusets læger, der arbej-
der med en blanding af vestlig medicin og 
akupunktur, er lægeuddannede i Kina og 
Danmark med erfaring fra både danske og 
kinesiske hospitaler.

Som medlem hos FADL, får du 15% rabat på 
alle behandlinger i klinikken.

Du fi nder Akupunktur Lægehuset på:
Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg.

Husk dit studiekort med FADLs rabatkli-
stermærke, så du kan identifi cere dig som 
FADL-medlem.

Akupunktur Lægehuset

Kandidat til sommer?
Hvis du bliver kandidat til sommer, skal du 
huske at give besked til FADLs Sekretariat. 
Så sørger vi for at udmelde dig inden næste 
semesterstart.
Har du oprettet en Codan forsikring via 
FADL, afmeldes forsikringen automatisk 
pr. førstkommende 31/12 det år, du bliver 
kandidat. Vær opmærksom på, at du dermed 
har en privat lægeansvarsforsikring resten 
af året, selvom du ikke længere er medlem 
af FADL.

Husk også at give besked, hvis du fl ytter og 
skifter adresse. 

Send en mail til kkf@fadl.dk og husk, at 
oplyse navn, cpr-nummer samt grunden til, 
hvorfår du skal udmeldes af FADL.

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

OBS OBS OBS 
Vagtbureauet holder lukket Grundlovsdag fredag 
den 5. juni 2009. 

VAGTBUREAUET

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 
dialysesygeplejerskerne.  
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 fl ere vagter, hvis dette ønskes. Vi 
er pt. 12 studerende på holdet, og afdelingen ønsker 
at udvide så vi bliver 16 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 derfor 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  
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 29. 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

•
•
•

KURSUSAFDELINGEN SØGER FIGURANTER
til semestret efterår 2009

HVIDOVRE HOSPITAL, 
GASTROENHEDEN.
Gastroenheden på Hvidovre Hospital ønsker, 
at oprette et fadl-hold til blodprøvetagning og 
anlæggelse af venfl on.

Holdet skal dække aftenvagter alle dage, i tidsrummet 
15:00 til 23:00. 

Erfaring med veneprøvetagning og anlæggelse af ven-
fl on er ikke et krav, da oplæring vil fi nde sted.  

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Have bestået minimum 4. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ 
bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt
Gyldigt akkrediteringskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard,  
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på tlf. 
36323459.   

Ansøgningsfrist: den 4. juni 2009 kl. 10. Via Vagtbureau-
ets hjemmesiden www.fadlvagt.dk.

•
•
•

•
•

ALMEN PRAKSIS I KASTRUP 
SØGER LÆGESEKRETÆR HJÆLP I 
SOMMERFERIEN 
Vikar for lægesekretær i almen praksis søges 
31.7.-28.8.08. 

Arbejdstider kl. 8-13. 31.7. kl. 9-12. Arbejdet består 
primært i telefonpasning, patientbetjening, lettere 
oprydning og hvis du har mod på det enklere blod-
test. D. 31.7. introduceres du af vores sekretær til 
EDB-systemet og de grundlæggende rutiner. Vi er tre 
læger, behageligt lægehus i villa, blandet fredeligt 
patientklientel.

Krav : 
Bestået min. 5. semester
Medlemskab af FADL
Min. 300 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 29. Maj kl. 10.00. Via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledige hold – hold ”Almen praksis 
Kastrup”

•
•
•
•

FADL kursusafdeling søger 2 fi guranter til vores somatisk 
eksamen og 3 fi guranter til vores psykiatriske undervisn-
ing og eksamen.
Der afholdes eksamen hver torsdag og enkelte onsdage, 
og det forventes at du minimum deltager 5-7 gange pr. 
semester.

Krav til fi guranter:
Du skal minimum have 500 SPV-timer (erfarne vagt-
tagere bliver prioriteret)
Du skal have bestået 4. semester 
Du skal have en bred praktisk erfaring både fra soma-
tiske vagter såvel som psykiatriske vagter 
Du skal være med til at sikre et højt faglig niveau i 
overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af en SPV-vagt.
Du skal have en ”skuespiller” gemt i maven 

•

•
•

•

•

Løn og vilkår:
Lønnen er 322,68 kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår halvårligt. 
Arbejdsbyrden er fl eksibel, dog forventes det at fi g-
uranterne dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog på tlf. 35245402.

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. juni kl. 09.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding hold – Mærket 
”fi gurant”. 
Ansættelsessamtaler fi nder sted på Vagtbureauet, de 
udvalgte vil derefter deltage i eksamen hvor færdigheder 
vil blive testet. 
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VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET 
Søger 1 nye medlemmer med start i september

Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til 
langtids-video-EEG-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 
patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set 
aldrig indeholder plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer 
i 8 1/4 time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende syge-
plejerske.

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

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.
Skal kunne deltage i holdmødet 11/8 2009 kl. 17.00 på kemigangen på Panum

Ansøgningsfrist:
Mandag den 15 juni 2009 kl. 10 
Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk – København – tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk

•
•
•
•
•

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGS-HOSPITALET

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium 
søger endnu 1 medlem. Vi laver dagligt de forambulante journaler - job-
bet giver således god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. 
Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du 
skal minimum være holdsat på 9. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned – også i eksa-
mensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er 
ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i næste holdmøde torsdag den 18.6. kl. 16.00.

Løn: 
I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 35245402 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 2.6. 2009 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 
7702” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted primo/medio juni. 

•
•

•

•

•
•
•

FESTIVAL OG EKSAMENSLÆSNING

Det er træls at sidde indenfor på Panumbiblioteket eller derhjemme mellem masser 
af krummer og mars-bar papir og tekopper med indtørrede rande af te, mens solen 
brager ned udenfor og festivalarmbåndene begynder at blive uddelt overalt i Dan-
mark. Sidst på weekendens SPOT-festival i Århus. 

For os ihærdige mennesker, der kæmper for en bedre verden, er den eneste trøst* 
at man (eller nogle) kan høre musik på sin iPod eller sit minianlæg mens man læser 
- og ellers er det jo en herlig overspringshandling at søge myspace igennem for nye 
musiske alternativer. 

Et godt sted at starte er på www.myspace.com/avemusic, her kan du lytte lidt til 
bandet Ave, der leverede åbningskoncerten på årets SPOT-festival. Ave er til daglig 
et rockband fra Odense, bestående af seks flotte fyre, de fleste fra konservatoriet, 
samt et par lækre, dygtige strygerpiger. - Et band der langsomt men sikkert baner 
sig vej mod den musikalske himmel. Du har måske hørt dem på P3 med sangen ’If 
ever any beauty’?! Nå men til festivalen havde de så sat et noget ambitiøst projekt 
op. De havde omskrevet 6 af deres sange til en 50 minutter lang symfoni (og ja 
de gjorde det selv) og tilsat Odense Symfoniorkester samt Herning Drengekor. 
Resultatet: fem fiseme flotte stjerner i Gaffa, der blandt andet skrev: ”Aves mod-
erat storladne, let melankolske, melodiske og meget stemningsfulde rock har på 
forhånd et symfonisk element... Dennis Winterskov, lod sin fyldige, følelsesfulde 
stemme gjalde ud over salen. Uanset om det gjaldt de afdæmpede eller de mere 
pompøse passager, som begge er hyppige i Aves musik, og som her kom til udtryk 
gennem blandt andet harpe, pauker og de allestedsnærværende strygere, mens 
koret kom og gik på de helt rigtige steder. ” David Fricke, senior editor for Rolling 
Stone magazine var også helt oppe på ørerne og roste Ave til skyerne da han blev 
interviewet på festivalen. Så flot! 
En modig satsning fra Spots side, idet Ave ikke ligefrem er verdensberømte i 
Danmark eller andre steder for den sags skyld. Endnu har de heller ikke udsendt 
noget album, men som nævnt var folk flokket til koncerten, så et album må da 
snart være på vej! 

Men der var mange flere lytteværdige kunstnere. Kig for eksempel lidt nærmere på 
Green Lives, der ligeledes fik en håndfuld af Gaffa. Happy, melodisk, smuk musik 
hvor alle de glade drenge er forsangere i bandet. Dejlige fuglelyde og hjerteglade 
sange, med lidt retrolyd.  Det eneste problem er at du måske bliver nødt til at 

klappe med, og det har tendens til at forstyrre læsningen. Ordiner dem til alle dem 
der er triste! 

Marybell Katastrophy stak af med en steppeulvpris og mange smukke ord. De 
er upcoming for alle pengene, men deres plade koster det du vil betale… www.
myspace.com/marybellkatastrophy

Selv om jeg ikke selv fik hørt Maria Timm, rendte folk rundt på pladsen med store 
smil og armene over hovedet  og råbte hvorfeedtmand!!, da de kom ud fra teltet, 
hvor hun havde fyret den af i 50 minutter! 

På Voxhall, et af de mindre spillesteder, spillede gruppen Atoi… noget ustabil præsta-
tion på scenen af en forsanger, der kunne mistænkes for at have stukket hånden lidt 
for langt ned i hash-kagedåsen, men musikken var dansabel og en studieversion 
kunne godt være et bud på et par fremtidige hits.

Der var også mange etablerede bands der gav den gas på scenerne rundt omkring, 
de fleste kender dem sikkert, men skulle der sidde et par folk, der har haft næsen 
helt nede mellem siderne i basisbogen (brug læsebriller!) og har misset alle disse 
herlige kunstnere, kommer her lidt  public-service-name-dropping: 
Trolle Siebenhaar forstår at lave en fest! Hvem ellers får hele Store Sals publikum op 
og danse foran, mellem og på stolerækkerne!!? (Ikke Mike Sheridan kan jeg afsløre!) 
Niceness, lyt mere til dem! Grime-dronningen Lucy Love præsterede også hits på hits 
– sæt hende på anlægget når du er ved at falde i søvn og savle ned i Geneser.
Oh Land, Whomadewho og Choir of young believers, passer perfekt til Digestive, 
snøftler og stærk kaffe, eller whatever gets you through den sidste lange måned 
inden det grønne bord!

Tør du vove dig ud i verden mellem lokkende procenter og det skarpe spotlys der 
får dig til at glemme aa. pudendae og andre vigtige ting, så tag til START-festival på 
Vesterbro d. 4.-6. juni med flere fantastiske up-coming bands. Måske kan du også 
nå at blive frivillig, og vinde en Roskilde-billet! Bonus!!!

* plus at vi er seje!
Elise/MOK.red.

VAGTBUREAUET


