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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.dk
WWW: http://mok.dk   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 2007 (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.dk. 

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.dk“.
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.dk/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 Medicinerrådet, 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.dk - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Mia/MOK

Onsdag:  MOK nr 1, årgang 42 udkommer
  Gratis tur til Næsseslottet med Vagn Rydahl 
  se mere på internettet.

  

Torsdag: Infomøde om bamsehospitalet kl. 16, se s. 8
  Sexekspressens månedsmøde kl. 17, se s. 8
  Global response 2010 møde kl. 17, se s. 9
  Lynkursus i fødselsforberedelse, se mere på kultunaut.dk 

Fredag: Reception & åbning af proteincenter, se s. 4
  Lang fredagsbar kl. 11-00, se s. 10

Lørdag: Ø-hop, nærkontakt med Saltholm. 
  se mere på world wide web.
  

Søndag: Bærsmagning i Bærhaven, Fredensborg, se mere på nettet

  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Lundsgaardsmøde kl. 14-15, se s. 4
  Indlevering af bøger til bogmarked, se s. 5
  Intro til studenterklubben kl. 14.50, se s. 10

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15, se s. 24

Denne  redaktion

MOK
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Kære Russer!

Som H.C Andersen sagde: at rejse er at leve. 
Og du sidder dér i Lundsgaard Auditoriet med 
kufferten pakket, og skal ud på en større rejse 
i medicinens verden. Husk at selv en rejse på 
1000 mil begynder ved det første skridt. Idag 
er den første dag i resten af dit liv. Det er vigtigt 

at gøre sig klart, at under studiet gælder det 
ikke om at undgå at falde, men om at rejse sig 
igen. Der kommer mange forhindringer i løbet 
af studiet, men så er det at man skal tænke 
på, at jo større forhindringer, jo større ære ved 

at overvinde dem. Husk at man godt kan blive 
slået hjem i Ludo, men ende med at vinde spillet 

alligevel. 

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Og halvt fuldendt er 
en bachelor, som du f.eks. kan bruge som springbræt til en kandidat i 

humanbiologi eller noget andet spændende. Men du gør nok klogt i, at 
huske på at hvo intet vover, intet vinder. Man kan selvfølgelig altid være heldig til eksamenerne. 

Selvom det ofte er det modsatte der er tilfældet. Held er jo i øvrigt noget der indtræffer, når grundige 
forberedelser mødes med en gunstig lejlighed. Og husk på at eksamenen for den velforberedte elev er 
en fest, hvor lærer og censor er med som gæst. 

Lad være med at lade dig slå ud, af at din læsemakker kan alting bedre end dig. Der er kun ganske få 
mennesker der ved alting, men mange ved alting bedre. Selvom det virker som om din læsemakker 

er ekspert i organisk kemi, så lad dig ikke narre. En ekspert er en person, der har alle de rigtige 
svar, hvis man bare stiller ham de rigtige spørgsmål, og det gør din kemilærer formentlig. 

Vær ikke ked, hvis du ikke selv kan svare på spørgsmålene i kemitimerne, men brug 
det til at udvikle dig som person. At erkende en fejl, er netop at tilstå at man er 
blevet klogere. Og kemi-øvelse gør mester. 

Bliv ikke desillusioneret undervejs i studiet, når du opdager at verden ikke står 
til at redde. Ihukom, at man ikke kan give mennesker varig hjælp, ved at gøre 

dét for dem, de selv burde gøre. Og sådan er det bare. Hvis man giver en mand 
en fisk, har han mad til én dag, men hvis du lærer ham at fiske, har han mad til 
resten af livet.

Græd ikke over spildt mælk, selvom du ikke har brugt al din SU, og ikke har råd til 
at købe mere mælk. Du kan nok låne lidt mælk af en af de andre på kollegiet. Se 

det fra den lyse side: Historien har vist, at SU’en stiger, mens mælkepriserne falder. 
Og du kan jo altid supplere SU’en med et job som SPV’er. Lige et tip til SPV-kurset: 
Man ligger jo som man reder, så husk bispebjerg-hjørnerne når du reder sengen, 
hvem ved, måske er der penge gemt i madrassen. Og hvis du stadig ikke har nogen 

penge, så fortvivl ikke. Som min 
gamle bedstefar altid sagde: nød 
lærer nøgen kvinde at spinne, og 
cykling er sundt for sjælen.

Hvor der er vilje, er der jo en vej. Så 
du skal nok klare den. Du kommer til 
at have mange fantastiske stunder 
på studiet, så erindr at det gode 
øjeblik ofte er NU, men man opdager 
det tit for sent. Se, der gik du for 
eksempel lige glip at et godt øjeblik, 
og du har først opdaget det nu – for 
sent igen! Og pludselig er tiden 
gået, og du er nået til din rejses 
destination: titlen som Cand.Med.

Held og lykke med studierne. 
Jannie Pedersen
Ansvarshavende redaktør på MOK.

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 6489

Nåh, så skal man igen skrive goddag og velkommen til de 
nye studerende... Det sker efterhånden rimelig tit, synes jeg. 

Mindst 1 gang hvert semester, vil nogle påstå. Nåh, men kan jeg 
ikke bare copy-paste den fra sidste semester..? Hmm... arh, nu er 

der jo endnu flere nye end der plejer,  så det er også ret tyndt. De fortjener 
alligevel bedre end det... Bliver vist nødt til at tage mig sammen, og skrive 
ordentlig velkommen og alt det der.. Men hvad skal man dog skrive... hrmm... 

Hvad med noget a la: ”Kære søde russere! I er jo cremen af Danmarks 
ungdom..” - ej, de bliver jo fyldt med floskler den første uge... og den er 

blevet brugt så mange gange. Men en facebook-ven har jo fortalt mig, at 
den virker... Hmm.. Det må da kunne siges på en anden måde. Ok, here goes... 
”Kære nye horde af penalhuspiger...” - ej, mon det er smart at støde folk, 
allerede fra første MOK? Vi pissede jo en del mennesker (eller en tre-fire 

stykker) af sidste semester.. så meget, at de brugte en halv aften 
på at sabotere vores net-afstemning.. Nej, nu opfører jeg 

mig lige pænt i første MOK, og så kan man altid være 
stødende i et senere blad...
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UDDRAG AF SUND-INFO NR. 123 - 14. AUGUST 2009 
– redigeret af Jannie/MOK. Læs hele SUND-info i din punkt.ku-mail.

Lundsgaardmøde den 7. september om 
masterplan for nybyggeri og renovering
Dekanatet inviterer medarbejdere og studerende til 
orienteringsmøde i Lundsgaard auditoriet mandag
den 7. september kl. 14-15. Her er der mulighed for at 
høre om forberedelserne til det ønskede nybyggeri og 
renoveringsprojekt, som skal tilføre SUND plads og 
faciliteter til fremtidens sundhedsvidenskab, når og 
hvis finansiering og tilladelser kommer på plads.
Dekanen indleder med at gennemgå de overordnede 
tanker, status og planer for arbejdet med masterplan 
for Nybyggeri og Gamle Panum, herunder etablering 
af brugergrupper. Herefter vil Bygherrerådgiver Per-
nille Walløe fra COWI (Campus Plan & Byg, KU) kort 
gennemgå drejebog for arbejdet med planlægning af 
byggeri af Panum Ny Laboratoriebygning.
Der vil være god tid til spørgsmål. Efterfølgende vil 
dekanatet byde på lidt at drikke uden for audito-
riet, hvor drøftelserne kan fortsætte.

Panum og Teilum får infomationskærme 
fra 1. september
Den 1. september 2009 er der urpremiere på SUNDs 
infoskærme. Skærmene er placeret 5 steder i henholds-
vis Panum- og Teilum bygningen og vil annoncere både 
faglige og sociale aktiviteter, informere om tidsfrister 
og aktuelle projekter mv. Skærmene indgår i SUNDs 
bestræbelser på at hæve informationsniveauet blandt 
medarbejdere og studerende samt at servicere gæster 
ved fakultetet.
I slutningen af august uddannes udvalgte studer-
ende og medarbejdere på SUND til superbrugere af 
skærmsystemet InfoBoard og disse vil uddanne en 
stribe medarbejdere og studerende, som skal levere 
indhold til skærmene.
Yderligere information: Projektkoordinator Gunilla 
Sommer, guso@sund.ku.dk eller
http://sund.ku.dk/infoskaerme/

Rekordstort antal ph.d.-studerende på de 
danske universiteter
En opgørelse foretaget af Danske Universiteter viser, 
at ikke færre end 6.271 ph.d.-studerende var indskre-
vet på de danske universiteter i 2008, hvilket er en 
fremgang på 8 procent i forhold til 2007. I samme 
periode er antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger 
steget med 11 procent.
SUNDs ph.d.-skole Copenhagen Graduate School of 
Health Sciences indskrev i 2008 277 nye ph.d. stud-
erende, hvilket er en fremgang på 14 procent i forhold 
til 2007. Med sine i alt 869 indskrevne, står SUNDs 
ph.d. skole for knap 14 procent af Danmarks samlede 
bestand af ph.d. studerende.
På landsplan er antallet af eksternt finansierede fors-
kningsprojekter i 2008 steget til 16.013, hvilket er en 
stigning i forhold til 2007 på 12 procent.
I samme periode er der sket en stigning i den interna-
tionale studentermobilitet på universiteterne, således 
at 5 procent flere danske studerende valgte at tage på 
et udvekslingsophold på et udenlandsk universitet 
i forhold til 2007, samtidig med at 10 procent flere 
udenlandske studerende valgte et udvekslingsophold 
på et dansk universitet.
Yderligere information: www.dkuni.dk og www.
sundphd.ku.dk

Reception den 4. september kl. 14 med 
åbning af proteinudstilling på SUND
Som markering af proteinforsknings stolte traditioner 
i Danmark og proteinforskningens nye styrkeposition i 
Østdanmark har Novo Nordisk Fonden, NNF, i samar-
bejde med Medicinsk Museion udviklet udstillingen 
”Primary Substances: Treasures from the History of 
Protein Research”, som kan ses på SUND i området 
foran Panumbygning 6 frem til januar 2010.
Udstillingen åbnes ved et arrangement den 4. septem-
ber kl. 14-15, hvor NNF, Proteincenteret og dekanatet 
er værter efterfulgt af en rundvisning i The Novo 
Nordisk Foundation Center for Protein Research
Arrangementet begynder i Dam auditoriet, med 
velkomst v/ dekan Ulla Wewer, efterfulgt af et oplæg 
om Novo Nordisk Fonden og ”Primary Substances: 
Treasures from the History of Protein Research” 
v/ direktør Birgitte Nauntofte fra NNF. Dernæst 
vil museumschef, professor Thomas Söderqvist fra 
Medicinsk Museion gennemgå udstillingen og endelig 
vil centerdirektør Michael Sundström præsentere og 
give status for Novo Nordisk Foundation Center for 
Protein Research. Efter dekanens afrunding vil 
der kl. 15.00 være udstilling, rundvisning og 
reception.
Udstillingen er kommet til verden med en bevilling fra 
NNF. Udstillingen inddrager bl.a. de nye glasmontrer 
i vandrehallen, der er doneret permanent til SUND 
med en generøs ekstrabevilling fra Kirsten og Freddy 
Johansens Lægevidenskabelige Fond, ”KFJ-fonden”.

SUND-IT advarer mod it-svindel og 
falske e-mails
IT-afdelingen på SUND advarer mod e-mail henven-
delser, som forsøger at franarre brugernavn og pass-
word. Fænomenet og den bagvedliggende kriminelle 
aktivitet kaldes ’phishing’ og sker i stigende omfang 
også via mobiltelefoni, hvor det kaldes ’smishing’. 
Henvendelserne sendes med et tilstræbt officielt 
udseende og kan hedde fx ”Opdatere din e-mail NU” 
og afsendes med forfalsket afsender fx “Københavns 
Universitet”.
Sådanne mails må aldrig besvares! Ansatte og 
studerende på Københavns Universitet vil ALDRIG 
blive bedt om at oplyse brugernavn og password til 
nogen som helst: ikke i en mail, ikke telefonisk, ikke 
på en fax. Aldrig! Det er ikke legalt og vil aldrig blive 
afkrævet af SUND-IT, Københavns Universitet eller 
andre med rent mel i posen. Dit password er strengt 
personligt. 
De fleste af sådanne henvendelser bliver frasorteret 
via SUND-ITs spamfiltre. Desværre slipper enkelte 
igennem filteret, blandt andet fordi andre brugere 
har ladet sig narre til at oplyse passwords, som kan 
misbruges til udsendelse af mails med et uhæderligt 
sigte.

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 
2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. 
Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail 
til informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. 
Deadline er 48 timer før udgivelse.

RUNDT om CAMPUS
Elektronisk melding af fejl og mangler fungerer 
tilfredsstillende
SUNDs nye meldesystem til registrering af fejl og 
mangler har nu fungeret i nogle måneder, og medar-
bejderne i Campus Service SUND er glade for, at så 
mange bruger systemet, der er tilgængeligt via:
http://sund.ku.dk/for_ansatte/driftsafdelingen/fe-
jlmelding/ Campus Service SUND håber, at endnu 
flere vil melde fejl og mangler via hjemmesiden, 
hvilket gør det hurtigere og nemmere at rette op på 
fejlene, og brugerne kan undervejs se, hvordan det 
skrider fremad med opgaven. Brugere, som endnu 
ikke er tilknyttet SUND-IT, kan indmelde fejl på 
e-mail: campusservice@sund.ku.dk

Logistik efterlyser grå sækkevogn
På Grøn Oprydningsdag 2009 forsvandt en grå 
sækkevogn. Oplysninger om sækkevognen er meget 
velkomne i Logistik på drift-logistik@sund.ku.dk eller 
tlf. 353 27006 eller 27007.

1. etape af betonrenoveringen på Panum er i 
gang:
Betonen på bygning 4, 6 og delvist 10 er ved at blive 
renoveret, hvilket skaber noget støj primært kl. 07.00 
- 08.15 og kl. 15.30 - 18.00. Fundamentet til kranen 
er ved at blive støbt i p-kælderen, som derfor er 
delvist afspærret. Fra og med 5. september vil der i 
tidsrummet fra kl. 7 lørdag morgen til kl. 20 søndag 
aften ikke være adgang til 6.6, 6.5, Lundsgaardau-
ditoriet, gangene langs Lundsgaard auditoriet, var-
egården, altanerne i bygning 4, 6 og 10 og terrassen 
over varegården. Den begrænsede adgang gælder 
samtlige weekender t.o.m. 15. november. Læs mere: 
http://sund.ku.dk/betonrenovering/

Byggestøj i forbindelse med etablering Core 
Facility for Integrated Microscopy i 21.01
Core Facility for Integrated Microscopy (CFIM) er 
en ny kernefacilitet for avanceret lys- og elektron-
mikroskopi, der forventes at åbne den 1. marts 2010 
i Panumbygningens lokale 21.01. Ombygningen af 
lokalerne, der skal huse mikroskopkernefaciliteten, 
blev påbegyndt den 27. juli og vil vare året ud. Byg-
geriet er delvist støjende og omfatter bl.a. etablering 
af nye vægge og omlægning af tekniske installationer. 
Det mest støjende arbejde er udboring til nye instal-
lationer i loft og betonsøjler. Borearbejdet forventes 
at foregå fra 12. august til 18. september. Håndværk-
erne vil som udgangspunkt arbejde kl. 7-15.30 og
kun på hverdage. Kontakt: John Jørgensen, 
johj@sund.ku.dk, tlf. 2040 6927

Flytning af undervisning ved SKT’s IT-studi-
epladser fra 33.2 til 21.2
SKT er i gang med at indrette lokalerne 21.2.19B, 
19C, 23B, 23C, 23 og 25 til IT-studiepladser og 
undervisning. Flytningen sker i forbindelse med 
et mageskifte mellem OI og SKT som led i mod-
erniseringen af Tandlægeskolens faciliteter til klinisk 
undervisning. Lokalerne 21.2.23 og 25 er klar til 
SKT’s studiestart, mens de øvrige lokaler klargøres 
hurtigst muligt.

Redigeret af Driftsafdelingen, 
att. projektleder Gunilla Sommer, guso@sund.ku.dk

Elektroniske logbøger 
fra efteråret 2009
Fra efteråret 2009 vil du ikke længere modtage 
logbogen til dit klinikophold med almindelig 
papirpost. Logbøgerne publiceres i stedet på 
medicins hjemmeside, og det er dit eget ans-
var, at printe den logbog ud, der er relevant 
for dig, inden dit klinikophold begynder. 
Logbøgerne lægges ud på http://medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/logbog/ frem mod 
semesterstart. I det omfang, det er muligt, 
sender vi også logbøgerne ud på mail sammen 
med holdlisterne.

Med venlig hilsen
Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for medicin 

Ny procedure for refusion af transportudgifter 
fra efteråret 2009
Studerende der skal på klinikophold uden for det tidligere Københavns Amt fra 
efterårssemesteret 2009, skal ikke længere indsende papirblanket for at modtage refu-
sion. 

I stedet skal du udfylde en e-blanket med dine adresse- og kontooplysninger elektronisk senest 
15. september 2009. E-blanketten “Refusion af transport til klinikophold” findes på http://medicin.
ku.dk/systemer/blanketter/
Hvis vi ikke modtager e-blanketten senest 15. september 2009, bortfalder din ret til transpor-
trefusion i dette semester. 
Omlægningen vedrører i første omgang studerende på kandidatdelens 1., 9., 10. og 12. semester, 
der skal i klinik på hospitaler i Hillerød, Køge, Roskilde, Næstved, Slagelse, Helsingør, Holbæk, 
Frederikssund, Nykøbing F., Bornholm og Halmstad i efteråret 2009. Disse studerende vil mod-
tage brev om omlægningen sammen med deres holdliste. 
Hvis du har transportrefusion til gode for foråret 2009, skal du fortsat indsende papirblanket på 
det for at få pengene udbetalt. 
Læs mere på http://medicin.ku.dk/transport/

STYRENDE ORGANER
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Kort resumé af møde i 
Undervisningsudvalg for 
1.KA + 9. semester d. 14. 
maj 2009
Tilstede: Henrik Arendrup, Lise Nørrekjær 
Hansen, Charlotte Ringsted, Susanne Holck, 
Majken Krabbe Hjort, Jes Bruun Lauritzen, Rita 
Dalhammer, Lone Grøn Laursen (ref.)
Afbud fra: Jesper Eldrup, Nina Weis, Michael 
Stoltenberg, Ulrich Knigge, Torben Schroeder, 
Line Malmer

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af resumé fra d. 02.04.2009
Godkendt

3. Gennemgang af ”TO-DO-liste”
Se vedlagte

4. Evalueringer af eksamen og tentamen for 
7. og 9. semester
Der har ikke tidligere været pålidelighedsprob-
lemer med at censor og eksaminator kender den 
studerende. 
Brev om pålidelighedsproblemer sendes til alle 
eksaminatorer og censorer fra eksamenskontoret 
sammen med eksamensblad derudover offentlig-
gøres det på Absalon.
Spørgsmål om censor fra en fremmed afdeling 
diskuteres på et af efterårets møder.
Instruks er færdigskrevet og formidles videre til 
Studienævnet til godkendelse. 

5. Definition af kursuslederens rolle/komp-
etander (herunder placering af ansvar ved 
konsekvens af evalueringer)
Udsat til næste møde

6. Orientering om kandidatudvalget
Kommissorium rundsendes

7. Fastsættelse af møder for E2009 
Næste møde tirsdag d. 25.08.09 kl. 15.00-16.30

8. Evt.
LNH: Den nye struktur giver nye udfordringer da 
alle pt på Køge Sygehus kommer på akut center, 
derfor skrives der ikke journaler på afdelingerne. 
TS er informeret. 
Afventer tilbagemelding fra LNH og MS i løbet 
af efteråret.

CR: Kommenterer studerendes indlæg i MOK 
som omhandler, at det er de studerende som selv 
underviser. I.flg CR står de studerende for 1-3% 
af undervisningen og de er meget nøje udvalgt til 
at undervise. CR finder det kritisabelt at udbrede 
sådanne misforståelser i MOK, hendes redegørelse 
og kommentarer sendes til Studieleder Jørgen 
Olsen.

Referent: Lone Grøn Laursen 19.05.09

Studietilbud

Oplev KU på to hjul 

12:00-12:55 Registrering af deltagere til CPH Campus Race  
på Gimles forplads, Frederiksberg Campus

12:55-13:00 Velkomsttale CPH Campus Race

13:00   CPH Campus Race skydes i gang

14:45 Deltagerne forkæles med gratis mad og drikke v. Café Væksthuset 
på Frederiksberg Campus. 

16:00 Præmieoverrækkelse – Blandt præmierne er: gavekort til en 
hyggelig middag for hele holdet, Campusøl, bioethanol og grønne 
planter.

16:30 Den officielle del af CPH Campus Race 2009
 afrundes - men Café Væksthuset er stadig  
 åben for dem, der har lyst.

Læs mere og tilmeld jer gratis på
www.campusrace.ku.dk

Dan  et hold  med fem af dine venner og vær en del af CPH Campus Race 2009 
Startskuddet for CPH Campus Race lyder fredag d. 18. september på Frederiksberg Campus. Det er cykelløbet, 
hvor der er plads til alle – og det er vigtigere at tænke hurtigt end at køre hurtigt. Undervejs vil I opleve nye sider 
af det gamle universitet, møde kendte og nye ansigter - og konkurrere om præmier på de otte tophemmelige 
poster.

Det Kongelige Bibliotek indgår aftale 
med ProQuest om at digitalisere de 
ældste danske bøger 
(forkortet af red., se www.kb.dk for yderligere info)

Det Kongelige Bibliotek og det engelsk-amerikan-
ske firma Proquest har indgået en aftale om at 
digitalisere de ældste bøger fra perioden 1482-1600 
i den danske nationalsamling og samtidig gøre 
dem frit tilgængelige for universiteter, biblioteker 
og institutioner i Danmark. Fra 2010 vil man via 
sin skærm kunne se sjældne værker og zoome ind 
på interessante detaljer i f.eks. Saxo-krøniken 
ca. 1502, Biblia -  (Christian III’s Bibel) 1550 og 
Kriegsbuch (indbundet til Frederik II) 1578.

Det digitaliserede materiale inkluderer også as-
tronomen og alkymisten Tycho Brahe (1546-1601) 
værket, som han skrev før 1597 på Uranienborg 
på Hven. Pilotprojektet vil også inkludere det 
17. århundredes udgaver med Brahes og hans 
efterfølger Johannes Keplers (1571-1630) arbejde. 
Pilotprojektet digitaliserer ca.2.500 værker skrevet 
på dansk, latin, tysk og andre sprog.

STYRENDE ORGANER & STUDIETILBUD

Medicinerrådet afholder

BOGMARKED
Indlevering af brugte bøger:

tirsdag den 1. september kl. 15-17 samt
mandag den 7. september kl. 17-19

Bogmarked:
onsdag den 9. september

numre trækkes kl. 8
bogmarked åbner kl. 12

Udlevering af penge samt ikke solgte bøger:
tirsdag den 15. kl. 12.30-15.30

arrangementet afholdes i Medicinerrådets lokale i det nye studenterhus

Mvh. Medicinerrådet
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
September 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 31/8 AM 
Tirsdag 1/9 
Onsdag 2/9 AM 
Torsdag 3/9 KK 
Fredag 4/9 

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

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 21/9 AM 
Tirsdag 22/9 KK 
Onsdag 23/9 AW 
Torsdag 24/9 KK 
Fredag 25/9 

Vi ses i kælderen

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

Prisopgave i klinisk psyki-
atri for medicinstuderende
I 2008 indstiftede Danske Regioner i samarbe-
jde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selsk-
ab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og 
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri en årlig 
prisopgave for medicinstuderende. 

Nu udloddes prisopgaven for anden gang. 
Formålet er at fremme medicinstuderendes inter-
esse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri 
og voksenpsykiatri. Prisen anerkender en særlig 
indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste 
opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 
15.000 kr. og 10.000 kr. 
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske 
specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit 
forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i 
bedømmelsen.
Prisopgaven bør desuden indeholde forsknings-
metodiske overvejelser og demonstrere, at man 
kan mestre disse.Alle studerende indskrevet ved 
Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, 
Odense og Københavns
universiteter, kan deltage. For at ligestille studer-
ende fra alle tre medicinske fakulteter stilles der 
intet krav om, at prisopgaven skal være univer-
sitetsbedømt. Opgavens omfang må ikke overstige 
15 normalsider*.

Opgaverne indsendes senest torsdag den 1. 
oktober 2009 kl. 12.00 til:
Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 Køben-
havn Ø.
regioner@regioner.dk, Mærket: Prisopgave i 
psykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op 
til 3 måneders bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige 
tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners 
hjemmeside.
Bedømmelsesudvalget: Professor, ledende over-
læge dr.med. Poul Videbech, Professor, dr.med. 
Per Hovee Thomsen, Professor, ledende overlæge 
ph.d. Merete Nordentoft, Kontorchef Tommy 
Kjelsgaard.

* De 15 sider er inklusive alt (forord, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste, noter, bilag m.v. Der dispenseres ikke)

Efterår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 36-37 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 31/8 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen  Medicin 
Tirsdag 1/9 1000 – 1100 0900 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag  1/9 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 2/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 2/9 1800 – 2000  1500 – 1800  Anine Skibsted Medicin 
Torsdag 3/9 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 3/9 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Mandag 7/9 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen  Medicin 
Tirsdag 8/9 1000 – 1100 0900 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag  8/9 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 9/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 9/9 1800 – 2000  1500 – 1800  Anine Skibsted Medicin 
Torsdag 10/9 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 10/9 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! 

Den Internationale Studievejledning 
Dag Telefontid Træffetid Vejleder  
Hver mandag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl International
Hver torsdag  1000 – 1200  Eva Maryl International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er  
interesseret i – se skemaet nedenfor.  
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om.  
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem. 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem. 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.  
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning   
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28   
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk     
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

STUDIEVEJLEDNINGEN
HVAD FANDEN?

Ved brand er det vigtigt der finde nogle 
nødudgangsskilte. 

Men kan det virkelig være rigtigt, at de kun laves 
på en måde så man bliver nødt til at vende dem på 
hovedet når de skal pege en anden vej?

Det kan det åbenbart. 

I panums spritnye studenterhus findes der ihvert-
fald ovenstående skilt. 

Hvis du finder flere af sådan fejl på panum tøv da 
ikke og send en mail til mok@mok.dk

Markus/MOK.red.

???
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VELKOMMEN TIL 300 NYE MEDSTUDERENDE 
(OG KOMMENDE LÆGER!)
Som de fleste nok er klar over, starter der i 
disse dage ca. 300 nye medicinstuderende på 
1. semester. Ligesom så mange andre her på 
fakultetet vil vi fra Demokratiske Medicinere 
gerne byde jer velkommen på studiet. Vi er 
naturligvis klar over, at studiestarten er fyldt 
med alverdens nye undervisningsformer, flyt-
ninger, fredagsbarer og måske også lidt besvær 
med bare at finde rundt i den labyrint der kaldes 
”Panum”, men vi vil alligevel gerne opfordre 
jer til, at tage jer lidt tid til at sætte jer ind i 
hvordan studenterpolitikken er skruet sammen 
her på studiet.

HVAD HANDLER DET SÅ OM?
Kort fortalt styres medicinstudiet af studi-
enævnet, der består af 5 underviserrepræsent-
anter og 5 studenterrepræsentanter. Studenter-
repræsentanterne vælges gennem elektronisk 
afstemning blandt alle medicinstuderende en 
gang om året, ligesom underviserrepræsen-
tanterne vælges blandt underviserne. Det er 
studienævnet der, i samarbejde med dekana-
tet, bestemmer hvilke fag der skal undervises 
i, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, 
hvordan eksamen skal skrues sammen og hvilke 
andre regler der er gældende på studiet. Det 
er også studienævnet, der er ansvarlige for at 
tage stilling, når studerende søger dispensation 
fra reglerne – fx pga. sygdom, udlandsophold 
eller alternative studieplaner. Vi har som stud-
erende i fællesskab derved en unik indflydelse, 
på hvordan studiet er skruet sammen. Vi håber 
at også I – alle vores nye medstuderende – vil 
gøre brug af denne indflydelse, bl.a. ved at tage 
stilling og stemme når der her i efteråret næste 
gang er valg til studienævnet. Skulle du være in-
teresseret, kan du læse mere om studienævnet, 
studenterpolitik generelt samt Demokratiske 
Medicineres politik på vores hjemmeside www.
DemokratiskMedicin.dk.

HVAD LAVER VI LIGE NU?
I efterårssemesteret arbejder Demokratiske 
Medicinere videre med en lang række projek-
ter:

Vi er arbejder forsat for at give undervisningen 
i avanceret genoplivning et massivt løft, gen-
nem et langt mere omfattende kursus end der 
hidtil har været på studiet. 

En anden af vores prioriteter er arbejdet om-
kring nedsættelsen af arbejdsbyrden i anatomi 
på 3. semester. Her vil vi naturligvis følge op 
på, om de initiativer vi har fået vedtaget i 
studienævnet rent faktisk bliver gennemført, 
og om de virker.

Vi har også stor fokus på arbejdet med at 
forbedre studiets IT-systemer – både de sys-
temer der allerede er i brug (Absalon, Syllabus 
mv), men også ved at arbejde for at udnytte 
de særlige muligheder der ligger i at benytte 
nye IT-værktøjer i undervisningen.

Der starter et helt nyt kemikursus på 1. 
semester her i efteråret, som erstatning for 
det gamle kemikursus, der mildest talt ikke 
fungerede ret godt. Vi vil derfor naturligvis 
arbejde med fra starten at følge op på, om 
det nye kursus løser de problemer vi havde 
med det gamle kursus, eller om der skal laves 
yderligere ændringer af indholdet.

Også arbejder vi naturligvis hele tiden, med alle 
de små og store sager der dukker op undervejs 
- det være sig alt fra problemer med kapacitet-
sproblemer på klinikopholdene, til spørgsmål om 
hvordan man fra fakultetets side kan gøre det 
lettere at studere et semester i udlandet.

HVEM ER DEMOKRATISKE MEDICINERE?
Vi er en studenterpolitisk organisation, der arbe-
jder med en ny måde at drive studenterpolitik
på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle 

•

•

•

•

studerende at få ind-
flydelse på studenter-
politikken – også de 
studerende, der ikke 
selv direkte er ak-
tive i en studenter-
politisk organisation. 
Samtidig lægger vi 
stor vægt på et godt 
samarbejde med un-
derviserrepræsent-
anterne i studienævnet 
– der opnås langt mere gennem dialog med 
underviserne end gennem konfrontationer. Vi 
har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
syge/re-eksamen, læseferie, større konsekvens 
af fagenes evalueringer, reduktion af arbejds-
byrden på 3. semester, forbedringer af under-
visningen i genoplivning, ekstra hjælpemidler 
til eksamen på 4./5. semester, forbedringer af 
studiets IT-systemer og en generel styrkelse af 
studenterdemokratiet. Vi har også forsøgt at 
sætte mere fokus på de medicinstuderendes 
forhold i pressen og hos politikere i folketinget 
– bl.a. i sagen om syge/re-eksamen, der ud-
mundede i at vi nu har fået syge/re-eksamen 
på samtlige semestre. 

KOM OG VÆR MED!
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at 
være med er du mere end velkommen – uanset 
om du går på 1. eller 12. semester. Du behøver 
ikke have stor politisk erfaring, eller oceaner 
af tid du kan afsætte – det vigtigste er, at du 
brænder for at forbedre vores alle sammens 
studie. Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.
dk, hvis du har spørgsmål eller gerne vil være 
aktiv i studenterpolitik.

www.DemokratiskMedicin.dk

Medicinerrådet
Kære nye studerende,

Først og fremmest vil vi i Medicinerrådet (MR) 
gerne byde jer velkommen �l medicinstudiet. Forude 
venter nogle hårde, men spændende og lærerige år, 
hvor I skal igennem det forhindringsløb, der kend-
etegner de�e studie. I vil blandt andet møde gode 
og dårlige undervisere, skemaproblemer, bogvalg, 
bacheloropgaver, studieordningsændringer og 
mange andre udfordringer. Vi arbejder i Medicin-
errådet �l stadighed på at forbedre medicinstudiet. 
Vi arbejder for at give jer det bedst mulige studie 
fra 1. �l 12. semester. De�e gør vi blandt andet ved 
vores engagement i studienævnet, i SundRådet, i 
Studenterrådet og i det Na�onale og Interna�onale 
Medicinerråd og på det mere uformelle plan i direkte 
dialog med undervisere, kursusledere, studieleder og 
dekanatet her på SUND.

Vores konstante vedholdenhed i at forbedre 
studiet, har allerede medført mange forbedringer 
i den studieordning, I nu er startet på. Men I vil 
alligevel opleve at der er mange dele af studiet, 
der trænger �l en modernisering samt en masse 
administra�ve barrierer, der skal brydes ned. Studiet 
er i konstant forandring for at �lpasse sig de nyeste 
undervisningsformer og undervisningsmaterialer 
for at fremme indlæringen og læringssitua�onen. 
Alligevel kan det føles håbløst gammeldags, når I 
om blot et år, skal svede over anatomiatlasser i tør 
studiesal, mens I forgæves forsøger at lære. hvad 
grøn-grøn-hvid nål i præparat 29 er for en struktur. 
Men der er sket noget over de sidste 10 år; case-
baseret undervisning, SAU (studenterak�verende 
undervisning) og PBL (problembaseret læring) har 
vundet indpas og ændret læringss�len fra at være 
studenterpassiv �l at kræve, at I som studerende 
tager stafe�en, er velforberedte og s�ller nysgerrige 
og undrende spørgsmål. I skal konstant være kri�ske 

- både over for det I lærer og måden I lærer det på, 
- det er den eneste måde at udvikle lægevidenskaben 
og det lægevidenskabelige studium på.

 I kommer uundgåeligt �l at have en masse ideer 
�l forbedring af studiet, baseret på det I erfarer un-
dervejs. Det er vig�gt, at I ikke bare lader jeres ideer 
og tanker gå �l spilde, men ak�vt videreformidler 
dem. For hvordan kan vi ellers ændre noget �l det 
bedre? Der er flere måder at gøre de�e på: E�er 
hvert kursus bliver undervisningen evalueret vha. 
elektroniske spørgeskemaer. Disse er præget af en 
vis grad af standardspørgsmål (der dog giver en vis 
sammenlignelighed på tværs af kurserne). Men der 
er også mulighed for at komme med kommentarer, 
der falder udenfor rammerne af de faste spørgsmål. 
Det er her I kan lade ordet være frit. Det er vig�gt, 
at vi fortæller jer, at vi fak�sk kigger på evaluering-
erne. Både i de studenterpoli�ske organisa�oner, 
blandt de enkelte kursusledere, i semestersudvalg 
og i studienævnet.

Hvad kan Medicinerrådet så bruges �l? Medicin-
errådet er en samling af studerende, med interesse 
i at forbedre studiet. Det er på en måde lidt ligesom 
elevrådet på dit gymnasium. Som studenterpoli�sk 
organisa�on er vi ops�llet �l valget �l Studienævnet, 
hvor vi repræsenterer de studerende, ligesom de 2 
andre studenterpoli�skeorganisa�oner på Panum. 
Studienævnet er stedet, hvor mange af de vig�ge 
beslutninger om studiets udformning tages. Medi-
cinerrådet er en helt åben organisa�on, der tror på 
det ak�ve demokra�. Den daglige dri� koordineres 
af en bestyrelse valgt blandt de fremmødte på gener-
alforsamlingen. Medicinerrådets beslutninger tages 
al�d på åbne møder, hvor alle kan dukke op og gøre 
deres stemme gældende. Vi har meget fokus på, at 
alle bliver budt velkommen, hørt og taget seriøst. 
Det er de fremmødte, der er med �l at diskutere de 

aktuelle emner. Det 
er de aktive, der 
bestemmer, hvad 
Medicinerrådet 
skal gøre og delt-
age i. Det kræver 
dog, at der er no-
gle, der har lyst �l at 
være aktivt delta-
gende - og det er her, 
du kommer ind i billedet. 
Det er helt uforpligtende at komme forbi �l møderne 
- man kan bare dukke op �l et møde, hvis man har 
lyst �l at deltage i diskussionen. Men vi opfordrer 
helt klart �l, at du kommer forbi �l et af møderne og 
fortæller os, hvordan det står �l på dit semester og 
dermed er med �l at kæmpe de studerendes sag. Du 
er er selvfølgelig også al�d velkommen �l at skrive �l 
os på medicinerraadet@punkt.ku.dk, uanset hvad dit 
spørgsmål er. Så vil vi prøve at hjælpe dig eller sende 
din henvendelse videre �l den re�e instans.

 Vi håber, du har lyst �l at deltage i Medicinerrådet. 
Vi mangler folk, der har lyst �l at være engagerede 
i at forbedre studiet. Kig forbi �l et møde eller på 
en almindelig hverddag, skriv �l os eller kom forbi 
vores bogmarked den 9. september, hvor du kan købe 
brugte bøger i god stand, få hjælp �l hvilken bog, du 
skal vælge og høre nærmere om Medicinerrådet, hvis 
du skulle være nysgerrig. Vi bor i kontoret for enden 
af gangen på venstre hånd, når du kommer op af trap-
pen �l 1. salen i det nye studenterhus - du kommer 
ind i Studenterhuset med dit studiekort.

Vi glæder os �l at se dig!

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

Demokratiske Medicinere

STUDENTERPOLITIK
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VI DU VÆRE MED TIL AT 

ARRANGERE ÅRETS BAM-
SEHOSPITAL?

Da vi har brug for hjælp til den hyggeligste 
basisgruppe på Panum – håber vi at vi ser dig til 

næste møde:

Kom og hør mere torsdag den 3. september kl. 
16.00 i kantinen. 

Vi giver kage og kaffe/the

Med venlig hilsen 
Arrangørgruppen

BASISGRUPPER

Et helt almindeligt arbejde
Artikel af: Jonas Deiborg, udsendt med IMCC-uland august 2009

Selvom meget af dansk-
erne fra IMCC Bolivias ar-
bejde foregår på kontoret 
i San Lucas, så er IMCC’s 
egentlige arbejde ude i de 
små landsbyer rundt om 
San Lucas, hvor vi under-
viser landbefolkningen i 
sundhed. Undervisningen 
varetages af vores lokale 
ansatte, dels for at styrke bæredygtigheden og dels 
fordi landbefolkningen ofte kun taler det indianske 
sprog quechua. Alligevel tager vi ofte med på landet. 
Dels for at holde os opdateret på kursernes tilstand, 
men ofte også fordi vores ene ansatte Elia ikke kan 
køre den lange tur alene. Hun har kun haft kørekort i 
meget kort tid og kan derfor ikke klare de ikke altid let 
fremkommelige bjergveje. Dette bragte derfor Helene 
og jeg til landsbyen Pirhuani, der ligger 4 timers kørsel 
efterfulgt af to timers gang fra San Lucas. 

Kaotisk optakt
En af de ting der halter gevaldigt efter i Bolivia ud 

over sundhedsforholdene er kommunikation. I store 
dele af landet findes der ingen mobil dækning, og det 
kan derfor være svært at tjekke op på tvivlsspørgsmål, 
når de opstår. Dette faktum var også stærkt medvirk-
ende til at optakten til vores besøg i Pirhuani blev 
temmelig rodet.

Vi troede nemlig, at Elia havde taget fejl af datoerne 
for sit kursus, så hun var på besøg hos sin familie og 
ikke i San Lucas klar til at tage af sted på kursus. Nu er 
det som sagt bare sådan, at man ikke bare lige kan ringe 
ud til landsbyerne og fortælle, at man bliver en dag 
forsinket. Der er i alle de landsbyer, hvor vi arbejder 
en sundhedspost, der er udstyret med en VHF-radio, 
og ganske få steder findes der også en telefonlinje som 
landsbyen deler. Så kontakten ud til landsbyen foregår 
ved, at man fra hospitalet i San Lucas kalder over 
radioen og håber på, at der er plads på frekvensen, at 
solcellebatteriet ude på posten er ladet op, så radioen 
virker og så selvfølgelig, at der er nogen, der hører op-
kaldet. Denne gang lykkedes det ikke, at få fat i posten, 
så der var ikke andet at gøre en at sende en fortrop af 
sted den næste dag uden Elia, som jo egentlig skulle 
stå for afholdelsen af kurset. Grunden til, at dette er 
nødvendigt er, at mange kursusdeltagere på landet har 
gået langt for at komme til kurset, og hvis der så ikke 
er IMCC’ere tilstede når de ankommer, vender de om 
og går hjem igen, hvorved kurset går i vasken.

Derfor pakkede vi tidligt næste morgen en bil med 
mad, kogekone og syerske, samt de fire IMCC’ere; 
Anders, Lærke, Helene og jeg. Planen var så at køre 
så langt vejen tillod, sætte Anders, Lærke, kogekone 
og syerske af og derefter køre tilbage til San Lucas for 
dagen efter at vende tilbage med Elia. 

Det skal også lige med at, når der tales om vejen til 
Pirhuani, så er det i virkeligheden et smalt hjulspor, 
på bjergsiden, og der var da også med en smule sve-
dige håndflader, at jeg fik bugseret den store bil op 
og ned af bjerget igen. Nogle steder er svingene så 
skarpe, at man er nødt til at bakke frem og tilbage 
for at komme rundt i dem, samtidig med, at de har en 
stigningsprocent, der får Alpe d’Heuz til at ligne en 
dansk bakketop. Men det lykkedes altså, og Lærke og 
Anders nåede sikker ned til Pirhuani, så de var klar til 
at modtage kursusdeltagerne, og Helene og jeg nåede 
sikkert tilbage til San Lucas igen.

Fremskridt på flere fronter
Udviklingens mange aspekter går i hånd. Infrastruk-

tur, kommunikation og sundhed er tæt forbundne i 
kampen for at forbedre forholdene og mulighederne 
for landbefolkningen. Det er planen, at man meget 
snart skal kunne køre hele vejen ned til Pirhuani i bil, 
og derfor er der en bulldozer, der lystet buldrer af sted 
på bjergsiden akkompagneret af dynamit og kæmpe 
hakkemaskiner. Man stopper derfor bare bilen, der 
hvor vejen er nået til og går så det sidste stykke ned 
i dalen, hvor landsbyen ligger. Det gjorde vi så den 
næste dag, da vi sammen med Elia igen satte kursen 
mod Pirhuani. Her kunne vi dog konstatere, at vejar-
bejderne var tvunget til en ufrivillig pause i arbejdet. 
Alle mændene fra nabolandsbyen, havde valgt at 
blokere arbejdet i protest mod, at vejen ikke kommer 
først til deres landsby. Rent praktisk foregik det ved, at 
der sad omkring hundrede mænd med korslagte arme 
og blomster i hatten på den bakketop, som vejen var 
på vej henover. Hvorfor? tænker en dansker, men det 
er altså den måde man ytrer sig på i Bolivia, hvor det 
ikke er sjældent, at ens planer må ændres på grund 
af blokader. 

Utrolig primitivt
Det var spændende at følge undervisningen i lands-

byen, men det største var nok at se, hvor primitive 
forhold der findes der, hvor IMCC arbejder. Landsbyen 
ligner en middelalderlandsby, og der findes stort set 
ingen af de ting, som vi tager som selvfølger i vores 
hverdag. Dog er sundhedsposten indrettet i et fint pud-
set hus med rigtig tag og tilhørende vandpost og toilet. 
Problemet er bare at ingen bruger toilettet, folk drikker 
parasit-inficeret vand, ingen vasker hænder og børnene 
sutter på de sten, som forældrene tørre dem i bagde-
len med, når de har lavet bummelum. Derfor er der 
selvfølgelig virkelig 
brug for oplysning og 
vejledning, og det var 
på den måde også rart 
at se, at vores arbejde 
har en berettigelse 
herovre, og vi ikke blot 
er eventyrturister på 
Danidas regning. 

Det at se quechua-
t a l e n d e  c h o l i t a e r 
(traditionelt klædte kvinder) vaske hænder under 
vandhaner konstrueret af halvanden liters flasker 
giver troen på at sundheden kan forbedres på landet, 
og at landbefolkningen tager undervisningen til sig. På 
grund af et meget beskedent fremmøde, der primært 
skyldtes at kursusdeltagerne fra de omkringliggende 
vejhungrende landsbyer, netop på grund af kravet om 
vejen, havde boykottet, blev kurset kortet ned til en 
enkelt dag. Vi fik derfor kun en enkelt overnatning, 
inden vi ud på eftermiddagen satte kursen op ad bjerget 
mod bilen igen. En hård gåtur senere kunne vi sættes 
os ind i den varme bil og vente på muldyrene, der var 
på vej op med alle de tunge ting.

Freden blev dog brudt, da en lille mand i kedeldragt 
kom løbende hen til bilen og sagde, at nu skulle vi altså 
køre for, de var i gang med at sprænge med dynamit lidt 
længere nede. Da vi lidt paniske konstaterede overfor 
ham, at vi havde to muldyr og to bærere gående lidt 
længere nede, skiftede hans ansigtsudtryk til en lidt 
bekymret mine, hvorefter han råbte ud i mørket, at de 
skulle vente med at sprænge. Ordene blev dog midt i 
sætningen overdøvet af en eksplosion efterfulgt af 
lyden af sten, der rullede ned af bjerget. De efterføl-
gende sprængninger blev dog indstillet, og så kunne 
vi ellers stå og vente på livstegn fra dalen. Heldigvis 
var der ikke sket noget, så muldyrene nåede sikkert 
frem med alle mand en halv time senere, så vi kunne 
sætte snuden hjemad efter et par begivenhedsrige 
dage på landet.

SEXEK-
SPRESSENS 

MÅNEDSMØDE
KOM GLAD, NY SOM 

GAMMEL! 

Så starter et nyt semester på Panum. 
Velkommen til alle russere og tillykke 
med vel- eller i hvert fald overståen 
eksamen til jer andre. Sommeren går på 
hæld, og snart bliver Panum-bygningens 
grå beton vådt af efterårsregn. 

Gør tanken dig depri og trist? Så burde du finde 
sammen med folk, der kan kvikke dig lidt op! 
Meld dig ind i en de mange gode basisgrupper på 
Panum! Basisgruppen ”Sexekspressen” anbefaler 
varmt sig selv

Sexekspresinfo:
Du kommer med i Panums mest sociale 
gruppe
Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 
1. semester og frem
Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i 
sexualundervisning, dvs. følelser, første gang, 
kærester, basal anatomi, kønssygdomme og 
prævention mm. - og vi skal nok lære dig hvad 
du skal vide til dette formål!
Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
Du opdaterer din faglige viden og lærer noget 
nyt
Du får træning i undervisning og formidling
Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu

Så er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskole-
klasse om følelser, førstegang mv.? 

Så kom: torsdag d. 3. septeber, kl. 17-18 i IMCCs 
lokaler i Studenterhuset. Skriv gerne til Anne 
(annesi8@m8.stud.ku.dk), hvis du (som så mange 
andre) ikke aner, hvor det er henne, eller har andre 
spørgsmål.

Månedsmøderne er der, hvor vi mødes som gruppe, 
udover vores arrangementer, så kom velmødt – og 
du vil blive vel introduceret med info-oplæg for nye, 
hør desuden fx et spændende oplæg fra den viden-
sansvarlige, og se billeder fra sommerseminaret! 

Ofte er vi nogle stykker, der spiser take-away efter 
mødet – alle er velkomne. 

Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!

•

•

•

•

•

•
•
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Obama – Afrikas frelser?
 Artikel af: Jesper Breining, Ghana - udsendt IMCC-uland august 2009 

Mit eget blege ansigt stirrer op fra det sorte 
kloakvand, som er løbet over og ud på vejen fra de 
åbne kloakrør. Små bobler stiger op fra bunden og laver 
ringe i vandet. Ironisk nok ligger det ghanesiske sund-
hedsministerium lige overfor, den øverste myndighed 
inden for det område, jeg og Anna skal arbejde med i 
de næste 14 måneder. 

I Ghana ligger det næste ironiske sammentræf altid 
lige rundt om hjørnet. Senere støder jeg ind i selve 
Barack Obama, som er på sit første besøg i Afrika 
som siddende præsident, hans pansrede limousine 
”The Beast” kanter sig gennem byens smalle gader, 
flankeret af helikoptere og Secret Service-folk. Jeg 
fanger et glimt af et sort jakkesæt og hvid flip - og 
måske et smil bag de tykke panserruder? Ghaneserne 
ser USA’s nye præsident som en frelserfigur, der vil 
trække det sorte kontinent ud af mørket: overalt stars 
and stripes-Wunderbaumtræer og -vimpler, Obama-
figurer og t-shirts, blå og rødstribede nederdele med 
Obama-hoveder påtrykt. Afrikas fortabte søn er vendt 
hjem. For 40 kroner er jeg blevet ejer af en spraglet 
skjorte med forgyldte knapper og et billede af USA’s 
44. præsident, der får ghaneserne til at dreje om på 
gaden og hilse med et begejstret ”Obaaa-ma!” og en 
ung pige til at udbryde ”Nice shirt, mister, it looks 
good on you!” 

To timer senere sidder jeg og drikker ghanesisk 
fadøl og tørrer sveden af panden på en irsk pub i Osu-
kvarteret. Vi må trygle den hvide ejer om at slå væk fra 
cricketkampen, så vi kan se talen, som præsidentens 
presseafdeling allerede kalder historisk. Da Obama 
indtager talerstolen i National Congress Center, ligner 
han en ny messias. 

Talen er typisk Obama: En velkomponeret peptalk 
henvendt direkte til den afrikanske befolkning, med 
fyndige bemærkninger som ”Your health is our health”, 
”The future will be decided not only from Washington, 
but also from Accra”, og ”The world is what you make 
it”. Budskabet er typisk amerikansk: Du er din egen 
lykkes smed. Obama opfordrer til ”change”. Dyrk og 
eksporter flere fødevarer, messer han. You can do it. 
Yes you can. 

Det er vigtigt med et stærkt demokrati og et godt 
sundhedssystem, pointerer Obama og lover at videre-
føre George Bush’s populære hjælpeprogrammer imod 

polio, tuberkulose og malaria. 
Her kommer jeg til at tænke på det sorte kloakvand 

foran Sundhedsministeriet. 
Det er regntid, og hele byen er en mudderpøl. No-

gle veje er oversvømmede, fordi de åbne kloakrør 
er tilstoppede eller blokeret af købmandsboder. 
Brakvandet er arnested for malariemyg og dødelige 
infektionssygdomme. 

Jeg spørger mig selv: Hvordan kan et sundhedsmin-
isterium, hvis egen rendesten er en smittekilde for 
tropesygdomme, håndtere folkesundheden i et land, 
hvor det tager to dage i firhjulstrækker at komme til 
den fjerneste provins? Og hvad hjælper amerikanske 
vaccinationsprogrammer, når befolkningen har brug 
for kloaksystemer og banal viden om hygiejne? 

Om en uge begiver jeg og Anna os til Ghanas nor-
dligste distrikt, Sissala East District i Upper West 
Region – eller ”Sissala-Sibirien”, som vittige hunde 
i sundhedssystemet har døbt det, et sted så fjernt 
fra Accra, at man kun har kunnet besætte én ud af 
de fem lægestillinger, som distriktshospitalet som 
et minimum behøver. Her kommer Obama ikke på 
besøg. Og det gør Verdensbanken heller ikke. Den 
har lige besluttet at yde Ghana et milliardlån, på den 
betingelse at regeringen sender den allerede magre 
offentlige sektor på slankekur. Lånet skal gå til at 
forbedre infrastrukturen op til Ghanas mineralrige 
mineområder. Tiltrængt? Måske. Men hvad med Tumu 
District Hospital, hvor doktor Zack alene betjener 
100.000 mennesker? Og hvad med det lokale sund-
hedsteam, der i 2009 har modtaget sølle 300 dollar fra 
Sundhedsministeriet til forebyggende indsatser? 

Jeg sipper til den iskolde Castle og tænker en smule 
kynisk på, om Obama mon er Afrikas store håb, eller 
om han snarere er blevet et symbol på alt det, han 
selv tager afstand fra: Ideen om en velgører – en 
frelser – der dukker uventet op og løser alle Afrikas 
problemer, så befolkningen slipper for at tage ansvar 
for dem selv? 

Jesper Breining og Anna Aaby er udsendt for IMCC 
Uland i det nordlige Ghana og skriver en sundheds-
blog for Danidas blad Udvikling. 

Læs mere på www.udvikling.dk under blogs.

Kom til informationsmøde i PUFF, Panums Un-
gdomsforsker Forening, en basisgruppe for alle 
forsknings interesserede, mandag d. 14/9 kl. 16.00 
i lille mødelokale.

I PUFF synes vi, at forskning er sjovt, lærerigt og 
belønnende, og vi arbejder for at gøre det lettere for 
sundhedsvidenskabelige studerende at starte på et 
forskningsprojekt, dels ved at hjælpe med generel 
råd og vejledning, og dels ved at fungere som formi-
dlende organ mellem studerende og forskningsaktive 
afdelinger. 
PUFF holder månedsmøder den første tirsdag i hver 
måned med oplæg, hygge og workshop, derudover 
arrangerer vi foredrag med erfarne forskere. 

Kom og hør lidt om foreningen og andre studerendes 
forsker erfaringer, og hvordan du selv kan komme i 
gang med forskning. 

Der vil være kaffe, te og kage til mødet.

Venlig hilsen 
PUFFs bestyrelse

INTERESSERET I FORSKNING ELLER BARE NYSGERRIG?

STOR KONFERENCE OM 
VOLDELIG KONFLIKT OG 
SUNDHED
 – VI HAR BRUG FOR DIG !!

Har du erfaring med projekter, er 
du overdrevet sej til konference 
planlægning eller lignende? Og 
mangler du et sted at få afløb for disse 
talenter? Så kan vi måske hjælpe dig!

I januar 2010 afholder IMCC og Globale Læger en 
4-dages international konference i København. Der 
vil samle ca. 400 eksperter, forskere, hjælpearbe-
jdere, læger og studerende fra hele verden. Målet 
er, via en kreativ og nyskabende proces, at opbygge 
et globalt netværk og få temaet på dagsordnen. 

Som frivillig er der mulighed for at modtage 
undervisning i konferencens emner ved læge 
Cæcilie Buhmann, og der vil højest sandsynligt 
også blive mulighed for facilitator-træning senere 
på efteråret.

Hvis du er interesseret, og indgår som en del af 
konference-teamet vil du til gengæld kunne deltage 
gratis på den 4 dage lange konference, med unik 
mulighed for at tilegne sig ny viden og networke 
med internationalt anerkendte eksperter. 

Vi har brug for alle slags frivillige til at gå til hånde 
fra 21.-26. januar, hvor selve konferencen finde 
sted. I samme tidsrum har vi brug for facilitatorer 
til at hjælpe med at lede diskussioner, og endelig 
friviilige (gerne med projekterfaring) til at hjælpe 
med at forberede konferencen.
Der vil blive afholdt infomøde d. 3. september på 
CSS (Øster Farimagsgade 5, bygning 9) kl. 17-
18.30. Her vil alle de nye kræfter få en grundig 
introduktion, og der vil selvfølgelig være kaffe 
og kage.

Hvis du også finder det væsentligt, at arbejde 
for at denne enestående konference bliver en 
realitet, så send da venligst en mail til Eva Holst, 
med besked om du kan deltage d. 3. september: 
evamholst@hotmail.com. Du vil herefter modtage 
en mail med projektbeskrivelse, abstract osv. 

Vi håber at se dig. 

Mvh. Global Response 2010 :-)

PIPPI

V e l k o m m e n  t i l 
et nyt semester 
og til endnu en 
spændende PIPPI-
sæson. 

PIPPI er en inter-
essegruppe for pædi- atri 
for alle medicinstud-
erende uanset 
semester. 

Vi holder møde den anden onsdag i hver måned, 
hvor vi som regel får besøg, af en der har at gøre 
med pædiatri eller børn i det daglige. 

Det næste møde er d. 9 september 2009 kl. 17. 

Nærmere information om mødet kommer i næste 
udgave af MOK.

Meld dig ind i grupperummet PIPPI på punkt.
ku eller skriv til pippi.kbh@gmail.com hvis du 
vil vide mere.

PIPPI
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PUFF, SAMS, FADL og KRISTNE MED. præsenterer:

konference for alle studerende på sund:

- en konference om etik i sundhedssektoren
Tid og sted: 1. oktober kl. 15-1930 i Panums Hannover-aud.

Som professionel i sundhedssektoren stilles man til stadighed overfor etiske
problemstillinger. Er du i stand til at tage stilling?

Kom til studenterkonference om etik i sundhedssektoren og bliv bedre til at
identificere og reflektere over etiske aspekter. Er du i stand til at reflektere?

Programmet består af
1. 1515-16: INTROFORELÆSNING ved idehistoriker Peter Rossel efterfulgt

af (efter pause og forfriskning)
2. 1615-1730: CASE-SESSION med vekslende oplæg om aktuelle etiske

dilemmaer, efterfulgt af debat i grupper, og slutteligt
(efter mad og drikke, så heltene dur!)

3. 18-1930: PANELDEBAT om livsstilssygdomme og prioritering
Peter Rossel tøjler følgende debattører:

Anders Samuelsen
MF,

partileder,
Liberal Alliance

Sofie Hæsdorf
Andersen, MF,

sundhedsordfører,
Socialdemokratiet

Christoffer
Johansen
dr.med.,

Kræftens Bek.

Lotte Hvas,
dr. med.

næstformand i
Etisk Råd

Mere info i de følgende MOK og på opslag
Konferencen er støttet af dekanatet og Fadl!

Måneds- og intromøde i
���������������� ���

�����������������

-

����������������������������������
i studenterhusets mødelokale (Stueetagen)
- alle interesserede er velkomne, og man får
helt sikkert noget udleveret man kan komme i
munden. Det plejer at være kaffe og kage.

www.pmsmedicin.dk
kontakt: doktorhoff@gmail.com

Så er det nye semester skudt igang, og vi i Studenterk-
lubben er naturligvis også på pletten.
Vi glæder os til at se en masse friske ansigter, så kom 
ned til os for at drikke kaffe, spise frokost eller bare 
hænge ud med dine nye venner.

Vores åbningstider:
Mandag: 11-15
Tirsdag til fredag: 11-17

Priser:
Kaffe og the: 0,- (1,- for en plastikkop)
Sodavand: 5,-
Øl: 10,-

Husk at vi har diverse spil, som du kan låne helt 
gratis, hvis du lægger dit studiekort som pant.
Spørg i baren om vores udvalg. Derudover har vi 
bordfodbold, bordtennis og billiard.

Laaaaaaang fredagsbar
På fredag d. 4 . september afholder vi semesterets 
første lange fredagsbar. Dørene åbner kl. 11 og lukker 
kl.23. Kom i tidligt da der ofte er kø til denne fredags-
bar Vi lukker baren ned kl.23.30.
For at komme ind skal du fremvise dit studiekort eller 
optagelsesbrev i døren.

Semesterstartsfest
Fredag d. 18 september bliver der afholdt semester-
startsfest. Mere info følger bare husk en Asterix i din 
kalender(Du må også godt sætte en Obelix)

Til de nye skal nævnes at vi er en række frivillige 
tossehoveder, som skal stå i bar og dør hele aftenen, 
og vi har det privilegie at vi må gå forbi køen så vi kan 
komme ind til den føromtalte bar eller dør. Så hvis 
I ser nogle folk springe køen over ved at fremvise et 

grimt armbånd, 
så er det derfor 
:) Husk i øvrigt 
at være søde 
og tålmodige i 
køen, døren og 
baren ligesom 
I plejer.

Intro til nye 
Hvis du mener 
du har et udtalt 
socialt engage-
ment til overs, som skal komme til udtryk nede i 
klubben, så holder vi introduktion til nye medlemmer 
mandag d.7/9 og mandag d.14/9 kl.14:50.

Vi ses i Klubben
PR / Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN

Foredragseftermiddag med SAMS:
YNGRE LÆGE I ALMEN PRAKSIS

SAMS har inviteret Urfan Ahmed til at holde foredrag om at være yngre 
læge i en almen praksis. Urfan vil fortælle os om, hvordan hverdagen i 
praksis er og hvorfor han synes, at almen medicin er et rigtig spændende 
speciale. Han vil også kunne fortælle om speciallægeuddannelsen og om 
de overvejelser man kan have i forhold til 4-års reglen. Derudover så vil 
vi selvfølgelig høre en masse sjove og spændende historier fra hverdagen 
med patienterne.

Hvis du synes dette lyder spændende, så mød op:
Torsdag d.22.september kl.16.30 på kemigangen
Nærmere lokalisation findes vha skilte. SAMS sørger selvfølgelig for kaffe 
og lækkerier.

Vel mødt!
 
Mvh
SAMS

SE HER
GRATIS LÆGEDAGE

Lægedage er de praktiserende lægers egen kongres, arrangeret af Dansk 
Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisa-
tion (PLO). Den afholdes i Bella Centeret d.9.-13. november 2009. Der vil 
være over 100 kurser - praktiske såvel som teoretiske. Der er også en stor 
udstilling og færdighedsværksteder. Hovedtemaerne i år er psykiatri og 
praksisorganisering/udvikling, men der er også mulighed for at høre om 
en masse andre emner.

Tjek programmet på www.laegedage.dk

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver interesserede 
medicinstuderende muligheden for at deltage gratis på Lægedage.
Der er to muligheder:

Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang til lægedages kurser. 
Gratis frokost begge dage inkluderet.
Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til lægedages kurser. 
Gratis frokost denne dag.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej, holde 
mini-interviews med deltagerne (evalueringer), og være mikrofonholdere 
ved åbningen og ved foredragene i auditorierne.

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage både under arbejdet 
og især under kurserne. Desuden er det en udmærket chance for at knytte 
kontakter til de praktiserende læger og få indblik i deres (og måske jeres 
fremtidlige) arbejde.Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv en 
mail til sams@punkt.ku.dk senest d.1.okt med dit navn og telefonnummer 
og gerne lidt om hvilke(n) dag(e), du foretrækker at arbejde samt hvilke(n) 
dag(e), du ønsker at gå på kursus. Så kontakter vi dig med yderligere 
information.

Vi ses på Lægedage!

Mange hilsner
SAMS

1.

2.

BASISGRUPPER
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BASISGRUPPER

KAN DU SCORE UNDER 
VAND?

Mød op i Tingbjerg Skoles svømmehal, mandage 
21-23 og få svaret! 

Vi spiller UV-Rugby fra 14. sep til og med 30. nov. 
(12. okt. er der dog lukket pga. efterårsferie) 

Vi afholder et MINI-INTRO-KURSUS i UV-Rug-
by / FRIDYKNING / brug af maske, snorkel og 
finner den første gang i år: Man 14. sep. 21-23 

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, 
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj 

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester! Dette takket være 
kontingentbetalende medlemmer i PUC, som 
støtter ideen om gratis motion for alle! 

Formel tilmelding til mini-kurset er velset, hos 
Jon på 20862738 eller info@puc.nu 

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning 
og UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder 
og mænd! Er maske, snorkel og finner nyt for dig, 
så sørg for at komme 14. sep. 

Der er et udvalg af masker, snorkler og finner 
til låns for alle! 

Er du glad for vand, så kom og vær med! 

-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne sig for 
dig

Vi vil gerne tage billeder af jer til scorebogen på 
nedenstående datoer. 
De bedste hilsner fra scorebogsredaktionen ´09.
Husk venligst 50 kr. hvis du ønsker at købe bo-
gen.  

Hold   Tid                 Sted
2.semester   
201  8. sep kl. 9    LU
202  8. sep kl. 9          LU
203  8. sep kl. 9  LU
204  8. sep kl. 9  LU
205  8. sep kl. 9  LU
206  8. sep kl. 9  LU
207  8. sep kl. 9  LU
208  8. sep kl. 9  LU
209  8. sep kl. 9  LU
210  8. sep kl. 9  LU

3.semester   
301  15 sep kl. 9 TA
302  15 sep kl. 9 TA
303  15 sep kl. 9 TA
304  15 sep kl. 10 TA
305  15 sep kl. 10 TA
306  15 sep kl. 10.10 TA
307  15 sep kl. 10.10 TA
308  15 sep kl. 10.10 TA
309  15 sep kl. 10.10 TA
310  15 sep kl. 10.10 TA

4. semester   
401  16. sep kl. 9 TA
402  16. sep kl. 9 TA
403  16. sep kl. 9 TA
404  16. sep kl. 10 TA
405  16. sep kl. 10 TA
406  16. sep kl. 10 TA
407  16. sep kl. 11 TA
408  16. sep kl. 11 TA
409  16. sep kl. 11 TA
410  16. sep kl. 11 TA

5. semester   
501  14. sep kl. 10 TA
502  14. sep kl. 10 TA
503  14. sep kl. 10 TA
504  14. sep kl. 11 TA

505  14. sep kl. 11 TA
506  14. sep kl. 11 TA
507  14. sep kl. 11 TA
508  14. sep kl. 11 TA
509  14. sep kl. 11 TA
510  14. sep kl. 11 TA

6. semester   
KRH, 1,2,3  15. sep kl. 15 LU
KKA, 1,2,3  15. sep kl. 13      Haderup
KKK, 1,2,3  14. sep kl.12      Aud-Mini             
               1-29.01.30
   
7. semester   
KKA GLO 01 rul 3 1. sep kl. 12    HANOVER
KKA HER 03 rul 3 1. sep kl. 12    HANOVER
KKA HER 04 rul 3 1. sep kl. 12    HANOVER
KKA NÆS 06 rul 3 1. sep kl. 12    HANOVER
KKK Amager, rul 3 1. sep kl. 12    HANOVER
KKK BBH, rul 3 A 1. sep kl. 12    HANOVER
KKK BBH, rul 3 B 1. sep kl. 12    HANOVER
KRH 01 C  1. sep kl. 12    HANOVER
KRH 02 C  1. sep kl. 12    HANOVER
KRH 03 C  1. sep kl. 12    HANOVER
KKA GLO 01 rul 1 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA GLO 01 rul 2 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA HER 03 rul 1 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA HER 03 rul 2 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA HER 04 rul 1 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA HER 04 rul 2 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA NÆS 06 rul 1 2. sep kl. 10    HANOVER
KKA NÆS 06 rul 2 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK AH rul 1 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK AH rul 2 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK BBH Rul 1 A 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK BBH Rul 1 B 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK BBH Rul 2 A 2. sep kl. 10    HANOVER
KKK BBH Rul 2 B 2. sep kl. 10    HANOVER
KRH 01, A, B 2. sep kl. 10    HANOVER
KRH 02, A, B 2. sep kl. 10    HANOVER
KRH 03, A, B 2. sep kl. 10      HANOVER
   
8.semester   
KKK, 1,2,3  10. sep kl.10 Mini aud. 1-   
       29.01.30
KRH, 1,2,3  21. sep kl. 12 RH AUD A2
KKA, 1,2,3  10. sep kl. 12          Teilum
   

9. semester   
Gentofte  15. sep kl. 12 LU
Helsingør  15. sep kl. 12 LU
Hillerød  15. sep kl. 12 LU
Holbæk  15. sep kl. 12 LU
Bornholm  15. sep kl. 12 LU
Halmstadt  15. sep kl. 12 LU
Hvidovre  15. sep kl. 12 LU
Nykøbing  15. sep kl. 12 LU
Slagelse  15. sep kl. 12 LU
Køge  15. sep kl. 12 LU
Roskilde  15. sep kl. 12 LU
   
10. semester   
KKA, 1-12  16. sep kl. 13 TA
KRH, 1-12  16. sep kl. 13 TA
KKK, 1-12  16. sep kl. 12 TA
   
11.semester   
KRH 1-5  2. okt kl. 9            AUD-A2
KKA, 1-5  2. okt. Kl. 11 Gentofte lille     
    aud
KKK 1  29.sep kl.11 RH aud 2.07.1
KKK 2  1. okt kl.12  RH aud 2.06.1
KKK 3  28. sep kl.14.45  RH aud  
        2.07.1
KKK 4   29.sep kl.11.15 RH - bibli 
   otek/øjenklinik
KKK 5  29.sep kl.14 Gen konf. Afd  
      ØNH
KKK 6  28. sep kl. 11 GLO AMA  
        kont
   
12. semester   
Rul b  11. sep kl. 11 R H 
4.06.2
Rul a  11. sep kl. 14 R H 
4.06.2
Rul c  18. sep kl. 11 R H 
4.06.2
   
Løsbilleder tages til første fredagsbar i oktober 
  

FOTO TIDER
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Skrevet af Ulrik Nykjær Jeppesen

Foto: Peter Andreas Nielsen

Lørdag den 29. august åbnede den første private 

skadestue i dette fantastiske kongerige, der 

tilbyder behandling via auktion.

Skadestuen.info, der er navnet på dette prægtige 

privathospital, åbnede dørene op til dens nye 

lokaler på Rolighedsvej 11. Den nye skadestue 

ligger pudsigt nok lige overfor Skadestuen.nu, 

der indtil denne lørdag formiddag havde været 

landets eneste private skadestue. Der var mødt 

talstærkt op med tilskadekomne og tilskuere til 

Skadestuen.info´s åbningsdag. Inden auktio-

nen begyndte, holdt skadestuens auktionarius 

en lille tale om 

det private sund-

hedssystems her-

ligheder.

Han omtale bl.a. 

hospitalets per-

sonale, der har 

fået sig et højt 

uddannelsesniveau i det offentlige system inden 

ansættelse på skadestuen, således at skadestuen 

er fuldstændig fri for studerende med deres akne 

og irriterende spørgsmål.

Han sammenlignede bl.a. også skadestuen med 

en købmandsforretning, hvor patienten, som 

kunde, kan tage lige præcis den behandling ned 

fra hylderne, som han har lyst til. Forbrugerens 

fuldstændige frihed. Lægerne vil 

ikke stille sig i vejen med etiske 

og moralske forpligtelser, som 

f.eks. altid at forsøge at give 

sin patient den bedst mulige 

behandling og alt det andet Hip-

pokratiske vås. Kort sagt, her er 

intet ekspertvælde.

Efter at have fremhævet disse samt en masse an-

dre fordele ved et privat sundhedssystem, åbnede 

han for auktionen. De tilskadekomne stillede sig 

i kø for at komme til. Der var mange interes-

sante auktionsrunder, hvor den heldige vinder 

med det højeste bud, fik sig et dejligt ophold på 

skadestuen, mens de rester-

ende, der havde tabt i den 

pågældende runde, velvilligt 

stillede sig bagerst i køen 

igen. For det skønne ved 

sygdomme er jo, udover at 

mennesker så pokkers gerne 

vil af med dem, at de altid 

vil opstå, og derved vil der 

altid være en efterspørgsel 

efter behandling ligegyldigt 

hvor dyrt udbuddet skulle gå 

hen og blive. Fantastisk, ikke 

sandt?

Der var bl.a. en mand, der i sin auk-

tionsrunde kom med det suverænt 

højeste bud, og fik et helbred-

stjek bestående af 10 på hinanden 

efterfølgende CT 

scanninger. Med 

CT scanninger 

kan man jo opdage evt.

kræft inden der forefindes 

symptomer. De første ni var 

negative, men heldigvis fik 

han noget for sine penge, 

idet der efter den 10 scanning 

sås en knude. Uden CT scanningerne var den 

knudes eksistens ganske sikkert

aldrig blevet verificeret. Denne 

mands CT scaninger okkuperede 

skadestuen således at de næste 4 

i køen, der skulle til at byde, blev 

sendt om i køen igen. Det var 

jo også mindre akutte tilfælde i 

form af UVI, gastroenterit, delir 

og en ung dame med en virus på 

balancenerven. sidstnævnte mindede mig om 

min onkel Ernst der til samtlige familiefester i 

sine kæmpe portvinsbranderter altid skulle danse 

polka akkompagneret af hans altid medbragte 

shubi forty album, hvor han som sin grande finale 

altid havnede oven i buffetbordet.

Med nærmere eftertanke mindede de tre andre 

også om onkel Ernst. Nuvel.

Nok om onkel Ernst.

I en anden runde var en ung dame så heldig, 

at hun kunne overbyde en blegt udseende og 

ganske svedig 

m a n d s l i n g 

med en ap-

pendicitis. Ens 

selvopfattelse 

er jo subjektiv, 

og denne unge 

dame følte, at 

hendes

selvværd ville blive stærkt forbedret ved et par 

implantater i brystregionen. Overlæge Mejer tog 

imod patienten med et lummert        Smil, som 

han har for vane, når han kommer disse unge 

kvinder til undsætning.

Auktionarius udbrød i samme stund: “jamen 

mine damer og herrer, dér har vi beviset, man 

kan jo ikke overbehandle nok”. Og han havde 

ganske ret. At den unge dame med sit i forvejen 

store brystparti muligvis ville få senkomplika-

tioner i form af dårlig ryg var 

en anden sag. En sag som det 

offentlige heldigvis tager sig 

af påpegede oversygeplejer-

ske Madsen. Til tider kan det 

være svært at forstå kritik-

SKADESTUEBEHANDLING VIA AUKTION

"Til tider kan det 
være svært at forstå 
kritikernes frygt for 
overbehandling i et 
privat system."

"Auktionarius udbrød i samme 
stund: “jamen mine damer 
og herrer, dér har vi beviset, 
man kan jo ikke overbehandle 
nok”."

"Der var bl.a. en mand, der i 
sin auktionsrunde kom med det 
suverænt højeste bud, og fik et 
helbredstjek bestående af 10 
på hinanden efterfølgende CT 
scanninger."

DEBAT
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Troels

ernes frygt for overbehandling i et privat system. 

Er det overhovedet et onde? Nej vel. Nårh ja 

forresten, manden med appendicitis blev efter-

følgende samlet op fra fortovet, efter

at hans krampetrækninger så småt havde 

aftaget, og blev venligt og behændigt flyttet 

andetsteds hen af Portør Todsen.

Efter en første åbningsdag, hvor der havde 

været åbent fra 12 til 14, ja private skadestuer 

bestemmer selv deres åbningstider, afsluttede 

auktionarius med en hyldest til Lars Lykke.

Her fremhævede han privat hospitalernes lukra-

tive aftaler ved behandlingsgarantien. For samti-

dig med indførelse af behandlingsgarantien, der 

er en god ting, lader man være med at give det 

offentlige de fornødne midler til at efterkomme 

garantien. Man bliver derfor nødt til at udlicitere 

behandlingen til privat hospitalerne, der desuden 

får flere penge per behandling af staten end det 

offentlige får for selvsamme behandling. Der kan 

således godt gives flere penge til det offentlige 

uden et øget skattepres. For pengene er der. De 

bliver bare givet til privathospitalerne i stedet. 

Heldigvis. Derudover fremhævede auktionarius 

firmaers mulighed for en afdragsfri privat syge-

forsikring. Alle disse tiltag skabt under Lars Lykke 

har skabt grobund for en voksende privatisering, 

og det er ikke længere utopi at få vidunderlige 

amerkanske tilstande konstaterede den smilende 

auktionarius.

Således sluttede en herlig dag, hvor publikum, 

tilskadekomne og skadestuens ansatte havde 

haft en rigtig sjov dag. Det her kommer vi til at 

gøre igen sagde overlæge Mejer og tog et sip 

af sin Grand Cru fra Champagne.

Har man lyst til at undersøge nærmere hvad 

Skadestuen.info er for en størrelse, kan man 

kigge nærmere på hjemmesiden www.skadestu-

en.info eller

ET KIG I ANNALERNE
MOK kaster endnu engang blikket bagud, nærmere betegnet november 1984, hvor der bringes en efterlysning 
af en tidstypisk dekorationsgenstand - nemlig en lille batik.
En nærlæsning af de efterfølgende numre afslører desværre ikke om batikken fremkom i glemte-sager-
skabet.... 
        Red./Troels

Til pigerne: Thomas Helmig

Hey kælling.......

DEBAT & ANNALERNE
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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
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 14. september 
2009. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, og du kan max tilmelde dig 3 
kurser. 

Datoerne for kurserne er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret hurtigst muligt i 
såvel MOK som på FADLs hjemmeside www.fadl.dk.

Spændende efterår 2009
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et spændende efterår med RUS-introduktion, lægevi-
karkurser, Generalforsamling og meget andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til alle de nye studerende på medicinstudiet, og 
vi glæder os til at møde jer til FADLs RUS-introduktion i henholdsvis Kredsforeningen og 
Vagtbureauet.
I skemaet nedenfor kan du se, hvornår dit hold er inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og se, hvad der sker i FADL.

Det almene journalkoncept er kommet

Det almene journalkoncept er sammen 
med FADLs Forlag blevet revideret i sam-
arbejde med tre læger. Journalkonceptet 
udleveres gratis til FADL-medlemmer, 
der går på 7. semester og kan hentes i 
Sekretariatet på Blegdamsvej 26.

RUS-introduktion - efterår 2009
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. 
FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.
Vagtbureauet ligger på Blegdamsvej 4, 2. sal, ved Skt. Hans Torv. FADLs Kredsforening i København vil informere dig mere generelt om den 
rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem.Københavns Kredsforening ligger på Blegdamsvej 26, lige 
over for Panum. Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer alle.

Intro FADL Intro Vagtbureau

Hold 101 Tirsdag den  1/9 12.15 - 13.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Tirsdag den  1/9 11.15 - 12.00 12.15 - 13.00

Hold 103 Onsdag den  2/9 11.15 - 12.00 12.15 - 13.00

Hold 104 Onsdag den  2/9 12 .15 - 13.00 11.15 - 12.00

Hold 105 Fredag den   4/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 106 Fredag den   4/9 10.15 - 11.00 12.15 - 13.00

Hold 107 Onsdag den  2/9 13.15 - 14.00 14.15 - 15.00

Hold 108 Onsdag den  2/9 14.15 - 15.00 13.15 - 14.00

Hold 109 Fredag den   4/9 12.15 - 13.00   9.15 - 10.00

Hold 110 Tirsdag den  1/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 111 Tirsdag den  1/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Det sker i september

» 10. sep.: Repræsentantskabsmøde
» 14. sep.: Kursustilmelding på fadl.dk
 

KREDSFORENINGEN
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Har du lyst til at sætte dit præg som ny til-
lidsrepræsentant i FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter varetager med-
lemmernes interesser, hvor vi blandt andet:

• Fungerer som bisidder, når et medlem 
indkaldes til en evt. klagesamtale på Vagtbu-
reauet.

• Hjælper til med at undersøge regler og 
rettigheder for stud.med. og FADL-vagt, når 
man arbejder under forskellige forhold.

• Deltager i ansættelsessamtaler ved indsup-
plering på faste hold.

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er pro-
blemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:

• Udarbejdelse af oplæg vedrørende til-
lidsrepræsentanternes arbejde til brug på 
FADLs hjemmeside og i brochurer.

• Profi lering af hjemmeside og synliggørelse 
af TR.

• Involvering i Vagtbureauets 2. time (efter 
SPV-kurserne).

• Regelmæssige møder med Vagtbureauet, 
hvor vi diskuterer vagttagernes arbejdsfor-
hold og de medlemmer, som er omfattet af 
problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsen-
tanter, som ansættes for 1 år ad gangen. Vi 
mødes 4-5 gange i løbet af et semester, hvor 
vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager. Arbejdsbyrden er ca. 15-20 timer pr. 
semester, men kan variere efter, hvor mange 
projekter, vi har gang i.

Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræ-
sentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Afl ønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere:
Du skal:

• Være medlem af FADL

• Have bestået SPV-kursus

Semestertrin er underordnet

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 17. septem-
ber 2009 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i 
uge 39.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)

Kæmpe JA til overenskomsterne
FADLs medlemmer har ved urafstemningen, 
med et overvældende fl ertal, stemt ja til over-
enskomstresultaterne.

På lægevikarområdet stemte 88,8% ja og 0,6% 
nej. På FADL-vagtområdet var ja-stemmerne 
endnu mere markante, idet 95,4% stemte ja 
og 1,2% nej. Den samlede stemmeprocent var 
knap 9%.

De to forhandlere Morten Andresen og Jesper 
Rydberg, der på FADLs vegne har forhand-
let overenskomsterne hjem, er begge yderst 
tilfredse med, at medlemmerne så markant har 
sagt ja.

”Det store ja viser, at medlemmerne synes vi 
har været på det rette spor hele tiden” siger de 
to forhandlere samstemmende, og benyttede 
samtidig lejligheden til at takke medlemmerne 
for den solide opbakning.

Nu skal lønnen så efterreguleres tilbage fra 
den 1. april 2008, med lønstigninger 1.4.2008, 
1.10.2008 og 1.4.2009.

På lægevikarområdet vil der nok ske en 1. 
efterregulering (generel løn-regulering) af din 
løn i august-lønnen, og i oktober-lønnen vil 
der ske en 2. efterregulering når selve overens-
komstteksterne er underskrevet og sendt ud. 
Dette ekstra efterregulerede beløb vil være på 
245,90 kr. pr. måned.

På FADL-vagtområdet er det FADLs vagtbu-
reauer der foretager lønefter-reguleringen, og 
de vil nok efterregulere din løn i september/
oktober måned. Her foretages ikke en 2. efter-
regulering.

 

GRATIS PRØVEMÅNED 
ELLER

INGEN GEBYR VED START

FADL - STUDERENDE
NY FORM
FITNESSCENTER

�������������������������������������

Medlemsfordele

Som medlem af Københavns 
Kredsforening har du spe-
cielle fordele af dit medlem-
skab, som fx. rabatter på vin, 
HI-FI og cykler.

Se mere på 

www.fadl.dk

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R
HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 
Har du lyst til at arbejde i et spændende og ud-
fordrende miljø, med søde arbejdskollegaer og 
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling 
søger et nyt medlem til tiltrædelse snarest.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, 
EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.) også 
satellitlaboratorier på Hvidovre, Bispebjerg, Amager og 
Frederiksberg hospital. 

Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde 
består i at udføre MEP (Motorisk evokerede potentialer) 
selvstændigt. Enten i samarbejde med en neurofysiolo-
giassistent eller med en anden fadlvagt fra holdet. Vi har 
fortrinsvis vagter tirsdag og fredag fra hhv.
8.00 – 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. én 
vagt om ugen, samt én til 2 bagvagter om måneden.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne fl ere
Har bestået 6. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid.
Kan deltage i holdmødet der fi nder sted i slutningen 
af september, samt oplæring min. 2 vagter pr uge i 
uge 39 og 40 

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. september 09 kl. 10.00.  
Via. www.fadlvagt.dk.- ledige hold-mærke”1614” 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til hold-
leder Jonas Fondsman jonas_faxhus@hotmail.com 

•
•
•
•
•

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejd-
stiden er 8-14 i weekender og på alle helligdage. 
Det er et stort plus, at vi altid er 6 på arbejde 
samtidigt. Der er et godt sammenhold/samar-
bejde indbyrdes og med de øvrige ansatte på 
afd. 3011. 

Krav:
Du skal have/kunne:
Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. sommer og 
i eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i oktober (typisk mellem kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet d. 22/10 kl. 17.00 i kaffestuen, 
afd. 3011 på RH
Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver 
dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af oktober
Ansættelse pr. 1. oktober 2009

Stikkererfaring eller anden relevant erfaring er en fordel, 
men ikke noget krav.
Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde
Løn: SPV-holdløn.
Ansøgningsfrist Mandag d.14 september kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”
Spørgsmål kan rettes til holdleder Betina Palm 60116491 
eller talika8@ofi r.dk 

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

LÆGEVIKARHOLD 7703
Hjerte-lunge medicinsk afdeling, Hvidovre Hos-
pital søger 1 FADL medlem til nyt lægevikarhold 
med start medio september. 
Arbejdstiden er mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.00 

Arbejdsopgaver: 
Varetagelse af lægelig journaloptagelse på elektivt 
indkaldte kardiologiske patienter. Der planlægges med 
daglig journaloptagelse på op til 4 patienter.
Deltagelse i arbejdstest på elektivt indkaldte kardiolo-
giske patienter. Der planlægges med op til 2 arbejdst-
est dagligt på elektive patienter.
Deltagelse i planlagte DC-konverteringer i kardiologisk 
afdeling. I det omfang ovenstående arbejdsopgaver 
tillader det, vil der være mulighed for deltagelse i 
planlagte DC-konverteringer.
Deltagelse i alment stuelægearbejde, så som an-
læggelse af venfl on og KAD. 

Oplæring i kardiologiske undersøgelsesprocedurer (jour-
nalskrivning, arbejdstest, DC-konvertering) vil fi nde sted 
i afdelingen før vagtstart.
Krav:

Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også 
i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 10.9. 2009 kl. 10.00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7703” 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Ledende 
sygeplejerske Gry Orkelbog - Andresen 35245402 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MEDICINSK 
STUDENT SØGES 
TIL KLINISK 
PATOLOGISK 
DATABASE.

Arbejdet består i regis-
trering, wdatabearbejdn-
ing, renskrivning og lit-
teratursøgning. 
Databasen er ført på SAS, 
og disponibel på CDROM.

Ved spørgsmål henvendelse til 
Claus Petri telf. 48707667 mobil 
24601869
Ansøgningsfrist: 8. september 
2009 kl. 10 via www.fadlvagt.
dk  - for medlemmer – ledig 
hold – mærke ”patologisk da-
tabase”

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV INTENSIV AFDELING
Vi er et lille hold ventilatører, som startede på Herlev Intensiv denne forsommer.
Egentlig var det meningen, at det kun skulle være et sommerhold, 
men afdelingen er blevet glade for os og vi kan lide afdelingen, så 
holdet bliver permanent.
Desværre kan et par af vores kollegaer ikke fortsætte efter sommerfer-
ien, så vi søger 1-2 ventilatører til at supplere ind på holdet.
Holdet skal dække DV, AV og NV i weekenden (med bagvagtsdækning). 
Der tilbydes ofte ekstravagter i hverdagene (uden bagvagtsdækn-
ing).
Om arbejdet: Afdelingen har enestuer, og man er to om at passe to 
stuer. Dvs. man passer selvstændigt en patient i tæt samarbejde med 
en specialuddannet sygeplejerske. Med andre ord, man tæller som en 
fuldgyldig del af det faste personale. 
Afdelingens plejepersonale er specialuddannede sygeplejersker, so.su.
ass. og ventilatører. Afdelingen har speciallæge i vagt.

Holdets primære arbejdsopgaver er:
At passe intermediær patienter
Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske eller NIV
Sårpleje samt personlig pleje.
Er der ingen intermediære patienter hjælper man til hos andre 
patienter.
Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at passe forskel-

•
•
•
•

•

lige patienter i hver vagt.
(Administration af medicin er en sygeplejerskeopgave).

Krav: 
Medlemskab af FADL
Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
Min. 200 VT-timer
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: VT-holdløn
Så hvis du er interesseret i et lærerigt studie job, på et velfungerende 
VT hold, så send en ansøgningJ
Ansøgningsfrist: Mandag den 14. september 2009 kl.10.00
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Mær-
ket ” Herlev intensiv”
Ansøgere med fl est antal timer og højeste semestertrin vil blive 
prioriteret.
Jobsamtalerne fi nder sted i slutningen af september på afdelingen. 
Der arrangeres lønnet oplæring på afdelingen inden i starter med at 
tage vagter. 
Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. 
Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

•

•
•
•
•

VAGTBUREAUET
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 Modul E09-04 E09-05 E09-06 E09-07 E09-08 E09-09 E09-10

A + B PA: Mandag 14.09. PA: Lørdag 26.09. PA: Mandag 28.09. PA: Lørdag 10.10. PA: Mandag 12.10. PA: Lørdag 24.10. PA: Mandag 26.10.

Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00

PANUM/  3,5 time 

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 15.09. PA: Mandag 28.09. PA: Tirsdag 29.09. PA: Tirsdag 13.10. PA: Torsdag 15.10. PA: Mandag 26.10. PA: Tirsdag 27.10.

Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30

PANUM/ 

E FRB: Torsdag 17.09. FRB: Tirsdag 29.09. FRB: Onsdag 30.09. FRB: Mandag 12.10. FRB: Onsdag 14.10. FRB: Tirsdag 27.10. FRB: Onsdag 28.10.

Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45

FRB/ 

F – Hjerne + kommunik. PA: Onsdag 16.09. PA: Onsdag 30.09. PA: Torsdag 01.10. PA: Onsdag 14.10. PA: Tirsdag 13.10. PA: Onsdag 28.10. PA: Torsdag 29.10.

Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00

PANUM/ 

G – Ernæring + udskillelser FRB: Mandag 21.09. FRB: Mandag 05.10. FRB: Onsdag 07.10. FRB: Mandag 19.10. FRB: Onsdag 21.10. FRB: Torsdag 29.10. FRB: Mandag 02.11.

Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00

FRB/ 

H – Kredsløb PA: Tirsdag 22.09. PA: Torsdag 01.10. PA: Tirsdag 06.10. PA: Torsdag 15.10. PA: Tirsdag 20.10. PA: Tirsdag 03.11. PA: Mandag 09.11.

Somatik.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00

PANUM/ 

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 28.09. RH: Torsdag 08.10. RH: Tirsdag 13.10. RH: Torsdag 22.10. RH: Tirsdag 27.10. RH: Torsdag 05.11. RH: Tirsdag 10.11.

Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00

RH/ 

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 23.09. PA: Onsdag 07.10. PA: Torsdag 08.10. PA: Onsdag 21.10. PA: Torsdag 22.10. PA: Onsdag 04.11. PA: Torsdag 05.11.

Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30

PA/ 

K – Hygiejne RH: Torsdag 24.09. RH: Tirsdag 06.10. RH: Mandag 05.10. RH: Tirsdag 20.10. RH: Mandag 19.10. RH: Mandag 02.11. RH: Tirsdag 03.11.

Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30

RH/ 

L – Repetition 2 RH: Tirsdag 29.09. RH: Mandag 12.10. RH: Torsdag 15.10. RH: Mandag 26.10. RH: Onsdag 28.10. RH: Mandag 09.11. RH: Torsdag 12.11.

Somatik.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00

RH/ 

M1 PA: Onsdag 30.09. PA: Tirsdag 13.10. PA: Onsdag 14.10. PA: Tirsdag 27.10. PA: Torsdag 29.10. PA: Tirsdag 10.11. PA: Onsdag 04.11.

Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00

PANUM/ 

M2 RH: Lørdag 03.10. RH: Lørdag 17.10. FRB: Lørdag 17.10. RH: Lørdag 31.10. FRB: Lørdag 31.10. RH: Lørdag 14.11. RH: Lørdag 07.11.

Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00

RH eller FRB

N RH: Søndag 04.10. RH: Søndag 18.10. FRB: Søndag 18.10. RH: Søndag 01.11. FRB: Søndag 01.11. RH: Søndag 15.11. RH: Søndag 08.11.

Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00

RH eller FRB

O FRB: Tirsdag 20.10. FRB: Tirsdag 03.11. FRB: Mandag 09.11. FRB: Tirsdag 17.11. FRB: Mandag 23.11. FRB: Tirsdag 01.12. FRB: Tirsdag 08.12.

Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30

FRB/ 

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 16.10. kl. 13 Fredag 30.10. kl. 13 Fredag 06.11. kl. 13 Fredag 13.11. kl. 13 Fredag 20.11. kl. 13 Fredag 27.11. kl. 13 Fredag 04.12. kl. 13

P  RH: Onsdag 21.10. RH: Onsdag 04.11. RH: Onsdag 11.11. RH: Onsdag 18.11. RH: Onsdag 25.11. RH: Onsdag 02.12. RH: Onsdag 09.12.

Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00

RH/  3,5 timer

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 22.10. FRB: Torsdag 05.11. FRB: Torsdag 12.11. FRB: Torsdag 19.11. FRB: Torsdag 26.11. FRB: Torsdag 03.12. FRB: Torsdag 10.12.

FRB/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30

C VB: Tirsdag 27.10. VB: Tirsdag 10.11. VB: Tirsdag 17.11. VB: Tirsdag 24.11. VB: Tirsdag 01.12. VB: Tirsdag 08.12. VB: Tirsdag 15.12.

Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30

VB/

Y 09.09 eller 10.09. 24.09. eller 28.10. 24.09. eller 19.10. 08.10. eller 12.11. 08.10. eller 02.11. 11.11. eller 30.11. 11.11. eller 16.11.

Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00

X Torsdag 01.10. Onsdag 14.10. Mandag 12.10. Onsdag 28.10. Mandag 26.10. Onsdag 25.11. Torsdag 22.10.

Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30

R Indenfor perioden:
05.10. – 13.10.

Indenfor perioden:
14.10. – 27.10.

Indenfor perioden:
19.10. – 03.11.

Indenfor perioden:
28.10. – 10.11.

Indenfor perioden:
02.11. – 17.11.

Indenfor perioden:
11.11. – 24.11.

Indenfor perioden:
16.11. – 01.12.

Følgevagter 3 x 8 timer

VB’s  2. Time Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu

VB/ 1 time 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15

TILMELDINGSFRIST: Mandag 17/8 kl. 10 Mandag 31/8 kl.10 Mandag 31/8 kl.10 Onsdag 16/9 kl.10 Onsdag 16/9 kl.10 Tirsdag 29/9 kl.10 Tirsdag 29/9 kl.10

OBS!

Der er stadig 

ledige pladser på hold 

4, 5 og 6
VAGTBUREAUET
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VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2009
HOLD C
Orientering  Mandag 12/10 16.30-17.30  Panum  
Lektion 1:  Lørdag 17/10 09.30-13.30  RH 
Lektion 2*:  Søndag 18/10 09.30-14.00  RH 
  Mandag 19/10 16.30-21.00  RH
Lektion 4:   Onsdag 21/10 16.30-20.30  RH   
Lektion 5:  Torsdag 22/10 16.30-20.30  RH  
Lektion 3*:  Lørdag 24/10 09.30-14.00  RH  
  Søndag 25/10 09.30-14.00  RH  
Lektion 6*:  Mandag 26/10 16.30–18.30 RH
    18.30-20.30  RH  
Prøve*:  Tirsdag 27/10 16.30-18.45  RH 
    18.45-21.00  RH

TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 14/09 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Gældende for alle hold:
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Gældende for alle hold:

HOLD D
Orientering Mandag 26/10 16.30-17.30  Panum  
Lektion 1:  Lørdag 31/10 09.30-13.30  RH 
Lektion 2*:  Søndag 01/11 09.30-14.00  RH 
  Mandag 02/11 16.30-21.00  RH
Lektion 4:   Onsdag 04/11 16.30-20.30  RH   
Lektion 5:  Torsdag 05/11 16.30-20.30  RH  
Lektion 3*:  Lørdag 07/11 09.30-14.00  RH  
  Søndag 08/11 09.30-14.00  RH  
Lektion 6*:  Mandag 09/11 16.30–18.30 RH  
    18.30-20.30  RH  
Prøve*:  Tirsdag 10/11 16.30-18.45  RH  
    18.45-21.00  RH

TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 28/09 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

HOLD E
Orientering Mandag 09/11 16.30-17.30  Panum  
Lektion 1:  Lørdag 14/11 09.30-13.30  RH 
Lektion 2*:  Søndag 15/11 09.30-14.00  RH 
  Mandag 16/11 16.30-21.00  RH
Lektion 4:   Onsdag 18/11 16.30-20.30  RH
Lektion 5:  Torsdag 19/11 16.30-20.30  RH 
Lektion 3*:  Lørdag 21/11 09.30-14.00  RH  
  Søndag 22/11 09.30-14.00  RH  
Lektion 6*:  Mandag 23/11 16.30–18.30 RH  
    18.30-20.30  RH  
Prøve*:  Tirsdag 24/11 16.30-18.45  RH  
    18.45-21.00  RH

TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 12/10 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

Om 
Søpølsen
Jeg sad lige og surfede lidt 
på internettet om søpølsen 
, og i den forbindelse faldt 
jeg over et udmærket åbent 
forum, hvor netop dette dyr 
blev diskuteret.

Det starter med at en lidt 
fortvivlet sjæl søger hjælp fra de andre med 
følgende ordlyd:

For en måned siden købte jeg en søpølse til 
at holde mit dyrt indkøbte levende sand rent. 
Det gør den sandelig også, men samtidig 
har den snart fl yttet det hele ind imellem 
stenene. Det skyldes at den altid ligger med 
bagenden gemt inde i stenopbygningen, im-
ens den vover hovedet frem og guffer sand i 
sig. Sandet bliver derved afl everet langt inde 
imellem stenene.
Så ulempen ved min søpølse er at nu skal jeg 
ud og købe levende sand igen..

Ja, det dilemme har vi vel alle sammen befun-
det os i, så jeg læste lidt videre for at se om 
der skulle være en løsning på problemet....

En fyr skriver: 
Jeg har også en søpølse , den holder mit grus 
fi nt rent. Det sker da en gang i mellem at der 
ryger noget ind mellem stenene . Men den gør 
et fi nt stykke arbejde i mit akvarie.

Dette synes jeg ikke var sønderligt hjælpsomt, 
så jeg læste videre:
Tror du ikke det er fordi den er lidt “sky” i 
starten, at den har placeret sig i den posis-
tion...
Ellers, så “alt andet lige”, vil der vel snart op-
stå et problem for pølsen med at få sandet til 
at være i revnen, når den har fyldt det op

Ganske fornuftigt forslag, 
men:
Nu har jeg snart haft den i 
1 ½ måned, så den burde 
vel være kommet over 
den værste generthed. 
Jeg tror snarrere at det 
er en adfærd som den 
søpølse, jeg har købt, har. 
Men det er da rigtigt at på 
et tidspunkt er der fyldt 
op imellem stenene og 
så må den fi nde på noget 

andet. Jeg kører snart en tur ind til byen og 
køber en pose fi nt koralsand, til at fylde efter.  
Med hensyn til alt det sand imellem stenene, 
så tror jeg det får lov at ligge. Jeg ved ikke om 
det er noget der kan skabe problemer, men 
det vil tiden vel vise.

Jamen så løser det vel sig selv, men jeg synes 
nu stadig jeg, som sikkert også dig kære 
læser, står tilbage med en række spørgsmål, 
så dem vil jeg forsøge besvaret.

For det første: 
Hvad er levende 
sand?

Det viser sig at 
det er moderne 
at købe bioaktivt 
levende sand til 
sit akvarie, fordi 
det skulle være 
meget bedre. 
Åbentbar t  er 
det bare sand 
med bakterier 
- altså beskidt 
sand, men man 
kan åbenbar t 
således gå meg-
et galt i byen, 
som en fra siden 
erfarede da 

vedkommende kom til at købe dødt levende 
sand. Ups.

For det andet: Hvad er en søpølse egentligt?

Søpølsen er en klasse inden for familien pi-
ghuder, som også omfatter søstjernen. Disse 
dyr er de eneste hvirvelløse dyr med et indre 
skelet..... interessant...

For det tredje: Kan den blive genert? 

Nej - dette må være den uomtvistelige 
sandhed, som jeg bygger på logisk ræsonne-
ment. Det forholder sig nemlig sådan at hvis 
søpølsen bliver truet (og sikkert også hvis 
den bliver enormt vred) så spytter den sine 
indre organer ud af sit anus lige i hovedet på 
hvem der end er i vejen. Bagefter laver den 
så bare nogle nye.
Den logiske konklusion er at et dyr der kan 
være så hulens dælens simpelthen ikke kan 
blive gernert!

Mia Joe / MOK.red

Levende sand?

VAGTBUREAUET

GØGL
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Lungemedicinsk afdeling L, Bispebjerg Hospital
LUNGEMEDICINSK FORSKNINGSENHED 
30-08-2009  

Studentermedhjælper

Har du interesse for KOL, astma og allergi er der mulighed for at 
deltage i forskning i Lungemedicinsk For-skingsenhed på Bispebjerg 
Hospital. 
I forskningsenheden er der andre stud.med.’er der udfører egen 
forsk-ning, der er ph.d.-studerende, læger, 
sygeplejersker, laborant og sekretær og ikke mindst 
forskningsmiljø.

I forbindelse med en epidemiologisk undersøgelse af voksne tvil-
linger ønsker vi at oprette et hold af stud.med.er, primært med efter-
middagsvagt, men formiddagsvagter er også en mulighed. Arbejdet 
udføres i teams á 4 studenter. 
Man skal mindst have bestået 3. semester. 

Når du arbejder i Lungemedicinsk Forskningsenhed kan du få mu-
lighed for at få tildelt et selvstændigt emne, som du kan anvende til 
din Osval opgave.  

Ved egne forskningsundersøgelser kan du forvente 
kvalificeret vejledning og med basis i disse resultater, vil der blive 
mulighed for at deltage i kongresser og udenlandsrejser. 

Skriv et par ord om dig selv og send det til 
overlæge dr. med. Vibeke Backer, 
Lungemedicinsk Forsknings-enhed, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg 
Bakke 23, 
2400 København NV 
på mail mb07@bbh.regionh.dk.

Deadline mandag den 14.09.09 kl. 12.00.

Du kan også kontakte os telefonisk på 35313569 (sekr. Marianne 
Bøje).

Hospitalsenheden Vest, 
Regionshospitalet Holstebro

Akutafdelingen

I Akutafdelingen, Regionshospitalet Holstebro er 
et vikariat ledig til besættelse i perioden 1. okto-

ber 2009 til 31. januar 2010. 

Akutmodtagelsen modtager patienter fra de 
medicinske-, ortopædkirurgiske-, neurologiske- og 
urinvejskirurgiske specialer og behandler ca. 9.000 

patienter i skadestuen hvert år.

Du vil skulle indgå i basislægeberedskabet, der 
omfatter et vagtlag med 8-skiftet vagt.

Har dette din interesse, kan du får yderligere 
oplysninger ved kontakt til afdelingslæge Suheil 
Salamon på telefon 9927 3289 / mobil 26803613 

eller pr. e-mail:  suasa@Ringamt.dk 

Ansøgning bedes fremsendt pr. mail til 
suasa@Ringamt.dk  eller til postadressen: 

Regionshospitalet Herning, Akutafdelingen, 
Gl. Landevej 61, 7400  Herning.

Ansøgningsfrist:  15. september 2009

VIL DU GERNE VÆRE 
OVERLÆGE?

Så overvej forskningsuddannelse i 
molekylærbiologi, gener og sygdom.

Vi beskæftiger os med arvelighed af store 
befolkningssygdomme som hudkræft, brystkræft, 
tarmkræft, prostatakræft, astma, kronisk ob-
struktiv lungesygdom, blodprop i hjertet og 
slagtilfælde. 

Hertil har vi indsamlet DNA på ca. 90.000 raske 
og syge danskere, og vi har ved hjælp af dette 
materiale de sidste 15 år publiceret forskning på 
højt internationalt niveau (f.eks. i Lancet, JAMA, 
Annals of Internal Medicine og New England 
Journal of Medicine).

Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt 
at være med til at definere dit forskningsprojekt, 
daglig vejledning og mulighed for at præsentere 
dine resultater i Danmark og udlandet. 
Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel 
som førsteforfatter. 
OSVAL II opgave kan indgå som en del af pro-
jektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. 
uddannelse. 

Orlov fra studiet i 6-12 måneder er en fordel. Hvis 
du tager orlov, vil vi tilbyde skolarstipendium på 
kr. 10.000 per måned. 

Du vil kunne lære laboratorieteknikker som PCR, 
DNA sekventering og DNA chip teknologi samt 
avanceret statistik og databehandling. 
Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og 
engelsk, og at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på Klinisk Bi-

HAR DU GANG I ET 
FORSKNINGSPROJEKT 
INDEN FOR PSYKIATRI?
Torsdag d. 22/10 2009 er Psykiatridag på Pa-
num. Programmet bliver Progressivt, Mægtigt 
og Saftigt – lidt som PMS, der står bag hele ar-
rangementet.

Et vigtigt programpunkt er vores FOREDRAG-
SKONKURRENCE, som du kan deltage i, hvis
- du er studerende eller kandidat fra 2009. 
- du har – eller har haft – gang i et klinisk, epide-
miologisk eller eksperimentelt forskningsprojekt 
inden for psykiatri (bacheloropgaven, OSVAL II, 
produktet af prægraduat forskning…).
- du sender en mail til psykiatriforedrag@gmail.
com med oplysninger om dig selv (navn, semes-
tertrin) og om projektet (ABSTRACT på max 300 
ord (i word-format) samt angivelse af projektets 
påbegyndelse). 

På baggrund af de indsendte abstracts udvælges 
fire studerende til at deltage i selve foredrag-
skonkurrencen. Vi starter kl. 17.15 og foredrag-
sholderne har hver 10 minutter til rådighed. 
I den efterfølgende bedømmelse vil der blive lagt 
særlig vægt på formidling og kvaliteten af fore-
draget, men projektets videnskabelige indhold og 
originalitet tages selvfølgelig også i betragtning.
Vinderen af foredragskonkurrencen vil få overrakt 
en (særdeles fed) præmie på dagen!

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at 
sende en mail til adressen psykiatriforedrag@gmail.
com

Mange hilsner, arrangementsgruppen 
i PMS

okemisk afd., Herlev Universitetshospital og på 
Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. 
Aktuelt består gruppen af 2 ledere (Børge Nor-
destgaard og overlæge Anne Tybjærg-Hansen, 
Rigshospitalet), 5 senior forskere, 20 yngre læger 
og andre akademikere under forskningsuddannelse 
og 16 bioanalytikere. 
Ud over personlig daglig vejledning tilbydes du at 
deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret heri, er du meget 
velkommen til at ringe til Maren Weischer efter kl. 
15 for en uformel snak. 

Send derudover venligst ansøgning inklusive cur-
riculum vitae med kopi af eksamensbeviser 
(gymnasium, HF, lægestudium indtil videre 
mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en 
forudsætning. Det vigtigste er, at du har lyst til 
at lære at forske. 
Vi glæder os til at høre fra dig snarest.

Med venlig hilsen.

Maren Weischer 
Læge
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Universitetshospital, 2730 Herlev.
E-mail: marwei01@heh.regionh.dK
Tlf.: 22 47 23 06   

Børge G Nordestgaard   
Professor, overlæge, dr. med.   
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Universitetshospital, 2730 Herlev.
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21

Se vores super tilbud på Basal nyrefysiologi 2. udgave 
og Fysiologi – en grundbog på www.munksgaarddanmark.dk

FÅ STYR PÅ FYSIOLOGIEN

BASAL NYREFYSIOLOGI 

2. udgave

FINN MICHAEL KARLSEN, NIELS-HENRIK HOLSTEIN-RATHLOU, 

MAX SALOMONSEN OG CHARLOTTE MEHLIN SØRENSEN

Bogen repræsenterer en kvantitativ tilgang til nyrefysiologien ud fra 

en dansk synsvinkel, og som undervisningen praktiseres på uddan-

nelsesstederne. Bogen har primært medicinstuderende som mål-

gruppe, men henvender sig også til læger og andre faggrupper. 

2. udgaven er opdateret med den nyeste viden indenfor området 

og yderligere målrettet undervisningen. Nuværende illustrationer 

er forbedrede og fl ere illustrationer er kommet til, ligesom stikords-

registeret er udvidet.

FYSIOLOGI – EN GRUNDBOG

OLAV SAND, ØYSTEIN V. SJAASTAD OG EGIL HAUG

Bogen er en oversættelse af den norske lærebog i fysiologi 

for medicinstuderende. Oversættelsen er tilrettet det dan-

ske medicinstudie med hjælp fra tre centrale undervisere, 

der repræsenterer hvert sit universitet, og den er derfor, 

med passende supplement, et godt alternativ til de 

engelsksprogede lærebøger. 

Forståelse af normalfysiologien danner grundlaget for at 

forstå udviklingen af sygdom og mulig behandling heraf, og 

teksten har hele tiden den kliniske relevans for øje. Teksten 

støttes af et væld af pædagogiske stregtegninger i farver.

632 SIDER
KR. 698,- 

(VEJL.)

NYHED
288 SIDER
KR. 248,- 

(VEJL.)

HARVARD MEDICAL SCHOOL – MASSA-
CHUSETTS GENERAL HOSPITAL

VALGFRIT KLINISK 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

Info-møde vil blive afholdt onsdag d. 16 september kl. 16.30 i auditorium F, ØNH- 
afdelingen, RH, opgang 2, 7. sal.

•
•
•
•

•
•
•
•

1-ÅRIG SKOLARSTIPENDIAT SØGES TIL 
FORSKNING I GENETIK OG SKIZOFRENI.

Dansk Psykiatrisk Biobank har gennem de seneste 5 år indsamlet patientmate-
riale (DNA) og data på over 200 patienter med en psykiatrisk diagnose. I vores 
projekt ønsker vi at undersøge for undergruppe af skizofreni udfra parakliniske 
og genetiske data. 

Vi søger en medicinstuderende til projektet til i samarbejde med instituttets 
læge få ansvar for rekruttering og karakterisering af de identificerede patienter 
og pårørende. Du vil blive grundig introduceret til psykopatologi og diagnostiske 
redskaber, og der vil være mulighed for at tilegne erfaring med blodprøvetagning 
og samtaleteknik samt mulighed for selvstændig forskning under vejledning med 
efterfølgende medforfatterskab og fremlægning af resultater til konferencer.  

Projektet er opslået til en medicinstuderende som et 1-årigt skolarstipendium med 
start januar 2010 eller efter aftale.

Projektet vil som udgangspunkt finde sted på vores domicil på Region Hovedstadens 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde på Forsknings Instituttet for 
Biologisk Psykiatri. Du vil indgå et alsidigt forskningsteam bestående af bio-analy-
tikere, biokemikere, sygeplejerske, læge og andre studerende fra eks. KU, RUC. 
Stipendium er i henhold til de gældende normer for skolarstipendier.

For yderligere oplysning eller en uformel drøftelse kan henvendelse ske til in-
stituttet.
 

Ansøgning bedes sende til:
Thomas Werge, Forskningschef
Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri
Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Boserupvej 2, 4000 Roskilde
 
Mail: thomas.werge@shh.regionh.dk
Tlf. 4633 4968
 
www.ribp.dk, www.psykiatriskbiobank.dk. 
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”VELKOMMEN PÅ 9. 

SEMESTER”
Sådan indledes en af de 
mange mails jeg har 
modtaget de sidste par 
dage i sommerferien fra 
diverse studiesekretær-
er… og mange tak siger 
jeg bare. Det er vir-
kelig sin sag selv for 
en garvet univer-
sitetsrotte som mig at 
holde styr på de mange 
skemaer og holdnumre, 
der er væltet ind i min 
epostboks.

Den første mail, som jeg 
fik d. 19. august, inde-
holdt bl.a. information om 
at jeg skulle starte i klinik 
på Køge sygehus på hold 3A. 
Skemaet for dette hold kan 
findes på syllabus, men blev 
dog først opdateret, så jeg kunne 
se skemaet for semesterets første uge, i løbet af 
weekenden inden jeg skulle starte.
Derudover er jeg på hold 11 i kommunikation-
sundervisning og på hold 17 i fællesundervisn-
ing. Skemaerne for disse hold fik jeg i første 
omgang i en mail d. 21. august, men skemaerne 
er siden blevet opdateret og kan nu findes på 
Absalon. (Overskriften på det ene skema er i 
øvrigt ”Fællesundervisning … i kommunika-
tion/samarbejde…” Så kan det altså godt være 
lidt svært og finde ud af hvad der er hvad, når 
nu jeg er på et hold i fællesundervisning og et 
andet i kommunikation.)

På medicinsk sociologikurset er jeg på hold 4, og 
på farmakologikurset er jeg på hold 6. Skemaet 
for sidstnævnte har jeg modtaget i en særskilt 
mail d. 25. august, hvilket betyder, at jeg nu er 
oppe på at skulle ind på tre forskellige hjemme-
sider for at stykke mit skema sammen. I øvrigt 
synes jeg også lige, at det skal nævnes at jeg 
generelt ikke er typen der planlægger mit liv 
langt ud i fremtiden, men at modtage skemaet 
for semesteret seks dage før det starter hjælper 
ikke ligefrem på processen.
Det må simpelthen være muligt at gøre dette 
bedre, så man ikke skal sidde med fem forskel-
lige holdnumre og holde styr på fire forskellige 
skemaer (der i øvrigt allerede første dag man-
glede en time).
Dette skal selvfølgelig ikke ses som en kritik af 
de stakler der sidder og arbejder med dette til 
daglig, men af systemet som bare ikke fungerer 
godt nok.

Hallas/ MOK.red.

I forbindelse med en større helbreds-

undersøgelse af voksne borgere i 

Næstved over de næste 3-4 år har vi 

brug for dig som undersøger til at lave 

disse undersøgelser. 

Du behøver ikke at have kendskab til selve 

undersøgelserne på forhånd, da vi oplærer 

dig forinden. Dit arbejde vil vare fra ca. kl. 

14/15 til ca. 20 1-2 dage om ugen mandag til 

torsdag.

Det eneste krav er at du skal være i gang 

med, eller opskrevet til, en sundhedsfaglig 

uddannelse, eller være sundhedsfagligt ud-

dannet.

Vi har brug for 30-40 undersøgere. Vi har 

brug for dig fra 01.11.09. I perioden fra 

01.11.09 - 01.12.09 vil du blive oplært og der 

vil være en pilottest af helbredsundersøgel-

sen, som går i gang 01.12.09. 

Du får timeløn efter overenskomst. Kittel 

sørger vi for. Helbredsundersøgelsen vil fore-

gå i ambulatoriet for Klinisk Biokemi (ved 

siden af skadestuen) på Næstved Sygehus. 

Helbredstestene består bl.a. af blodprøver, 

blodtryk, højde, vægt, EKG, taljemål og lun-

gefunktionsmåling. Du skal også centrifugere 

og håndtere blodprøverne. 

Hvis du er interesseret, så send en mail 

senest 28.09.09 til afdelingslæge 

Christina Ellervik: cel@regionsjaelland.dk

I mailen skal fremgå: fulde navn, studieret-

ning og semester, hvilke helbredsundersø-

gelser af ovenstående som du allerede kan 

udføre, fødselsår, adresse og mobil/fastnum-

mer.

Vi kontakter dig ca. 01.10.09 vedrørende 

oplæring, ansættelsespapirer, informations-

møde etc.

Studentermedhjælper
Er du interesseret i et studierelevant arbejde?

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

BASAL QUIZ
Hvilken type celler, som ikke er at finde i fovea centralis, transporterer lyset gennem 

de 9 første lag i retina?

DIAGNOSTISK QUIZ
I anledning af at dette er den første quiz dette semester, kommer her lidt af en nød til 

den lille Sherlock Holmes derude. Tænk udenfor boksen og vind Lars.

Du står på din klinik en tidlig onsdag eftermiddag før 16:00. Vejret har de sidste par 

dage været noget skyet men i dag er der lovet 22 grader og sol. 

Pludselig går døren op og ind kommer en person bærende på en akut syg patient. 

Personen præsenterer sig som patientens allerbedste ven og fortæller, at patienten 

de sidste par måneder har haft et betydeligt vægttab og virket en smule nedtrykt. 

Dette kombineret med en nedsat appetit.

I den sidste tid har patienten ikke fået gjort rent på sin bopæl som derfor flyder med 

gamle aviser. I under en uge har patienten døjet med svære vejtrækningsproblemer 

samt udflåd fra øjne og næse. Vennen finder patienten liggende gispende i sin egne 

ekskrementer som havde en mistænkelig limegrøn farve og som i øvrigt var en type 

seks på Bristols lorteskala.

 
Du tager en fæcesprøve og sender den til undersøgelse på det eneste godkendte 

laboratorium i Danmark. Derefter sætter du dig, drikker kaffe, flirter med vennen 

og venter på svaret. 
En halv time senere dumper svaret ind af brevsprækken: visende en positiv Chlamy-

dophila psittaci.

Hvilken type patient har vi med at gøre her?

Hallas og Markus/MOK.red.

Hvis du har et bud på enten den basale eller den diagnostiske quiz, skriv da til 

mok@mok.dk. 
Skriv dit svar, navn og telefonnummer.

UGENS QUIZ

ANNONCER, BROK & QUIZ
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“Livslinien er en professionel 
rådgivning. Der bliver taget 
godt hånd om os, så vi kan 
tage os af andre.”

Bliv frivillig på Livslinien
Vi tilbyder dig:

Solid grunduddannelse som telefon- eller 
netrådgiver
Regelmæssig supervision
Efteruddannelse og temaaftener
180 engagerede kolleger
Et stærkt fagligt og socialt netværk

Vi forventer, at du:
Har relevant faglig baggrund
Er ansvarsfuld og tolerant

Engagerer dig helhjertet 4 timer om ugen

Send din ansøgning inden 7. september.

Læs mere på 
www.livslinien.dk

ANDEL TIL SALG PÅ ØSTERBRO
Lækker, lys 5.sals 2V, nyistandsat. 
Nyt badeværelse. 2 altaner med sol. Elevator. 
Cykel- og vaskekælder. 
God forening og lækker gård. Tæt ved Nordhavn 
st. Andel 585.000 (vurd. 690.000). 3570/mdr incl. 
vand og varme og kabel lille pakke. 
Åbent hus 1. sept. Kl 18. 
Ellers kontakt andel.lejl@gmail.com

BAND SØGER GUITARIST!
Panum-band søger guitarist med styr på både solo 
og rytme - og hvis du kan lægge backing vokal er 
det helt perfekt. 
Vi er sanger, trommeslager, keyboardspiller og 
bassist med mange års erfaring og et solidt 
sammenspil, som vil starte det fede festband. Stilen 
er glad festmusik, vi øver en gang om ugen, har 
fokus på den lækre lyd og møder velforberedte op 
til øvning. 
Ambitionen er at spille 6-10 jobs årligt. 
Hvis du er interesseret er du velkommen til 
at ringe til Mads på 50935218, eller skriv til 
m_mejdahl@hotmail.com

VH Mads

BØGER TIL SALG:
Langmans Embryologi, 1. udgave, 2. oplag 2002. 
Ingen overstregninger. 50,-

Medicinsk Filosofi, 1. udgave, 8. oplag 2003. 
Ingen overstregninger. 100,-

Sundhedsvæsen og -politik, 1. udgave, 1. oplag. 
Ingen overstregninger. 100,-

Medicinsk Sociologi, 1. udgave, 5. oplag 2006. 
Få overstregninger. 150,-

Basal nyrefysiologi, 1. udgave, 1. oplag 1999. 
Få overstregninger. 100,-

Alle bøger er i pæn stand.

Mvh Pernille HS, 20911792.

STUDERENDE TIL 
HJERTEFORSKNING!  
Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og Kredsløb. 
Det drejer sig om hjerteforskning med sigte på at 
mindske omfanget af hjerteskade efter et myocar-
dieinfarkt. Projektet er et laboratorieprojekt med 
stor klinisk relevans.  

Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-op-
gaven, eller indgå i et ”prægraduat forskningsår”. 
Du kan læse om forskningsårordningen, samt om 
selve projektet,  på  
http://sund.ku.dk/for_studerende/forskningsaar/  
(Projektbeskrivelsen er på dette site fra d. 15. 
november 2007 og er blevet modificeret siden, men 
er dog fortsat aktuel i hovedtræk).  

Vi er en del af en afdeling med et livligt forsknings- 
og socialt miljø, med yngre forskere fra studenter- 
til phd- og postdocniveu. 

Projektet kan først starte i begyndelsen af 2010, 
men det er en fordel at tage en  kontakt tidligt 
i efteråret mhp en projektformulering og nogle 
administrative forberedelser.    

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, og eventuelt 
få en kontakt til tidligere forskningsstuderende fra 
vores laboratorium.  

SYGEHUS SYD

Ortopædkirurgisk afdeling - 
Nykøbing F. sygehus

Studentervikarer søges i perioden fra 1.10.2009 
– 28.2.2010

Evt. oplysninger kan indhentes hos Ledende 
overlæge Birger Taylor, på tlf. 56 51 52 14 eller på 
mailadressen btp@regionsjaelland.dk.

ANNONCER

FADL TØMMER KASSEN 
FOR MIN SKYLD, DET ER 

SGU PÆNT AF DEM!
"Så er de endelig betalt! Efter at have husket det 
i efteråret og siden glemt alt om det, mindede en 
artikel i Dagens Medicin for nogle uger siden mig 
om det.... Fadl har nu gennemført den retsag mod 
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, som 
har ligget og luret så længe. Fadls flittige advokat 
har fundet ud af at 4-års reglen er i strid med EU’s 
menneskerettighedsregler og grundloven. Og lad 
mig lige sige: Sådan føles den også! Byretten ville 
ikke røre sagen med en ildtang, så nu er det gået 
direkte videre til landsretten. Og herfra falder der 
dom d. 7. september.

Eftersom Fadl er fagforening for medicinstu-
derende, er jeg jo ikke længere medlem, men 
derimod medlem af Yngre Læger, YL. Eftersom 
reglen først har relevans når man er rykket fra 
de studerendes rækker over blandt Yngre Læger, 
skulle man jo tro at YL ville være med i retssagen, 
i deres medlemmers interesse. De har trods alt 
væltet den bestyrelse der fik os rodet ud i denne 
suppedas. Og hvilken fagforening vil risikere at 
deres medlemmer konsekvent får brudt mennesk-
erettighederne?

Nå, men YL vil ikke være med. De har ’over-
levelseskurser’ og ’karrierevejledning’, så nu er 
kampen mod 4-års reglen i deres øjne åbenbart 
blevet obsolet. Hmmm, jeg var på det såkaldte 
”overlevelseskursus” - som de aller første underlagt 
den nye bekendtgørelse. Og det er jo ikke bare 4-års 
reglen, der er kommet til, men en masse spændende 
initiativer, som YL faktisk er stolte af. Men AK, på 
godt og ondt blev denne ’venden op og ned’ på post-
graduat uddannelse, fuldstændigt tiet ihjel. Det var 
en skændsel. Ingen kan vejlede os i hvordan det 
kommer til at fungere med ”faglige profiler” i stedet 
for points, med ”konsekvensgivende evalueringer” 
og hvad der ellers er kommet til. For der er ikke 
nogen, der har noget erfaring med det endnu. Men 
de kunne da i det mindste nævne det!

Og nu går Fadl i retten, en flere hundrede tusinde 
kroners udgift for en studenterforening. For vores 
skyld. Og alle fremtidige yngre læger. Jeg er glad 
for og stolt over at Fald gør det. Jeg græmmer mig 
over at YL ikke er med. Og nu har jeg meldt mig 
som medsagsøger og givet et bidrag. Jeg håber 
andre følger trop. Og ikke mindst på at YL en dag 
kommer på bedre tanker.

- Dorthe Furstrand"

Lånt fra dagensmedicin.dk

DEBAT
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SAKS MÅNEDSMØDE PÅ 
TIRSDAG

D. 8 SEPTEMBER KL 16.15 i mødelokalet, 
Studenterhuset.

Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab 
holder første månedsmøde dette semester og alle 
er velkomne til at deltage. Vi byder velkommen 
til et nyt og begivenhedsrigt semester. Vi har brug for din hjælp og dine idéer for også på dette semester at 
kunne tilbyde en masse spændende kurser og foredrag...

Dagsordenen kan læses på www.studkir.dk

SAKS INTROMØDE PÅ TIRSDAG
D. 8 SEPTEMBER KL 15.15 i mødelokalet, Studenterhuset.

Er du ny på studiet, eller har du overvejet at blive SAKS medlem, så kom og hør, hvad dine fordele er som 
SAKS medlem. Vi giver en kort oversigt over mulighederne i SAKS...

Håber at se så mange som muligt!

SPØRG MOK’S 
FÆDRE 

Moks fædre er en brevkasse hvor alle jer kan 
spørge alle vores fædre om alt hvad de er gode til 
at svare på.

Hermed følger en kort introduktion til vores fædre, 
og vi vil opfordre til at i alle skriver ind til os med 
spørgsmål til vores fædre. Skriv til far@mok.dk 

FÆDRENE:
Jannie’s far:
Mogens ved en masse om guitarer og loppe-
markeds-handler. Han bruger sin tid på at rygeog 
spille guitar.

Jannie’s stedfar:
John ved en masse om motionscykling - specieltdet 
rent cykelmekaniske. Kan derudover svare på 
spørgsmål om svejsning.

Elise’s far:
Frank kender til åben tuberkulose og årepresse(se 
tourniquet). Kan også svare på spørgsmål om-
glasvæv.

Mia Joe’s far:
Niels er uddannet gymnasielærer i Fysik, Kemi 
og Idræt og har udgivet en bog om badminton.
Derudover kan han svare på spørgsmål om hjerte-
/lungefunktionsapperatur på danske hospitaler og 
sejlbåde på 39 fod.

Mia Joe’s stedfar:
Er uddannet fotograf. Er derudover Vangedes svar 
på Jørgen Leth. Ved alt om hjemmeløsninger på 
håndværkerproblemer

Troels' far:
Er institutleder på institut for naturfagenes didak-
tik. Man kan spørge ham om alt fra archimedes 
livshistorie til fiskeriindustriens opståen.

Hallas' far:
Er tidligere folkeskolelærer i fag som matematik, 
fysik, kemi og sløjd. Har derfor en forkærlighed 
for elektriske værktøjer og retvinklede stumpe 
trekanter.

Markus' far:
Er lektor i pædagoisk filosofi og videnskabsteori på 
Danmarks pædagoiske universitet. Man kan spørge 
ham om alt og være sikker på at svaret bliver så 
udførligt at der er materiale til en hel bog.

Mikaels' far:
Er IT-supporter og alle problemer inden for ele-
ktronik kan henvendes til ham. Hvis spørgsmålet 
omhandler roning eller guldfirens barndomsminder 
kan han også bruges.

Skriv til far@mok.dk og spørg om alt det, du 
lige undrer dig over. Huskat skrive hvilken far 
du vil spørge, så kan vi sammen vække en ny 
ogspændende brevkasse til live. Vi vil gøre vores 
bedste for at svare - eller det vil sige: Vores fædre 
vil.

"Prygl af den elskede er som at spise 
rosiner."
- Arabisk Ordsprog

MOK I SKILTESKOVEN

BASISGRUPPER & GØGL


