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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. kantinen
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: Anders Lykkemark

Onsdag:  MOK nr 2, årgang 42 udkommer
  Bogmarked i Studenterhuset, se s. 5
  Månedsmøde i SAMS, 16:00, se s. 7
  Månedsmøde i SATS, 16:00, se s. 8
  Månedsmøde i PIPPI, 17:00, se s. 8
  Spil fodbold med Fuld Penetrans IF, 16:00, se s. 11

Torsdag: Måneds og Intromøde i PMS, 16:00, se s. 6
  Intromøde i Kristne Medicinere, 18:00, se s. 8

Fredag: Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Lørdag:
  MR's Fagrådsdag, 12:00, se s. 4

Søndag:
  Klap en fisk i Randbøldal, se WWW

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Ansøgningsfrist for Studieophold, se s. 4
  Infomøde i PUFF, 16:00, se s. 6
  UV-Rugby, med PUC, 21:00, se s. 8
  Intromøde i Studenterklubben, 14:50, se s. 8

Tirsdag:
  MARKUS HAR FØDSELSDAG
  Tre verdensreligioner foredrag, 19:00, se s. 5

Denne  redaktion

MOK

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

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

Det glæder et gammelt skribenthjerte når man 
åbner mailboxen om mandagen og ser alle de mange 
svar der er kommet i ugens løb. Det er virkelig de-
jligt, så mange tak for det og bliv endelig ved med 
at sende svar ind. Det gør det unægtelig en hel del 
sjovere at lave quizzen.
På den basale quiz fik vi to rigtige svar, "Müller 
celler", som vi har trukket lod i mellem og vinderen 
blev… Yousif Subhi. Yousif kan komme forbi MOK-
redaktionen i Studenterhuset på næste mandag og 
hente sin præmie.
Den diagnostiske quiz kastede mange gode og utro-
ligt kreative besvarelser af sig. Lige fra at patienten 
var sovjetisk biokemiker til at han var sørøver. 
Kun en kvik studerende tænkte dog langt nok ud 
af boxen og kom med det rigtige svar, nemlig at pa-
tienten var en papegøje. Dette var André Brannvoll 
der ligeledes kan komme forbi MOK-redaktionen 
på næste mandag og afhente sin præmie.

Basal quiz
Spørgsmålet er som altid meget simpelt og måske 
især henvendt til de kære nystartede 1. semester-
studerende. 
Hvad er førstehjælpens fire hovedpunkter?

Diagnostisk quiz
Sidste uges quiz var svær og anderledes men 
samtidigt utroligt pirrende for mange. Derfor har 
vi i denne uge valgt at sænke kravene så endnu 
flere studerende har muligheden for at være med. 
Here goes…

En ung og bedårende kvinde på 25 somre træder 
pludselig ind på dit kontor en travl og regnvåd 
torsdag formiddag i juni. Det er tydeligt at se, at 
vejret har overrasket hende, for hun er klædt i en 
kort hvid sommerkjole med tynde stropper og har 
helt vådt hår. 
Kvinden fortæller, at hun de sidste par uger har 
følt sig tiltagende træt. Desuden har hun til tider 
lidt af hjertebanken og af en grim tilbagevendende 
hovedpine. Kvinden er ivrig bloddonor og symp-
tomerne er på mystisk vis værst lige efter hun har 
doneret blod.
Mens du har snakket med hende har du siddet og 
skimmet gennem hendes journal. Idet du kigger 
op fra den, ser du til din store overraskelse, at hun 
sidder og gumler løs på den potteplante, der står 
på dit skrivebord. Du stopper hende selvfølgelig 
og meget forvirret og forfjamsket fremstammer 
hun et ”undskyld”. Efter denne lille episode bliver 
stemningen selvfølgelig en hel del mere anspændt 
og bizar, men som den dygtige læge du er, tager 
du den professionelle mine på og fortsætter med 
den objektive undersøgelse, hvor du bl.a. finder, 
at hendes tunge er meget rød og glat.

Nå min dygtige læge.. Hvilke blodprøver skal du 
tage og hvilke diagnoser kan ligge til grund for 
kvindens symptomer.

Skriv dine svar til mok@mok.dk

Hallas/MOK.red.

Ugens Quiz

SINGLELIV!

”Der er ligeledes ikke grundlag for at 
antage, at den skete regulering
af speciallægeuddannelse strider mod 
grundlovens paragraf 74.”

Endnu engang har vi lægestuderende måtte sande 
at selv store bestræbelser på bekæmpelsen af 4-års 
reglen ikke har været i vores favør.
Mandag d. 7 slog dommerne fra Østre Landsret den 
bejsede træhammer i bordet og afsagde dom.
Forud for, har de medicinstuderende lagt et kæmpe 
arbejde med at få studerende fra alle tre universiteter 
på barrikaderne foran Christiansborg, der har været 
høring på Christiansborg. Nogen  kan måske klappe 
sig selv på skulderen over at have sendt et brev til 
ministeren, andre har måske meldt sig ind i FADL 
eller bare smidt lidt i kassen.

Og det med pengekassen kan nu gå hen og blive 
det afgørende for sagens fremtid. Allerede nu har 
retssagen slidt hårdt på budgettet.  
Et opgør mod kammeradvokaten som repræsentant 
for Sundhedsstyrelsen og ministeriet for Sundhed og 
forebyggelse kræver desværre ikke en nyudklækket 
cand. Jur der gør det som en vennetjeneste for en god 
fredagsbar.  Men FADL har løftet den opgave,
som mange yngre læger med rette mente kunne være 
varetaget af deres fagorganisation, da det jo er deres 
medlemmer den berører. 

Anstrengelserne må desværre ses som 
umiddelbart forgæves.

Østre Landsret finder i sin dom at reguleringen 
ikke er diskriminerende, ligesom den er sagligt 
begrundet og tjener et anerkendelsesværdigt formål 
hvorfor den ikke strider imod menneskerettighed-
skonventionen.

De fleste af os vil nok mene at fireårsreglen er en ind-
skrænkning af den lige ret til erhverv. Denne opfat-
telse deltes desværre ikke af dommerne, som med
halvanden linie afviser dette.

MOKs udsendte sneg et interview med formanden for 
Kredsforeningen i København, Morten Andresen ind 
lige ind foran Ulla Therkelsen fra Tv2 news.’

”Vi var på forhånd ikke sikre på at vinde sagen, så di-
rekte skuffede er vi ikke.” Morten Andresen fortæller 
videre at der på et hovedbestyrelsesmøde tirsdag skal 
tages stilling til en evt. anke til Højesteret. 
”Det er helt usædvanligt hvis Landsretten går imod 
staten derfor vil sagen skulle en instans videre hvis 
vi skal have ændret noget. Omvendt
er det en bekostelig affære som vi endnu ikke ved 
om det er
medlemmernes interesse at gå videre med.”

At FADL ses som tabere gør nemlig at FADL også 
skal dække ministeriet og sundhedsstyrelsens omko-
stninger. Tabes sagen i Højesteret vil der
således komme yderligere sagsomkostninger.
”En enig hovedforening (med repræsentanter fra de 
tre byer – red.) har rejst sagen for at vi alle sammen 
kan være sikre på at hver en sten er blevet vendt 

i sagen. At man ikke kan indføre så drakoniske 
regler uden at juraen er i orden. Vi må nu 
konkludere at
Landsretten siger god for at det var muligt." 

Sagen har dog også ført til indrømmelser fra 
den dømmende statsmagt.
Landsretten skriver således i sin dom: 

..., at reglen kan få negativ på 
bl.a. speciallægers viden om 
andre medicinske områder 

end specialet og på den 
lægevidenskabelige forskning. 

Mikael/MOK-red

Grundloven § 74
Alle indskrænkninger i den fri 
og lige adgang til erhverv, som 
ikke er begrundede i det almene 
vel, skal hæves ved lov. 

VI TABTE SAGEN I LANDSRETTEN
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STUDIEOPHOLD I NORDEN 
FORÅRET 2010

Du har mulighed for at ansøge om et ud-
vekslingsophold i Norden for forårssemesteret 
2010.

Hvortil? 
Primært de nordiske universiteter. 

Der er dog også ledige pladser på:
de italienske universiteter i Rom, Ferrara, 
Firenze, Napoli, Perugia 
i Coimbra, Portugal
i Bonn og Münster, Tyskland
Dokuz Eylül University , Izmir, Tyrkiet 
En enkel plads på 7. semester i Bruxelles, 
Belgien
En enkel plads på 7. semester i Oviedo, 
Spanien

Hvordan – Norden og Europa?
Ansøgningsskemaer og -vejledninger findes 
på http://medicin.ku.dk/internationalt/ 

Ansøgningsfrist?
Fristen er: 14. september 2009 inden kl. 
12.00
Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 
9.1.53

Vejledning?
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/ 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du desu-
den kontakte den internationale studievejleder 
Eva Maryl. Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 
10-12 i lokale 9.1.35. Telefontid: Tirsdag kl. 
9-10 på tlf.nr. 3532 7528. 

Med venlig hilsen

Eva Maryl

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Efterår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 37-38 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 
      
Mandag 14/9 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen  Medicin 
Tirsdag 15/9 1000 – 1100 0900 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag  15/9 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 16/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 16/9 1800 – 2000  1500 – 1800  Anine Skibsted Medicin 
Torsdag 17/9 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 17/9 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 tirsdag 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 

International 
corner

FAGRÅDSDAG
Forum: Medicinerrådet
Dato:  Lørdag den 12. september
Tid:  12-00-17.30 efterfulgt af mad og fest
Sted:  Studenterhuset, 1. sal, lokale 1.1.02

Velkomst og frokost
Tema 1: MR-kampagne
Alternativt postløb
Eftermiddags kaffe
Tema 2: Udvikling af informationsmateriale
Opsamling og kåring af vindende hold
Aftensmad og fest

Tilmelding er nødvendig af hensyn til in-
dkøb – senest den 10. september kl. 20 på 
medicinerraadet@punkt.ku.dk
Fagrådsdagen er Medicinerrådets halvårlige held-
ags temamøde, hvor vi sætter fokus på et enkelt 
eller to emner, med henblik på at udvikle fagrådet. 
I år er temaet praktisk kampagne udvikling. 
Nye såvel som gamle er meget velkomne – det 
bliver en hyggelig og uformel dag, og vi kunne 
godt bruge friske input. Så kom forbi – alle er 
velkomne!

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TIL SAMTLIGE STUDERENDE PÅ DET SUNDHEDSVIDENSK-
ABELIGE FAKULTET

STYRENDE ORGANER & STUDIEVEJLEDNINGEN

Der er nu fastsat nye datoer i oktober måned, hvor du 
kan afprøve systemet, som benyttes til PC til de skrift-
lige eksamener. 
Vi vil derfor opfordre alle studerende, der ikke tidligere 
har afprøvet systemet til at møde op og teste det og få 
svar på eventuelle spørgsmål. I den sammenhæng skal 
vi oplyse, at ALLE skriftlige eksamener på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet afholdes i vores lokaler på 
Peter Bangs Vej.

Dette vil ske på følgende tidspunkter:

21. oktober: kl. 12-14

23. oktober: hele dagen (kl. 9-16)
26. oktober: kl. 17-19
28. oktober: kl. 17-19

Adressen er Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg

Læs mere på http://pc-eksamen.ku.dk/

Med venlig hilsen

Eksamenskontoret

Alle børnene....

De bedste
Alle børnene var sure

undtaget Johnny

Han troede han var funny

Alle børnene havde masser af tøj

Undtagen Einer

Han måtte gå med røven bar

Alle børnene fik fri til tiden

Undtagen Louise

Hun blev ved med at spise

Alle børnene var med på udflugt
Undtagen Kurt
Det var surt

Alle børnene sad en stol
Undtagen Uffe
Han sad i en skuffe

Alle børnene drak sodavand
Undtagen Mary
Hun drak Sherry

Alle kom ud af junglen

Undtagen Aleksander

Han blev voldtaget af en Salamander

Alle børnene gik over vejen
Undtagen Solvej
Hun var thai

Alle børnene rodede i mudder
Undtagen Nikolaj
Han kunne ikke lide leverpostej

Alle børnene havde en mor
Undtagen Tor
Hans far var homoseksuel
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 37, 2009
Velkommen til et nyt semester! 
Studenterpræsten er på plads på sit kontor igen og 
er klar til at tage imod nye og gamle studerende. 
Brug ham, når du mangler en til at lytte. Brug ham, 
når du bare må have en af de gode bønner. Brug 
ham, når du trænger til en pause fra studierne.  
Brug ham. Han er der til det samme.
Check i øvrigt vores hjemmeside på studenter-
praesterne.ku.dk; her kan du læse om vores mange 
aktiviteter og tilbud.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

FØLJETON: 
BIBELSKE NØGLETAL
Afsnit I – Intro
Én, to, mange. Finanskrise. Plusord og minusdage. 
Syv, ni, tretten. Vores føljeton vil i dette semester 
handle om tal. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har i efteråret 
en studiekreds om ”Tre-i-én-guden” sammen med 
sin kollega Stefan Lamhauge hansen fra indre by. 
Her vil de kredse om det mærkelige fænomen, at 
man kan hævde at noget på en og samme gang er 
tre OG en. Bortset fra at man somme tider kan 
være heldig i Kvickly og få 3 for 1’s pris, så er det 
jo ikke almindelig omgang med tal. 

Vores semesterføljeton vil organisere sig omkring 
de mere eller mindre mærkelige talhistorier, som 
kan findes i Bibelen og omegn. Følg med fra næste 
uge og bliv udfordret matematisk-religiøst!
Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

FREDAG I SMIK
12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 
15:00 Brætspil efter frokost (fredag den 11. sep-
tember)
Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 
12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fred-
agsgudstjenesterne er korte gudstjenester, hvor 
hovedsagligt studerende prædiker.
(Er du studerende, og har du lyst til at prøve kræfter 
med prædikengenren, så kontakt studenterpræst 
Stefan Lamhauge Hansen på slh@rundetaarn.
dk. Tilbuddet gælder alle studerende uanset 
studieretning. )
Efter gudstjenesten er der frokost i Studenter-
menighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og 
alle er velkomne. Pris 15 kr. 

FOREDRAG : 
Tre verdensreligioner (Claus Oldenburg)
Tid: tirsdag 15. september, 19:00-19:30 temagud-
stjeneste; 19:30 – 22:00 foredrag og debat
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Tre verdensreligioner og Thomas Mann: Jødedom, 
kristendom og islam har alle deres udspring i 1. 
Mosebog. Thomas Mann arbejdede intenst med 
Moses-historien. Manns vinkel på stoffet er meget 
tjenlig til at belyse ligheder og forskelle mellem de 
tre religioner. Foredraget vil således belyse rela-
tionerne mellem de tre verdensreligioner ud fra en 
både teologisk og litterær vinkel og inddrage Manns 
karakteristiske myte-forståelse, som genfindes i 
trosbekendelsen.

Studenterpræsten står til 
rådighed for personlige samtaler

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

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

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

STUDIETILBUD

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
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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IMCC UDDAN-
NELSESDAG

D. 26 SEP. 2009
kl.10-17 i KBH.
 
IMCC’s Grønne, Gule 
og Blå interessefæl-
lesskab arrangerer ud-
dannelsesdag lørdag  d.26 
september i København. Kom 
og vær med til en fantastisk dag 
med spændende workshops, søde mennesker fra hele 
landet og berigende inputs. 

Alle er velkomne, uanset om du er ny, gammel eller 
kommende IMCC medlem

Formiddag:
Danidas Civilsamfundstrategi v. Projektrådgivin-
gen Civilsamfundsstrategien er relevant for alle 
der laver projekter i udviklingslande, den er for 
nylig blevet fornyet, kom og find ud af hvad du 
kan bruge den til  
Kommunikation del 1: Bliv bedre til effektiv 
kommunikation når du underviser, lær om hvilke 
virkemidler der virker og kropssprog

Eftermiddag:
Do no harm: Kom og lær om hvilke faldgruber du 
kan støde på når du rejser ud i verden for at arbe-
jde frivilligt, workshoppen er specifik rettet mod 
den type frivillighedsarbejde vi laver i IMCC
Kommunikation del 2: Børn. Denne del er specielt 
rettet mod undervisning af børn og unge.Høj ind-
dragelse af projekterne. 

Dato og tid: lørdag d. 26 sep. kl.10-17
Sted: København Panum eller det nye studenterhus, 
nærmere lokale kommer ud senere. 
Arrangører: IMCC
Transport: Arrangerer man selv. Kommer man 
udenbys fra kan man søge IMCC’s transportpulje 
om rejsegodtgørelse via www.imcc.dk 
Tilmelding: til gul@imcc.dk senest den 21. sep-
tember med angivelse af navn, semestertrin, by, 
hvilke workshop man vil deltage i samt hvilken 
imcc undergruppe man tilhører. Er man ikke med 
i en undergruppe er man selvfølgelig stadig meget 
velkommen til at deltage.
Mere info: skriv til gul@imcc.dk eller groen@imcc.
dk 

•

•

•

•

 VI HAR BRUG FOR DIG!
Forestil dig: Du er 1 meter høj, ikke kan 

alfabetet og har rigtig ondt i maven og 
den her meget høje, hvidklædte person 
med en slange om halsen, træsko og 
en hammer i lommen kommer hen til 
dig og skal undersøge dig. Ville du så 
ikke blive bange? 

Det tror jeg nok du ville! For at undgå 
dette har vi skabt Bamsehospitalet, et 

landsdækkende projekt, der afholdes af 
medicinstuderende hvert år i både København, 

Århus og Odense. Her kommer børnehavebørn til 
os, hvor vi under trygge og rolige rammer behan-
dler børnenes bamser, så de gennem leg erfarer, at 
vi ikke er modbydelige, hvide monstre, men bare 
prøver at hjælpe.
Og så tænker du: ”jamen det er da fint, men hvad 
får jeg ud af dette?”
Dertil er svaret: Vores studie koncentrerer sig hoved-
sageligt om den voksne patientgruppe, men desværre 
bliver børn også syge. Via leg kan du opleve børns 
tankegang og træne dine kommunikative evner til di-
alogen med den yngre patientgruppe. Og som ekstra 
bonus får du en masse spændende og sjove oplevelser, 
da børn tit siger mange morsomme ting. 

Vi søger en masse dejlige bamselæger, som kan 
afsætte 2 timer til dette vidunderlige projekt. Alle 
kan være bamselæger, uanset hvilket semester man 
er på. Bamsehospitalet afholdes i år onsdag den 30. 
september og torsdag den 1. oktober kl. 9-15. Du 
kan være bamselæge enten fra kl. 9-11, kl. 11-13 
eller kl. 13-15. Alle bamselæger skal komme til 
Bamsehospitalets informationsaften mandag den 28. 
september kl. 17.30 i Lille mødesal på Panum. Hvis 
du har lyst til at være bamselæge, skal du skrive en 
mail til helene_kobber@hotmail.com. Husk at skrive 
hvilken dag og i hvilket tidsrum du gerne vil være 
bamselæge.
                                        

HAR DU LYST TIL AT MØDE EN 
UDFORDRENDE VERDEN OG FÅ 
EN OPLEVELSE FOR LIVET?

Så er et ophold med PIT måske noget for dig?

PIT er en organisation under IMCC, der udsender 
medicinstuderende til hospitaler i udviklings-
lande over hele verden. Et ophold varer typisk 
tre måneder og ligger i perioderne sep.– dec., feb. 
- april eller maj-aug. 
Under et PIT ophold får man indsigt i hvordan 
hospitalsvæsnet fungerer i udviklingslande. Man 
får også god mulighed for at træne dine kliniske 
færdigheder og en bred teoretisk og praktisk viden 
indenfor tropemedicin, som ser flot ud på CV’et.

Krav for at blive udsendt:
Du skal på udsendelsestidspunktet have over-
stået 8. semester.
Du skal indsamle min. 5 kg. medicinsk udstyr 
til dit hospital.
For formidling af opholdet skal du betale 1500 
kr. til PIT. Pengene betales først når du er ud-
taget. Heraf får du 1000 kr. retur ved aflevering 
af fyldestgørende rapport, hvis denne indsend-
es senest 6 måneder efter hjemkomst.
Da PIT er en del af IMCC, skal du når du søger 
om et PIT ophold samtidigt melde dig ind i 
IMCC. Medlemskabet koster 75 kr. pr. år.

Ansøgning og udvælgelse:
Du skal ansøge et år før udsendelse. 
Til udvælgelsen prioriteres ansøgerne efter 
højeste semester samt efter om man har været 
aktiv i PIT i et semester eller mere.
Du kan søge alene eller sammen med en ven/
veninde/kæreste (skal også være medicinstu-
derende). For at opnå en fordel ved ansøgning 
skal begge ansøgere have været aktive i PIT i 
et semester eller mere.

Ansøgningsfrist for udsendelse til efteråret 2010: 
tors. d. 15. okt. 2009
Ansøgningsskemaet finder du på vores grupperum 
PIT info på PUNKT.KU eller på www.imcc.dk

Vi holder infomøde, hvor du kan høre mere om, 
hvordan det er at være udsendt: 
tirs. d. 22. sep. kl. 16.30 i Store Mødesal

Alle er velkomne uanset semestertrin.

•

•

•

•

•
•

•

VILD MED FORSKNING?

Kom til informationsmøde med hygge og kage i 
PUFF, Panums Ungdoms Forsker 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 og lærerigt, 
og vi arbejder for at gøre det lettere for sundhedsvi-
denskabelige studerende at starte på et forskning-
sprojekt, dels ved at hjælpe med generelle råd og 
vejledning, og dels ved at fungere som formidlende 
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. Se mere på www.puffnet.dk
Kom og hør lidt om foreningen og andre studer-
endes forsker erfaringer, og hvordan du selv kan 
komme i gang med forskning. 
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.
Venlig hilsen 

PUFF

BASISGRUPPER

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
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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 Organisation 
(PLO). Den afholdes i Bella Centeret d.9.-13. novem-
ber 2009. Der vil være over 100 kurser - praktiske 
såvel som teoretiske. Der er også en stor udstilling og 
færdighedsværksteder. Hovedtemaerne i år er psyki-
atri 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:
A)Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang 
til lægedages kurser. Gratis frokost begge dage 
inkluderet.
B)Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til 
lægedages kurser. Gratis frokost denne dag.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kur-
sisterne på rette vej, holde mini-interviews med del-
tagerne (evalueringer), og være mikrofonholdere ved 
åbningen og ved foredragene i auditorierne.

Der findes en hel del kundskaber at hente på Læged-
age 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

SAMS HOLDER MÅNEDSMØDE.
SAMS(Studerendes almen medicinske selskab) er en 
basisgrupper, der henvender sig til alle studerende 
med interesse for almen medicin. Vi arrangere løbende 
foredrag, tager med på lægedage etc.
Vi holder semestres første månedsmøde, d.9. sep-
tember kl. 16, i lokalet i studenterhuset. Alle er 
velkomne.

Mvh.
SAMS

shit.

Kamæleonen Grace Jones spillede i Arena fredag 
aften, efterfulgt af Röyksopp, som leverede et 
virkelig flot show. Bare ærgerligt, at Roskilde 
endnu ikke har fået en større indendørsscene, for 
Röyksopp og mange andre, som i år blev sat på 
Arena, kunne godt have båret det. Men good shit, 
det var det. Nick Cave, som spillede på Orange 
Scene fredag, var absolut heller ikke værst.

Coldplay lukkede Orange Scene søndag efter en 
smuk tale af Dr. Muhammad Yunus, mikrolånenes 
fader. Som mange andre i år var der til denne 
koncert gjort et stort nummer ud af sceneshowet, 
og trods lidt tarvelig lydstyring fra festivalens side 
var koncerten uforglemmelig. Good shit.  
  
Balkan-punk-rockerne var godt repræsenterede i 
år. Gogol Bordello spillede på Orange i stedet for 
sydstats-rapperen Lil Wayne, og dette var efter 
min mening en god byttehandel. På trods af at 
være blevet sat på programmet i sidste øjeblik 
fik de en af festivalens bedste anmeldelser. Også 
danske Tako Lako spillede i år og var således 
med til at understrege den voksende interesse for 
balkan-musik, der synes at være i Danmark i disse 
år. Balkan er altså good shit:o)

I Lounge var der plads til at slappe af om formidda-
gen og køle tæerne i sandet mens man lyttede til 
en forfatter eller noget rar musik. Her skal nævnes 
Christian Bang Foss, som læste op fra sin roman 
”Stormen i 99”, som bl.a. handler om en fækalist 
på et InWear-lager på Amager. Medarbejderne 
finder en dag deres toilet helt oversmurt med 
fækalier, og alle gør sig spekulationer om, hvem 
gerningsmanden mon er, nogle overvejer såmænd, 
om det er dem selv, der har en sygelig trang til 
at smøre afføring på vægge for derefter at have 
fortrængt oplevelsen. Klamt og hylende morsomt. 
Bogen indeholder også skildringer af en masse 
andre, men ovenstående fortælling var ret effektiv 
til at vække folk så tidligt på dagen. Good shit om 
bad shit.

Nå, men var der overhovedet noget dårligt på 
Roskilde? Her er det nok på sin plads at nævne 
toiletforholdene, selvom jeg har konkluderet i år, 
at også disse er pænere i vest end i øst-området. 
Jeg havde den fornøjelse selv at åbne døren til et 
toilet, hvor en eller anden festival-gænger enten 
var blevet inspireret af ovenstående fortælling og 
derfor havde plantet små brune bunker fem forskel-

Good & bad shit: Roskil-
de Festivalen 2009

Denne uges smagsdoktor 
tager dig en tur på memory lane 

tilbage til Roskilde Festivalen, 
hvor vejret var skønt og sommerferien var lang 
endnu – suk..

Regnvejr og medicinsk sociologi. Regninger, der 
vælter ind ad døren og et læsepensum, der aller-
ede er ret forsømt. Pyha, det er nemt at drømme 
sig lidt tilbage til juli måned, hvor sommerferien 
syntes at være så lang, at den aldrig ville ende. 
Tilbage til Roskilde Festivalen, som af en eller 
anden grund var federe i år end nogensinde. Her 
følger et par high-lights fra den – de kunne måske 
tjene som inspiration til koncert-, bif- og læseo-
plevelser i efteråret, når regnen siler ned og der er 
brug for et par lyspunkter.

Roskildebio: Bød bl.a. på den japanske kultfilm 
Pussy Soup, hvor hovedrolleindehaveren er en 
tøjkat, som, efter at være blevet kasseret som 
reklamefilmsstjerne, drømmer om at blive verdens 
bedste sushi-kok. Det kræver bare en del selvbe-
herskelse at være kat og arbejde i en sushi-res-
taurant, og det bliver ikke nemmere, når ens far 
forsøger at forpurre ens sushi-drømme.. Denne film 
er i samme særhedsgrad som David Lynch, men til 
gengæld hylende morsom..
Biffen bød bl.a. også på filmen Man on Wire om 
Philippe Petits passion for linedans mellem kendte 
og temmelig høje bygninger. En smuk skildring af 
et livsprojekt midt i al larmen på festivalen. Good 
shit.

The Whitest Boy Alive spillede op til kæmpe-fest 
på Arena søndag. Erland Øye er blevet en del 
mere populær og vist også en del dygtigere siden 
han sidste gæstede Roskilde i 2007, og det var så 
godt som umuligt at stå stille til hans melankolsk-
men-dog-funky, norsk-elektroniske musik. Good 

lige steder på brættet, eller alternativt bare var for 
fuld til at ramme.. Bad shit.

Alt i alt, hurra for Roskilde Festivalen – den har 
med årene forvandlet sig fra at være et rock-
hoved-syre-smat-sted til også at være et politisk 
statement, et modeshow og en kulturel højborg 
– om det er godt eller dårligt ved jeg såmænd 
ikke, men sjovt er det i hvert fald stadig.     

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

Velkommen til et nyt semester!

Vil du med i teatret? Eller til koncerter?
Vil du stifte bekendtskab med opera og 
ballet?
Har du lyst til at lære andre at kende, som 
deler dine interesser?
Eller mangler du nogen, som har mod på at 
tage med?
Og har du lyst til at lave en masse andre 
sjove ting sammen med andre
kultur interesserede studerende, på tværs 
af semestre og årgange, i et
netværk i kraftig vækst?
Så er KultMed, SUNDs kulturelle forening, 
stedet for dig!

-----------------------------------------------------

-Infomøde annonceres snart; stay tuned...
-Basisgruppebazar 17/9: KultMed er med !
-BasisgruppeBar’09 25/9: Kom og fest !
-Filmtemaaftener i støbeskeen...
-Og der kommer meget mere !

-----------------------------------------------------

Du kan blive medlem af KultMed for kun 50 
kr. og drage nytte af KultMeds netværk og 
deltage i spændende arrangementer.
Flere oplysninger kan ses på www.kultmed.
dk 

BASISGRUPPER
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SATS AFHOLDER 
METODEKURSUS 1 
d. 8. okt. Kl. 16.15 – 20.00, på Panum 
lok. A 14.01.33

Her opnår du teoretiske og praktiske færdigheder 
i anlæggelse af 

Pleuradræn
Nødtracheotomi
Intraossøs adgang

Vi åbner for tilmelding ca. et par uger før – det 
bliver annonceret i MOK, på hjemmesiden og 
på mail!
Tilmelding sker ved ”først – til – mølle” princippet 
og for at tilmelde dig, skal du
være medlem af SATS, være bestået 3. semester 
medicin, og betale 30 kr. 
Du kan blive medlem via hjemmesiden www.
sats-kbh.dk.

SATS INTRO MÅNEDSMØDE 9/9 
KL. 16:00

Kom til semesterets første månedsmøde hos 
SATS!

Dagsorden:
Bestyrelsen byder velkommen til et nyt og 
spændende semester! Hvad er SATS? Hvad 
laver vi i denne basisgruppe? Kan det mon 
betale sig at lære noget om akut dårlige pa-
tienter og hvordan man behandler dem??
Kommende arrangementer: JUBILÆUMS-
FEST 12/9 !!! Husk tilmelding!!· 
Traume dage 2009, Metode 1 
Foredrag – opfølgning på arrangeringen
Scorebogsfoto :)

Vi er en basisgruppe for alle medicinstuder-
ende. Alle ikke-medlemmer med interesse for 
akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

•
•
•

1.

2.

3.
4.

Hvis du overvejer at finde ud af mere om vores
basisgruppe, enten fordi du 1. Tror på Jesus i forvejen,

2. Overvejer at tro på Jesus (så at sige), eller
3. Tror at Jesus blot er det græske ord for fisk,

så kom til vores

SEMERSTERSTARTS-
PIZZA-MØDE
(������ for nye)

������� �� ��� ��������� ��� ��
(vi mødes ved hovedindgangen)

- bagefter er der hygge hos en km’er
?: bkehmsen@gmail.com

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!

VELKOMMEN 
TIL ET NYT SE-
MESTER OG TIL 
PIPPIS FØRSTE 
MÅNEDSMØDE.

PIPPI er en basisgruppe 
for medicinstuderende 
på alle semestre med 
interesse for pædiatri 
(børnesygdomme). Pædi-
atri er et meget populært 
speciale, man desværre først stifter bekendtskab 
med til sidst på studiet. Til gengæld er det enormt 
vigtigt, da alle læger i højere eller mindre grad 
kommer til at have med børn at gøre i klinikken. 

Til vores første møde kommer vores tidligere form-
and læge Martin Tolsgaard og fortæller om sin tid 
som pædiatrisk forvagt og fremlægger et lille ud-
valg af gode cases. Det bliver rigtig interessant.

Der vil til mødet også være praktisk information 
til nuværende og potentielle medlemmer. Bl.a. 
skal vi diskutere planerne for dette semester og 
de kommende projekter.

Kom til et møde hvor vi skyder en ny og god PIPPI-
sæson i gang.
Onsdag d. 9. september kl. 17:00 i Lille Mødesal 
(der vil blive hængt skilte op der viser vej).

Hvis du har nogle spørgsmål kan du skrive eller 
ringe til formand Réné på 22 44 77 53. Du kan 
også gå ind på vores spritnye hjemmeside: www.
pippi-kbh.dk

PIPPI

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-Rugby 
/ FRIDYKNING / brug af maske, snorkel og finner 
den første gang i år: Man 14. sep. 21-23 

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 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 støt-
ter 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

Så er det nye semester skudt 
igang, og vi i Studenterklubben 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 plas-
tikkop)
Sodavand: 5,-
Øl: 10,-

Husk at vi har diverse spil, som du 
kan låne helt gratis, hvis du læg-
ger dit studiekort som pant.
Spørg i baren om vores udvalg. 
Derudover har vi bordfodbold, 

bordtennis og billiard.

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

Vi ses i Klubben
PR / Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN

BASISGRUPPER



9KREDSFORENINGEN

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 Lægevikarkur-
ser 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 annonce-
ret hurtigst muligt på FADLs hjemme-
side www.fadl.dk.

I Kredsforeningens Sekretariat 
kan du få kittelgejl, som du kan 
bruge på studiet, og når du er i kli-
nik. Det almene journalkoncept er 
blevet revideret i samarbejde med 
FADLs Forlag og tre læger og udle-
veres til 7. semester studerende en 
gang i løbet af studietiden. Vi har 
stadig et stort restoplag af bogen 

Det sker i september

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

“Almen praksis”, der udleveres gratis 
til medlemmer af FADL, og studieka-
lenderen for 2009/2010 er ligeledes 
klar til afhentning. Husk, at du kan 
få “den lille grønne” kittelbog to 
gange i løbet af studiet (fortrins-
vis 7. og 9. semester) samt det store 
lægemiddelkatalog Medicin.dk 1 
gang fra 5. semester. Vores hylder 
er desuden fyldt med alverdens 

EKG-materiale og håndbøger, og har 
du forslag til andet materiale, er 
du velkommen til at sende en mail 
til kkf@fadl.dk. Så sørger vi for at 
bestille det hjem.

Med venlig hilsen kredsforeningen 

Kittelgejl fra sekretariatet

GENERALFORSAMLING I FADL

FADLs generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til 

foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om hvordan du selv 

bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle 

medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING 

DEN 1. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

PROGRAM
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra Forlaget
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt

HUSK

Frist for indlevering af punkter eller 
forslag til vedtægtsændringer, er onsdag 
den 17. september kl. 12.00. Valget afhol-
des: 19. oktober - 30. oktober.
Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter, og i MOK den 11. november.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet 
er torsdag den 2. oktober kl. 12.00. Hvis 
du har interesse i foreningsarbejde, eller 
bare vil være med til at forbedre lægestu-
derendes vilkår, så mød og hør mere om 
arbejdet til Generalforsamlingen.
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merne 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 
overenskomstteksterne er under-
skrevet og sendt ud. Dette ekstra 
efterregulerede beløb vil være på 
245,90 kr. pr. måned.

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

KREDSFORENINGEN

Har du lyst til at sætte dit præg som 
ny tillidsrepræsentant i FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter vareta-
ger medlemmernes interesser, hvor 
vi blandt andet:

• Fungerer som bisidder, når et med-
lem indkaldes til en evt. klagesam-
tale på Vagtbureauet.

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

• Deltager i ansættelsessamtaler 
ved indsupplering på faste hold.

Vi tager os ligeledes af sager, hvor 
der er problemer med sikkerheden i 
arbejdsmiljøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi 
nævne:

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

• Profi lering af hjemmeside og syn-
liggørelse af TR.

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

• Regelmæssige møder med Vagt-
bureauet, hvor vi diskuterer vagt-
tagernes arbejdsforhold og de 
medlemmer, som er omfattet af 
problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræ-
sentanter, 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 til-
lidsrepræsentant 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. 
september 2009 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelses-
samtaler i uge 39.

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)

Kæmpe JA til overenskomsterne
FADLs medlemmer har ved uraf-
stemningen, med et overvældende 
fl ertal, stemt ja til overenskomstre-
sultaterne.

På lægevikarområdet stemte 88,8% 
ja og 0,6% nej. På FADL-vagtområdet 
var ja-stemmerne endnu mere mar-
kante, 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 forhandlet 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 samti-
dig lejligheden til at takke medlem-

 

GRATIS PRØVEMÅNED 
ELLER

INGEN GEBYR VED START

FADL - STUDERENDE
NY FORM
FITNESSCENTER

�������������������������������������

Medlemsfordele

Som medlem af Københavns Kreds-
forening har du specielle fordele af dit 
medlemskab, som fx. rabatter på vin, 
HI-FI og cykler.

Se mere på 

www.fadl.dk
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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

A N N O N C E R

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

STIKKERHOLD 1607 PÅ HILLERØD 
HOSPITAL SØGER 3 NYE 
MEDLEMMER 
Ansøgningsfrist: torsdag d. 13. august kl. 10.00

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-Biokemisk Afdeling på Hillerød 
Hospital søger 3 nye medlemmer til ansættelse pr. 1. 
september 2009. 
Vi dækker dagvagter alle ugens dage, mandag til fredag 
07.30-15, lørdag og søndag 07.00/07.30-15. Mandag 
til fredag dækker vi desuden aftenvagter (16-23). I 
dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og måler 
blodsukker, i aftenvagterne og på vagterne i weekenden 
tager vi også EKG. Arbejdet foregår i ambulatoriet og på 
hospitalets øvrige afdelinger.
Betingelser for ansættelse:
-Min. 200 SPV-timer.
-Gyldigt akkrediteringskort
-Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden
-Du skal have lyst til blive på holdet i en længere peri-
ode   
-Du skal kunne deltage i holdmødet d. 19. august
-Du skal kunne tage 6 lønnede følgevagter i uge 34, 35 
eller 36 (er endnu ikke helt fastlagt)
Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. 
Lavere semestertrin foretrækkes.

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– for medlemmer – ledige hold – tilmelding til hold. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til hold-
leder Pia (pila@stud.ku.dk). 

SPV-HOLD 1505
KARDIOLOGISK AFDELING HVIDOVRE
AFTENVAGTER
Kardiologisk afd. Hvidovre Hospital søger en-
gagerede SPV´er, som har lyst til at arbejde med 
kardiologiske og almen medicinske patienter. 
Afdelingen modtager akutte patienter, der 
primært indlægges med hjerte problemer. 

Holdet er på 8 personer, og vi dækker aftenvagter alle 
ugens 7 dage fra kl. 14-22. 
Vi holder nogle super hyggelige holdmøder og har et 
godt sammenhold.

Holdet hjælper afd. med:
Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem.
Almene SPV-opgaver.
Modtagelse af akutte patienter med praktiske 
opgaver som værditagning og påsætning af tel-
emetri-overvågning. 
Blodprøvetagning og venfl on anlæggelse.
EKG-tagning.

Afdelingen tilbyder:
Godt arbejdsmiljø med et dygtigt personale, der er rigtig 
glade for at have os.

Spændende og lærerige vagter. Alt det sjove ved 
at være SPV’er.

•
•
•
•

•
•

•

1-2 følgevagter som oplæring.
Gode muligheder for træning i både venfl on, blod-
prøve, EKG og telemetri.
Mulighed for adgang til topmoderne motions-
center. 

  
Krav: 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være 
ansvarsbevist.
Min. kunne tage 4 vagter pr. måned.
Du skal min. have 250 SPV-timer, gerne fl ere.
Det forventes, at du er på holdet i en længere 
periode.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Så har du lyst til at arbejde på en travl, men lærerig 
afdeling, og vil du være en del af et velfungerende hold, 
så er dette holdet for dig.

Ansøgningsfrist: Den 30. september 2009 kl. 10.00. An-
søgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– Ledige hold – Mærket ”Hold 1505”.

Sekretær/medhjælp i lægepraksis på Østerbro
 
HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE I 
ALMEN LÆGEPRAKSIS?
Jeg har brug for medhjælp hver onsdag fra 15 til 
19 hvor min sygeplejerske holder fri samt afl øsn-
ing i forbindelse med kurser, ferie og sygdom.
 
Arbejdsopgaverne afhænger af dine kvalifi kationer. De 
basale funktioner er at modtage patienter, svare telefon, 
tidsbestilling og receptfornyelse. Mulige funktioner er 
en lang række simple behandlinger, prøvetagninger, 
parakliniske undersøgelser mv.
 
Mine forventninger er at du har humoristisk sans, kan 
håndtere fl ere bolde i luften på samme tid, har lyst til 
at prøve en vigtig funktion i en lægepraksis og at du har 
overstået 1 del af studiet.
Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansættelsen pr. 1. november 2009.
 
Skriv kort om dig selv og motivationen for at søge job-
bet.
  Ansøgningsfrist: Den Mandag 21. september 2009 kl. 
10.00. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige 
hold – hold ”Praksis Østerbro”

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 
Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfor-
drende miljø, med søde arbejdskollegaer og
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afde-
ling søger et nyt medlem til tiltrædelse snarest.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter 
foruden 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 
neurofysiologiassistent 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 flere
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 finder 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 

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 
Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfor-
drende 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 

VAGTBUREAUET
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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 kar-
diologiske patienter. Der planlægges med op til 2 
arbejdstest dagligt på elektive patienter.
Deltagelse i planlagte DC-konverteringer i kardi-
ologisk afdeling. I det omfang ovenstående arbe-
jdsopgaver tillader det, vil der være mulighed for 
deltagelse i planlagte DC-konverteringer.
Deltagelse i alment stuelægearbejde, så som an-
læggelse af venflon og KAD. 

Oplæring i kardiologiske undersøgelsesprocedurer (jour-
nalskrivning, arbejdstest, DC-konvertering) vil finde 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. 
værdsættes, 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 sygeple-
jerske Gry Orkelbog - Andresen 35245402 

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den 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/samarbejde 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@ofir.dk 

LÆGEVIKARHOLD 7705 (NYT HOLD)
NEUROKIRURGISK AFDELING H, 
GLOSTRUP HOSPITAL
Lægevikarholdet på Neurokirurgisk afdeling H 
søger endnu 5 medlem. 

Vi laver dagligt de elektive journaler, EPJ, basal 
stuelægearbejder m.m. - jobbet giver således god ru-
tine i objektiv undersøgelse og journalskrivning m.m.. 
Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vi skal være i alt 11 – 12 
personer på holdet.
Arbejdstid: 2 lægevikarer pr.dag, mandag til fredag fra 
kl. 08.10 – 14.10 
Krav:

Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat 
på 9. semester.
FADL-medlemsskab
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
værdsættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil 
blive foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i 4 dags oplæring i uge 
39,40 eller 41.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10.9. 2009 kl. 10.00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7705” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted på VB i uge 38

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201
SØGER 1 NYT MEDLEM
Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske 
hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte 
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette indbe-
fatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning 
af patient, IV-medicinering, stuegang med læge, blod-
prøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig 
med behandling af svære blodtryksfald og initial hjert-
estopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at 
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet høje 
krav til din kompetence og selvstændighed. Hér vil der 
yderligere være mulighed for at dialysere på intensiv- og 
andre afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i nat-
tetimerne hjemmefra samt varetage specialbehandlinger 
som plasmaseparation.

Vi Tilbyder
Ingen nattevagter, men korte dag- og aftenvagter 
á 7 timer
Gode arbejdsforhold på lige fod med sygeplejer-
skerne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-usta-
bile patienter
Vagter indenfor et spændende speciale med ud-
viklingsmuligheder og ansvar

Vi forventer at du
Har bestået 6. Semester
Har 150 VT-timer
Har gyldigt akkrediteringskort
Kan tage minimum 8 vagter om måneden

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Efter ca. Et år er der mulighed for at gå på ”pension” med 
kun 4 vagter om måneden.

Oplæring afholdes umiddelbart efter ansættelsen og 
består af i alt 11 lønnede følgevagter med erfarne syge-
plejersker og dialyseassistenter.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som regel 
får en god middag og lidt pils.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. september 2009 kl. 10. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– mærke ”4201” 
For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder Morten Jør-
gensen på morten@studmed.dk eller mobil: 2462 1432.

SUNDHEDSSTYRELSEN – INFLUENZA 
A INFO. HOLD
Ønsker et FADL-hold til bemanding af Sund-
hedsstyrelsens borger hotline vedr. Influenza A 
(H1N1). 

Holdet skal bestå af 10-12 personer.
Sundhedsstyrelsen ønsker at holdet oprettes i en be-
grænset periode, men start midt september til den 23. 
december 2009.

Arbejdsopgaver:
Arbejdet består i, at besvare henvendelser og yde telefon-
isk rådgivning på Sundhedsstyrelsens hotline (og muligvis 
mail) til borger, sundhedspersonale, myndigheder og 
virksomheder vedrørende influenza A.
I stille perioder vil der være andet forfaldende kontorar-
bejde i Sundhedsstyrelsen.

Arbejdstid:
Mandag – torsdag fra kl. 08.30-16.00
Fredag fra kl. 08.30-15.30

Oplæring:
Der vil være en to timers introduktion på sundhedss-
tyrelsen

Krav:
Minimum 200 SPV-timer
5. Semester
Min. kunne arbejde 4 vagter pr. måned. 
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-løn 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. September via www.
fadlvagt.dk - København – tilmelding til hold – Mærket 
”Sundhedsstyrelsen”.
Har du yderligere spørgsmål kontakt kursusafdelingen 
tlf. 35 24 54 02/ 35 24 54 08.

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 som-
merhold, 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 
sommerferien, 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 bagvagtsdækning).

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 syge-
plejersker, so.su.ass. og ventilatører. Afdelingen har 
speciallæge i vagt.

•
•

•
•
•
•
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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 – Mærket 
” Herlev intensiv”
Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin vil blive priori-
teret.
Jobsamtalerne finder 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 
lf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

•
•
•
•
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Klik ind på: munksgaarddanmark.dk

VIND BØGER FRA 
MUNKSGAARD DANMARK TIL 
RESTEN AF DIT MEDICINSTUDIE!

Fortæl os hvordan du bliver en del af vores netværk, 

der f.eks. skal give os ideer til lærebøger, foreslå 

forfattere og fortælle om nye tiltag på studiet.

Giv os dit bud på:

• hvilke medier du vil bruge for at få fat i os

• hvor vi bedst kan møde dig F2F og høre dine ideer

• hvordan vi fastholder dialogen fremover

For at deltage i konkurrencen skal du sende os dine 

svar senest d. 1. oktober 2009

HARVARD MEDICAL SCHOOL – MASSACHUSETTS 
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.

•
•
•
•

•
•
•
•

ANNONCER

Fuld Penetrans I.F. 

er en gruppe medicinere der 

spiller fodbold hver onsdag i 

Lille Fælled.

Hvis du er interesseret skal du være 

velkommen til at møde op.

 
mvh. Anders
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Lungemedicinsk afdeling L, Bispebjerg Hospital
LUNGEMEDICINSK FORSKNINGSENHED

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).

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: 50935218, eller skrive til:
 m_mejdahl@hotmail.com

VH Mads

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2009-10
Sted: 

Tidsrum:
Målgruppe:
Arrangører:

Kontakt:

Adgang:   

24. september:
Nicolas Barbano
Et stykke med bart – 40 år med pornografi
Denne sommer er det fyrre år siden, at Danmark som 
det første land i verden ophævede voksencensuren 
og frigav pornografien. Nicolas Barbano, der har 
skrevet bogen ”Verdens 25 hotteste pornostjerner” og 
produceret filmen ”All About Anna”, fortæller i den 
anledning om pornoens historie, fra den sanselige del 
af vores åndsliv blev gemt væk bag låste døre omkring 
år 1800 til legaliseringen sidst i 1960’erne. Det bliver 
en ublufærdig og informativ hyldest til elskovslegens 
billedkunst, ledsaget af saftige illustrationer og film-
klip og kulminerende med vor egen tids dobbeltmor-
alske nypuritanisme side om side med internettets 
orgastiske eksplosion af udbud og variation, som i 
disse år udfordrer vores forståelse af, hvad pornografi 
egentlig er – og hvordan den indgår i vores liv.

22. oktober: [Bemærk dato]
Rune Gade
Maskuline selvfremstillinger i forvandling
Med afsæt i Richard Winthers litterære og billed-
kunstneriske værk vil oplægsholderen diskutere 
maskuline selvfremstillinger, som de formede sig 
i lyset af feminismens opblomstring i 1970’ernes 
Danmark. ”Hellere døden i Kristus end at blive en 
tøffelhelt”, skrev Winther i sit monumentale, litterære 
tableau ”Den hellige Hieronymus’ damekreds” fra 
1978. Udsagnet var en direkte reaktion på rødstrøm-

pernes fremkomst, som blev gjort til genstand for en 
række komplekse refleksioner, ligesom det plagede 
og pinefulde (men samtidig nydelsesbetonede) forhold 
til kvinderne bearbejdedes visuelt i kunstnerens 
utallige selvportrætter med modeller. I oplægget 
diskuteres det, hvordan Winther på særegen vis kom-
binerer historiske og samtidige kilder i sine værker, 
der tegner billedet af reaktiv, hvis ikke reaktionær 
maskulinitet. Og linjerne trækkes fremad til mere 
dagsaktuelle eksempler på mandlige kunstneres 
bearbejdelser af kønsforholdet. Oplægsholderen er 
lektor i kunsthistorie.

26. november:
Søren Bygbjerg
Dansk film ud af skabet
Kvindagtige tøsedrenge og farlige trækkerdrenge. Tra-
giske transvestitter og forelskede skoleknægte. Tag 
med på en guidet tur gennem bøssernes danske film-
historie. Søren Bygbjerg, cand.mag. i medievidenskab 
og tidligere kulturredaktør på Panbladet, fortæller 
på baggrund af sin forskning om fremstillingen af 
mandlig homoseksualitet i danske spillefilm, og han 
viser nogle af de vigtigste, sjoveste og mest pinagtige 
eksempler fra stumfilmens epoke til i dag. 

28. januar:
Paul John Frandsen
Giftes med farmand – om incest i oldtidens samfund
”Når jeg bli’r en stor pi’e, så vil jeg giftes, giftes med 
farmand, for farmand er så rar!”. Sådan lød det i 
1955, da Gitte optrådte med sin far, Otto Hænning. 
Yndigt var det, pikant og ganske ufarligt. Sangen blev 
jo sunget af en bare otteårig pige, som sidenhen nok 
skulle finde ud af, at man skam ikke kan gifte sig med 
sin far! Men hvorfor kan man nu ikke det? Oplægshol-
deren, som er egyptolog, har i en årrække beskæftiget 
sig med det forbudte og tabuerede i oldtidens Egypten. 
Egypterne kendte ikke til noget tabu mod ægteskab 
mellem søskende. Og grækerne i landet giftede sig ofte 
med deres søstre. I Persien fandtes der oven i købet en 
religiøs tilskyndelse til indgåelse af ægteskab mellem 
forældre og børn og mellem søskende.

25. februar:
Preben Hertoft
De uventede gaver – bidrag til en sexologisk kul-
turhistorie
Med afsæt i sin anmelderroste essaysamling ”De 
uventede gaver” taler dansk sexologis grand old man 
om nogle milepæle sit fags udviklingshistorie – fra 
Rousseaus ”Bekendelser” (1770) til Freuds ”Tre afhan-
dlinger om seksualteori” (1905) – fra Krafft-Ebings 
”Psychopathia sexualis” (1886) til så væsensforskel-
lige moderne seksualitetsgranskere som amerikanske 
Alfred C. Kinsey og franske Michel Foucault. Med 
Hertoft som stedkendt guide forfølges sporet fra 
oplysningstidens seksuelle sundhedsidealer til vore 
dages seksualiserede samfund, hvor massemedierne 
er blevet en dominerende seksuel historiefortæller.   

25. marts:
Maria Marcus
Maria Marcus’ egen Rødstrømpe-ABC
Hvad var det i grunden, I lavede, dengang I gik 
rundt med lilla ble og hadede mænd? Det spørgsmål 
har forfatteren og psykoterapeuten Maria Marcus 
i de senere år måttet svare på et utal af gange. Af 
samme grund har hun netop udgivet bogen ”Min 
egen Rødstrømpe-ABC”. Om busaktionen, strøgturen, 
barnevognsslisken. Men også om, hvad det hele gik 
ud på, hvad man tænkte og spiste og havde det sjovt 
med i den bevægelse, der startede i foråret 1970, 
for præcis 40 år siden. Og som satte sig spor i hvert 
eneste hjem og på hver eneste arbejdsplads i landet. 
I oplægget fortæller Maria Marcus sin helt egen 
rødstrømpehistorie...

Mange hilsner – og vel mødt!

Dansk Forening for 
Klinisk Sexologi / Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

ANNONCE
Forsøgspersoner M/K søges til undersøgelse af interkontekstualitet og mediali-
seringsteknik ved postkort og seværdigheder i Toscana. Du skal fx kunne svare 
på følgende spørgsmål: ”Det skæve tårn i Pisa – myte eller fordom?” 

Krav ved deltagelse er:
Alder og BMI under 20. 
følelse af kedsomhed og rastløshed under forelæsninger.

Kontakt: Dr. K. Lam 
dyspareuni@yahoo.dk

•
•

BASSIST SØGES
Band søger en Panum-studerende, der er parat til at engagere sig som bassist i 
et band og spille pop og dansevenlig musik, men som også er parat til det mere 
eksperimenterende. 
Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens 
øvelokale. Bandet arbejder for tiden primært med pop og dansevenlig rock, men 
du kan i høj grad være med til at præge sætlisten. 
Vi satser på at spille ude til større fester og til Studenterklubbens fredagsbarer 
mm. ca. en gang om måneden. Er du interesseret og kan du spille en solid bas? 
- så send en mail til: 
trine.linnea@gmail.com, rasmuskoster@hotmail.com og sever_m@hotmail.com

Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 
Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
       Kl. 16.00-18.00
           Alle interesserede
            Sex & Samfund og Dansk Forening for 
Klinisk Sexologi 
    www.sexogsamfund og www.klinisksex-
ologi.dk
     Gratis

ANNONCER
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Efter to års retssag bakker Østre Landsret op om 
Lars Løkke Rasmussens indgreb i kommende lægers 
personlige frihed. Den tidligere sundhedsministers 
bestræbelser på, at udvande det offentlige 
sundhedssystem får frit lejde.

Af Kristín Júlía Steinthórsdótti, formand for FADL
Dommen fra Østre Landsret i dag, viser at det er en lang og hård kamp at vinde 
over staten i det danske retssystem. På trods af de åbenlyse brud på vores ret-
tigheder. På trods af det absurde i et Sundhedsministerium der ikke ønsker at 
sikre veluddannede læger. På trods af de skræmmende perspektiver for flere nye 
indgreb af denne type overfor udvalgte befolkningsgrupper.

For over to år siden indgik daværende Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
en aftale med daværende formand for Yngre Læger (YL). En aftale, 4 års reglen, 
der ramte de kommende lægers videreuddannelse, og med tvang skal indskrænke 
vores valgmuligheder som læger. Aftalen blev indgået nærmest i hemmelighed og 
det medførte da også et ramaskrig i store dele af lægebestanddelen. YLs Formand 
og bestyrelse blev væltet og mange lægelige organisationer og enkelt stående læger 
udtalte sig stærkt kritisk overfor aftalen. 

På trods af dette ignorerede ministeren alle indsigelser. Udtalelser som forringet 
uddannelse, dårligere læger, mindre forskning og humanitært arbejde, havde 
åbenbart ikke den store betydning. Det er måske ikke overraskende, set i lyset at 
den sidste tids afsløringer af Lars Løkke Rasmussens udvanding af det offentlige 
sundhedsvæsen. 

Foreningen af Danske Lægestuderende blev ikke involveret i aftalen, men har ført 
en hård kamp for at få den afskaffet. Vi har følt et ansvar overfor vores medlem-
mer og overfor kvaliteten af den lægelige uddannelse. Vi ville ikke finde os i, som 
den eneste akademiske gruppe, at skulle underligges tvang i vores uddannelse 
og videre virke. At den danske befolkning skal nøjes med dårligere uddannede 
læger, i et offentligt sundhedssystem, der i den grad har brug for veluddannede 
og engagerede medarbejdere.

Under stor opbakning fra medlemmer, medstuderende, yngre læger, en række 
medicinske selskaber samt uddannelsesansvarlige læger og administrerende 
overlæger, tog vi kampen op. Retssagen, der endte i Østre Landsret, omhandler 
vores menneskerettigheder til uddannelse. En rettighed som klart er blevet over-
skredet med 4 års reglen.

Det har været en lang proces, hvor vi som studenterorganisation har stået alene 
med meget store udgifter. Det har været meget dyrt, men vi har ikke kunnet stå 
på sidelinjen og lade vores medlemmer, medstuderende ligge under for hovedløse 
aftaler, indgået af andre parter. Vi har fået støtte af en del medlemmer fra yngre 
læger, som har værdsat at vi kæmper deres kamp. 

Man kan i dommens præmisser ligefrem læse, at reglen kan begrænse yngre 
lægers valg af speciallægeuddannelse og at det kan heller ikke kan udelukkes at 
reglen kan få negativ indflydelse på bl.a. speciallægers viden om andre medicinske 
områder end specialet og på den lægevidenskabelige forskning.

Vi lægger os dog ikke ned og opgiver vores holdning til, at uddannelse er en men-
neskeret, fagligt dygtige og veluddannede læger burde også være en borgerret. 

TVANG I LÆGEUDDANNELSEN 

TARTELETTER
I anledning af at Stellate Stella kiggede forbi MOK-redaktionen og diskede op 
med dejlige tarteletter har MOK-redaktionen gravet lidt dybere i sagen og fundet 
en masse facts om denne dejlige spise.

Ordet tartelette stammer fra det franske ord ”tartelette”, som betyder lille tærte. 
Det menes da også, at tarteletterne er opfundet i Frankrig i 1645 af konditoren 
Claudius Gele.
I Danmark møder man tarteletten sporadisk i forskellige kogebøger op gennem 
1800-tallet, men det er først i 1880’erne, at tarteletten får sit endelige gennembrud 
i Louise Nims kogebog, der især henvendte sig til det nye borgerskab med råd til 
det finere køkken. På dette tidspunkt var tarteletter især populær som forret til 
fester som fx dåb, konfirmation, bryllup og runde fødselsdage.
De seneste 30-40 år er tarteletten blevet glemt en smule, men den lever dog stadigt 
i bedste velgående og meget tyder på at, en renæssance står for døren.
Indenfor de sidste par år er Dansk Tartelet Selskab blevet startet op med øje for 
bl.a. at udbrede kendskabet til tartelettens mange udnyttelsesmuligheder samt 
fremme kvaliteten af såvel tarteletbunde som fyld.

Dansk Tartelets Selskab har bl.a. kigget lidt på tartelettens rolle i kultur og 
samfund og MOK har lånt lidt fra deres hjemmeside:

 I Jules Vernes teaterstykke “Rejse gennem det umulige” fra 1882, spiller Danmark 
og Tartelet en fremtrædende rolle. Stykket er en tre-akter, hvor turen først går til 
Jordens indre, fortsætter under vandet og til sidst fører os til planeten Altor.

Uden at gå ind på alle forviklingerne i stykket går vi lige til bidet, hvor den 
tobenede Tartelet sidder, ganske forvirret, lige dukket op fra dybet, og samtaler 
med en person ved navn Valdemar. 

Tartelet: “Hvor er vi? Jeg kan ikke se Aalborg eller domkirkens tårn”.
Valdemar træder ind på scenen.
Tartelet: “Og jeg har æren af at tale med ...?”
Valdemar: “Axel Valdemar fra København.”
Tartelet: “Udmærket. Godt, Hr. Axel Vladimir.”
Valdemar: “Undskyld mig, det er Valdemar.”
Tartelet: “Fint, fint.”
Valdemar: “Og De kommer fra ..?”
Tartelet: “Fra Aalborg!”
Valdemar: “De tog toget?”
Tartelet: “Nej!”
Valdemar: “Kom De med skib?”
Tartelet: “Nej!”
Valdemar: “Med dagvognen?”
Tartelet: “Nej, jeg løb!”
Valdemar: “Løb De?”
Tartelet: “Sammen med elektricitet?”
Valdemar: “De løb med elektriciteten.”
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