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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: basisgruppebazaren

Onsdag:  MOK nr 3, årgang 42 udkommer

Torsdag: Basisgruppebazar, se forsiden.
  Yoga og meditation med Mikam, se s. 18

  

Fredag: Studerende-gudstjeneste i Trinitatis kirken, se s. 5
  Semesterstartsfest - se s. 18
  Snak med Donaid ved LU, se s. 19

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Foredrag med nobelpris-modtager, se s. 4

Tirsdag: Foredragsaften med SAMS, se s. 18
  Revy info-aften, se s. 18
  IMCC Exchange infomøde kl. 16, se s. 19  
  PIT-infomøde kl. 17, se s. 19
  

Denne  redaktion

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

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 ?

Ugens quiz
På trods af sidste uges opfordring til de studerende på 1. semester om at svare på basalquizzen, som vi mente, at de 
også kunne være med på, fik vi ikke så meget som et enkelt svar fra dem. 
Dette var meget uforståeligt for redaktionen, men som den professionelle redaktion vi er, har vi nu forsøgt at analysere 
situationen for bedre at kunne forstå årsagskæden.
Den første mulighed er, som vi ser det, at budskabet slet ikke når ud til de studerende på 1. semester. Dette kan sky-
ldes, at de ikke ved, hvor de kan finde bladet, at de ikke mener at MOK angår dem, eller at de ikke kan læse.
Anden mulighed er, at MOKs meddelere ikke er velinformerede, og at de studerende ikke har nået at have deres 
førstehjælpkursus endnu og derfor simpelthen ikke kender svaret. Dette virker dog meget usandsynligt for alle, der 
bare har det mindste kendskab til MOKs altid meget faktuelle journalistik.
Tredje mulighed er, at de ikke har mulighed for at svare, enten fordi de ikke har adgang til en computer, eller at de 
ikke ved, hvordan man opretter og skriver et elektronisk brev. Dette virker også usandsynligt, da de fleste nystartede 
medicinstuderende tilhører den unge generation, der har fået IT-kundskaber ind med modermælken og en Macbook 
Pro® i dåbsgave.
Af andre muligheder bør nævnes, at de stadig er ved at finde sig til rette på universitetet og i hierarkiet og derfor er 
bange for at blive til grin og venter lidt med at skrive dumme svar ind til redaktionen, at de stadig er fulde efter deres 
rustur eller at de har siddet til tutormøde hele ugen.
Efter denne tilbundsgående analyse, hvoraf vi har valgt kun at bringe de vigtigste hovedtræk, har MOK gjort en række 
tiltag for at få ændret denne kedelige tendens. Vi vil igen i denne uge opfordre især de studerende på 1. semester til 
at skrive ind og svare på quizzen. Samtidigt har vi valgt at sænke kravene for at undgå, at det er quizzens sværheds-
grad, der er skyld i, at der ikke er en eneste fra 1. semester, der har valgt at svare. Desuden vil MOK i fremtiden prøve 
at være endnu mere synlige på fakultetet, så ingen er i tvivl om hvem vi er, og hvad vi laver.

Sidste uges basale quiz kastede mange rigtige svar af sig og blandt dem har vi trukket lod. Vinderen blev dr. Nikolaj 
der ganske rigtigt har svaret: Stands ulykken, Start livreddende førstehjælp, Tilkald/skaf hjælp (112), Giv almindelig 
førstehjælp. Nikolaj kan hente sin præmie på MOKredaktionen i det nye studenterhus på næste mandag.

Det rigtige svar på den diagnostiske quiz var jernmangelanæmi. Dette har bl.a. Maria Therese Rasmussen svaret og 
hun kan derfor komme over på MOKredaktionen næste mandag og hente hendes fine præmie.

Som nævnt vil vi i denne uges udgave sænke niveauet lidt så flere har muligheden for at quizze med. Spørgsmålet i 
denne uge lyder:
Hvor mange fingre og tæer har de fleste mennesker, hvis de ikke har mistet nogle eller er født med færre eller 
flere?

Den diagnostiske quiz i denne uge lyder:
Du får en patient ind til konsultation, der gennem den sidste uge har haft influenzasymptomer, tør hoste og diaré. Pa-
tienten har nu endvidere udviklet eksantem over det meste af kroppen. Desuden ses der tydelige hæmoragier under 
huden.
Han fortæller at han ofte rejser til Afrika på storvildtjagt, og at han netop er kommet hjem fra en længere tur for 2-3 uger 
siden. Turen var utroligt udbytterig, idet han både fik skudt en løve, en elefant og en kasserolle (ylle-dylle-dolle).
Kære læge… Hvad fejler patienten?

Svarene skal sendes til mok@mok.dk inden næste mandag.

Hallas /MOKred

REDAKTIONELT
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Ansøgning om midler til 
studenteraktiviteter har frist 
2. oktober
Alle basisgrupper og studenterpolitiske organisationer 
kan søge om midler til studenteraktiviteter med et socialt 
eller et fagligt formål fra dekanatets pulje. I foråret 2009 
modtog i alt 17 ansøgere midler fra dekanatspuljen. Der 
er ansøgningsfrist fredag den 2. oktober 2009.

Information om kriterier for tildeling, sagsbehandlingen 
og ansøgningsskema findes på http://sund.ku.dk/for_
studerende/studenterforum/dekanatsmidler09 

Venlig hilsen
Hans Henrik Saxild
Prodekan for Uddannelse

Karrieredag på Panum den 8. oktober
SUND afholder karrieredag torsdag den 8. oktober kl. 12.30-16.30.

Specialerne og regionerne, virksomheder og organisationer kommer til SUND og informerer om 
fremtidige job- og karrieremuligheder.

Der er undervisningsfri fra kl. 12.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag2009/

Tildeling af KUUR-midler til 
SUND 2009
KUUR (Københavns Univiversitets Uddannelsesstrat-
egiske Råd) har besluttet at imødekomme SUNDs 
ansøgning til forbedring af studiemiljøet på SUND med 
hele det ansøgte beløb, nemlig: 765.259,50,- Dertil 
kommer en medfinansiering fra SUND på et tilsvarende 
beløb. Pengene skal bruges på en opgradering og 
udvidelse af antallet af læsepladser i Panumbiblioteket. 
Det betyder etablering af ca. 90 nye læsepladser med 
elstik og læsebelysning, udskiftning af gulvtæppet, etab-
lering af lyddæmpende foranstaltninger og nyindretning 
af de eksisterende grupperum. Sideløbende vil ventila-
tionssystemet i Panumbiblioteket af UBST blive restaur-
eret. Pga. myndighedsgodkendelser og problemer med 
at gennemføre et så stort projekt på Panumbiblioteket 
uden for sommerferieperioden forventes projektet først 
at være gennemført til efterårssemestret 2010.

KUUR har også bevilget midler til etablering af 100 
udendørs studiepladser, 45 opbevaringsskabe og elstik i 
undervisningslokaler på CSS til gavn og glæde for også 
SUNDs studerende på CSS.

Endelig rækker pengene også til indretning af et 
mindre antal læsepladser i enden af ’Kemigangen’ 
på Panum.
 
Venlige hilsner

Gunilla Sommer
Projektleder

Nobelprismodtager på besøg 
den 21. september
Foredrag v. Professor og nobelpris-modtager 
Harald zur Hausen mandag den 21. september 
kl. 15.00-16.15 i Dam auditoriet.

Velkomst v/ dekan Ulla Wewer
Introduktion v/ prof. Bodil Norrild
Foredrag v/ Harald zur Hausen
Afrunding v/ institutleder Ole William Petersen

Alle er velkomne!

Harald zur Hausen fik i 2008 tildelt Nobelprisen 
i medicin for opdagelsen af human papilloma 
virus, som kan forårsage livmoderhalskræft.

Styrende Organer

Studievejledningen
Studievejledningen for Medicin

Efterår 2009, Uge 38-39
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
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
Mandag 21/9 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen  Medicin
Tirsdag 22/9 1000 – 1100 0900 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin
Tirsdag  22/9 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
Onsdag 23/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin
Onsdag 23/9 1800 – 2000  1500 – 1800  Anine Skibsted Medicin
Torsdag 24/9 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. 

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

Info

Info om Infoboards
Nogle har måske opdaget de nye infoboards rundt omkring på Panum.
Hvis man skulle få lyst til at følge hvad der sker på infoboards’ne på sin egen computer, kan 
man gå ind på
http://sundku.infoboard.dk/desktop/showboard.asp?boardid=5

god fornøjelse! mvh. MOK-redaktionen.

Her er et fif til hvordan du får dine 
lektioner ind på din Nokia telefon.

Køb en Nokia te lefon med kalender  og 
netadgang.
Få en gmail konto.
Opret en kalender evt “skole”.
Gå ind på www.mdb.ku.dk vælg “Få syllabus 
kalender”
Vælg dit hold fx “Medicin 10. sem. kand. Hold 
KRH/05” hvis du er mig hvilket du ikke er.
Tryk på “get iCal” og download til fx skrivebord
Gå ind på Google kalender igen og tryk på “tilføj” 
“importer kalender”
Vælg din fil på skrivebordet. 
Hopsa så er dine lektioner på din Google kal-
ender.

Nu skal lektionerne over på telefonen... 

Opret en www.nuevasync.com konto hvor du akti-
vere Google kalenderen (ved afkrydsning)
Følg de øvrige instrukser på siden.
Download “mail for exchange” fra nokias hjemme-
side gennem pc’eren og installer den på telefonen 
(vha. bluetooth/USB/infrarød).
brug www.nuevasync.com som server i programmet 
“mail for exchange” på telefonen og udfyld det der 
skal udfyldes.
Husk også at udfylde servernavnet på det 
grundlæggende sync programmet der er på tel-
efonen.
Voila!

Måske virker det også på andre mærker telefon - det 
virker garanteret meget bedre på Mac.

VH
Jannik Pallisgaard:-)

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Info
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VKO KURSUS I RYG- OG LEDUNDERSØGELSE

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. november 
kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Marianne Kejlaa muk@rh.regionh.dk senest d. 9. november 2009
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 7. semester) for at deltage          .

BESKRIVELSE
VKO kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-on kursus, hvor under-
søgelse af ryg og perifere led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reumatolog. I vil i grupper på to skulle 
undersøge hinanden. Det betyder, at du skal være klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientinstruktører. En 

Patientinstruktør er en patient, der er certificeret 
til at kunne undervise i ledundersøgelse og i daglig-
dagen med gigt. Patientinstruktørerne bruger deres 
eget liv og led som eksempel. Du får derfor mulighed 
for i mindre grupper dels at undersøge led med gigt-
forandringer, dels høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Marianne Kejlaa tlf. 35 45 5458

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, 
Gigtforeningen og reumatologisk overlæge Karen 
Lisbeth Faarvang.

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 38, 
2009

Check vores hjemmeside på studenterpraesterne.
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 II– Religionen og tallene

Vi lever i tallenes tid. Tal styrer vores verden; først og 
fremmest i form af penge. Vi er drevet af  + tal; alle 
vil helst have + på kontoen. Så man kunne sige, at 
overskuddet, de positive tal, er vores Gud. Det er det, 
som driver os frem og rundt i manegen. Men måske er 
der også andre ting i livet – som vi sjovt nok så også 
kalder værdier. 

I løbet af min voksentid har tallet to fået større og 
større magt. De fleste pc’er, internettet og anden 
digital baseret information bygger på forskellen mel-
lem 0 og 1. Men har det noget med religion at gøre 
– ikke uden videre. 

Man kunne symbolsk måske sige, at systemer med to 
sider, det man kalder binære systemer også er kendt 
fra religionen: Gud – djævel, lys- mørke, liv–død, 
frelse–fortabelse … fortsæt selv. 

En af mine gamle teologiske lærere sagde at to er djæv-
lens tal. Måske handlede det om at Gud i den kristne 
tradition er tre-enig. En Gud i tre former. Måske 
handler det om, at de dualistiske verdensbilleder, 
der fundamentalt mener at verden udspringer af en 
evig modsætning mellem f.eks. lys og mørke, at de 
er diabolske, fordi de giver mørket en selvstændig 
skabende kraft. 

Indenfor de såkaldt monoteistiske religioner, dem der 
tror på en Gud, som altings skaber og ophav, stammer 
alt fra en kilde. Det giver nogle problemer med det 
onde, som så også må stamme fra Gud. Derfor kunne 
det være lettere at have to eller flere guder eller 
magter. En for det gode og en for det onde. 

Men det gav også nogle fordele, at samle al magt i én 
Gud. Det gjorde verden mere enkel, og især da det var 

en overjordisk Gud, der havde skabt verden og var 
forskellig fra den skabte verden. Det betød, at verden 
blev almindelig, den kunne forvaltes uden frygt for at 
man fornærmede en Gud. 

I samfund hvor naturen blev behersket af forskellige 
guder eller ånder, der f.eks. boede i træerne eller i 
stenene, skulle man passe meget på ikke at fornærme 
en guddom. Så i den forstand var monoteisme – at der 
kun er en Gud – en lettelse og en forenkling. Og så 
kunne man lettere udnytte naturens ressourcer. 

Det har vi nu drevet for vidt, men det er en anden 
sag.  

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

Fredag i SMiK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 
15:00 Brætspil efter frokost (næste gang fredag den 
2. oktober)

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 
12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.
 
(Er du studerende, og har du lyst til at prøve kræfter 
med prædikengenren, så kontakt studenterpræst Ste-
fan Lamhauge Hansen på slh@rundetaarn.dk. Tilbud-
det gælder alle studerende uanset studieretning. )

Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens 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. Mose-
bog. 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 relationerne mellem 
de tre verdensreligioner ud fra en både teologisk og 
litterær vinkel og inddrage Manns karakteristiske 
myte-forståelse, som genfindes i trosbekendelsen.

Oktoberfest!

Traditionen tro arrangerer studentermenigheden den 
årlige OG traditionelle OG festlige oktoberfest i Skt. 
Johannesgårdens kælderlokaler på Nørrebro. Her 
vil være alt hvad det oktoberfestlige hjerte begærer, 
herunder helstegt pattegris, masser af øl og god tysk 
musik.

Festen indledes med en kort gudstjeneste i Skt. 
Johannes Kirke. 

Tid: Fredag 25. september kl.  17.30 (Gud-
stjeneste)/18.30 (Fest)
Sted: Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans Torv 
(Gudstjeneste)/Johannesgården bag kirken (Fest);  
– gå efter lugten af gris…!
Tilmelding: gruppevis eller individuelt på oktoberfest-
dk@hotmail.com eller på Facebook (Studentermenigh-
eden i København – Begivenheder)
Pris: kr. 75,- Betaling i døren.

Oplæsning ved digteren Lone 
Hørslev
 
Arrangementet indledes med en temagudstjeneste ved 
studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Tid: tirsdag 6. oktober kl.19.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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

������������
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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

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.

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 regler 
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 
tillidsrepræsentant 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. sep-
tember 2009 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 
i uge 39.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)

KREDSFORENINGEN
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FADLs lægevikarkurser
Hvem kan deltage?
FADLs lægevikarkurser er for studerende, 
der påtænker at tage et lægevikariat, og det 
forudsættes, at deltagerne har en rimelig fag-
lig viden og kompetence. Som udgangspunkt 
henvender kurserne sig primært til 6.-12. 
semester (evt. restpladser giver mulighed for 
at studerende på andre semestre kan deltage).
Max. 3 forskellige kurser pr. studerende 
- hvert semester 
 

Tilmelding
Kursustilmeldingen foregår kun online og 
sker efter først-til-mølle-princippet, på www.
fadl.dk

Når du er tilmeldt et kursus, modtager du en 
bekræftelse pr. mail.
Kursusgebyret på 75 kr. pr. kursusdag (inkl. 
mad og drikke) skal være FADL i hænde 
senest 7 dage fra tilmeldingsdatoen.
Betaling sker ved, at du overfører beløbet via 
netbank til vores konto i Forstædernes Bank:
Reg.nr: 5470
Kontonummer:1687135

Oplys følgende: 
- Navn
- CPR-nummer
- Hvilket kursus, du har tilmeldt dig

Vær opmærksom på, at der kan gå op til to 
bankdage før pengene registreres hos FADL. 
Overfør derfor pengene i god tid. Alternativt 
kan du også betale kontant i Sekretariatet på 
Blegdamsvej 26.

Hvis du ikke betaler inden 7 dage, bliver du 
slettet fra deltagerlisten, og du skal have be-
talt, før du kan deltage på et kursus. Betalin-
gen er bindende, og kursusgebyret tilbagebe-
tales kun, hvis FADL afl yser kurset. 

Hvis du får plads på et kursus, men ikke 
ønsker deltage - også selvom betalingsfristen 
på 7 dage ikke er overskredet - skal du huske 
at melde afbud til kkf@fadl.dk, så en anden 
kan få gavn af pladsen.Dette gælder også, hvis 
du bliver forhindret i at deltage i et kursus, du 
allerede har betalt for.

Foreløbig kursusplan for efteråret 2009
Der åbnes for tilmelding til lægevikarkurserne mandag den 14/9 2009 kl. 16.00 
for de kurser som pt. er planlagt.

Kurserne lægges på løbende, så hold øje med www.fadl.dk
Der åbnes altid for tilmelding mandage kl. 16.00

Kardiologi 1
12/10 - mandag kl. 16.30-21.00
13/10 - tirsdag kl. 17.30-22.00
15/10 - torsdag kl. 16.30-21.00 
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Kardiologi 2
  9/11 - kl. 16.30-21.00
10/11 - kl. 16.30-21.00
12/11 - kl. 16.30-21.00
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Skadestue- og ortopædkirurgi 1
22/10 - kl. 16.30-20.30
23/10 - kl. 16.30-20.30
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Skadestue- og ortopædkirurgi 2
26/10 - kl. 16.30-20.30
27/10 - kl. 16.30-20.30
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Psykiatri 1
30/9 - kl. 16.30-21.00
7/10 - kl. 16.30-21.00
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Psykiatri 2
10/11- kl. 16.30-21.00
17/11 - kl. 16.30-21.00
Kurset afholdes på Panum. Lokale 
oplyses senere. 

Radiologi 1
2/11 - kl. 16.00-19.00
3/11 - kl. 16.00-19.00
4/11 - kl. 16.00-19.00
5/11 - kl. 16.00-19.00
Kurset afholdes på Rigshospitalet. 
Lokale oplyses senere. 

Radiologi 2
  9/11 - kl. 16.00-19.00
10/11 - kl. 16.00-19.00
11/11 - kl. 16.00-19.00
12/11 - kl. 16.00-19.00
Kurset afholdes på Rigshospitalet. 
Lokale oplyses senere. 

KREDSFORENINGEN
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FRAVALG AF SU ???

Nu er det tid til at  Vagtbureauet efterregulerer de overenskomstresultater, som FADL har hentet hjem fra Regionerne. 

Efterreguleringen dækker de satsforhøjelser, som er gældende fra 1. april 2008 og frem til august i år. Lønnen for 
august/september bliver til de nye satser. Det betyder også, at du kan ”risikere” at få en god efterregulering sammen 
med din næste løn – naturligvis alt efter hvor vagtaktiv du har været siden april sidste år.
Det kan derfor måske være en god idé at se nærmere på din indkomst i forhold til din SU.  Fribeløbene på SU kan 
du hente på dette link:

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fribeloeb/2009/Sider/default.aspx

og et evt. fravalg af SU for én eller fl ere måneder kan du fi nde her:

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fravalg/Sider/default.aspx

Vær i den forbindelse opmærksom på, at evt. fravalg af SU skal fi nde sted senest den 15. i måneden før du ønsker 
at fravælge SU.

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

Nu er det tid til at  Vagtbureauet efterregulerer de overenskomstresultater, som FADL har hentet hjem fra Regionerne. 

Efterreguleringen dækker de satsforhøjelser, som er gældende fra 1. april 2008 og frem til august i år. Lønnen for 
august/september bliver til de nye satser. Det betyder også, at du kan ”risikere” at få en god efterregulering sammen 
med din næste løn – naturligvis alt efter hvor vagtaktiv du har været siden april sidste år.
Det kan derfor måske være en god idé at se nærmere på din indkomst i forhold til din SU.  Fribeløbene på SU kan 

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fribeloeb/2009/Sider/default.aspxhttp://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fribeloeb/2009/Sider/default.aspx

http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/fravalg/Sider/default.aspx

Vær i den forbindelse opmærksom på, at evt. fravalg af SU skal fi nde sted senest den 15. i måneden før du ønsker 

Efterreguleringen dækker de satsforhøjelser, som er gældende fra 1. april 2008 og frem til august i år. Lønnen for 
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V B  M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

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

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 sygeplejersk-
erne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-ustabile 
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.

HOLD 1706 GLOSTRUP SKADESTUE 

Er du interesseret i et udfordrende, lærerigt og til 
en vis grad fagligt relevant job som lægesekretær 
i Glostrup Skadestue?

Arbejdsbeskrivelse:
Opskrivning og registrering af patienter, der henvender 
sig i skadestuen.
Skrivning af korte skadenotater samt akutte in-
dlæggelsesjournaler.
Booking af røntgenundersøgelser, ambulante tider 
samt kørsel fra og til hospitalet.
Der er primært tale om aften- og nattevagter.

Du tilbydes:
Et forholdsvist lærerigt job, der er en god forberedelse 
til de kliniske semestre, hvor du skal skrive journaler (7. 
og 9.) Erfaringen siger at studerende, der har arbejdet 
som lægesekretær har det nemmere og får forholdsvis 
mere ros for journalskrivning på 7. og 9. semester. 
En god løn på godt 1300 kr. pr. vagt samt mulighed for 
at aftale ekstravagter med afdelingen.
Desuden et godt arbejdsmiljø, hvor du er omgivet 
en hel del fl inke, rare og hjælpsomme kolleger i form 
af gode læger, søde sygeplejersker og hjælpsomme 
lægesekretærer, som du vil komme til at dele kon-
tor med.

Krav til dig:
Du skal være hurtigt på tasterne, god til dansk retskrivn-
ing og skal kunne håndtere pressede situationer.
Derudover skal du være på minimum 4. semester, have 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

300 SPV-timer bag dig og skal kunne tage 4 vagter 
pr. måned. Det forventes desuden at du kan være på 
holdet i mindst 3 semestre.
Du skal have gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i afdelings 
procedurer inden holdstart.
Ansøgningsfrist: mandag den 21. september 2009 
kl. 10.00. Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ” 1706”
Hvis der er spørgsmål kan du kontakte holdleder Be-
kir Ince 28 64 36 00 eller Ledende Sygeplejerske Gry 
Orkelbog-Andresen på telefon 35 24 54 02 eller mail 
go@fadl.dk

PRAKSIS PÅ ØSTERBRO SØGER EN 
VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR

Lægesekretærvikar til solopraksis på Østerbro 
søges snarest for 3 måneder pga. sygdom.
Arbejdsopgaver:

Primært telefonpasning receptbestilling, tidsbestill-
ing
modtagelse af patienter i åben konsultation 
forsendelse af prøver, opsætning af urinprøver til us. 
i klinikken
Ikke meget skrivearbejde.

Arbejdstid:
Ugentlig arbejdstid 17 timer, 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.15 - 13.15
Onsdag kl. 15.15 - 17.15. 
Fredag kl. 9.15 - 12.15

Krav:
Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Så hurtig som muligt dog senest den 
18. september 2009 kl. 10.00. Via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Østerbro 
solopraksis”

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

VAGTBUREAUET

ANNONCERNE FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE
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STIKKERHOLD 1607 PÅ HILLERØD HOSPITAL 
søger 2 nye Medlemmer 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. oktober 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 transporttiden?
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 periode   
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 holdleder Pia (pila@stud.
ku.dk). 

•
•
•
•
•
•

•

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

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
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD E
TILMELDINGSFRIST:
MANDAG DEN 12/10, KL. 10.00 
via www.fadlvagt.dk
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 09/11 16.30–18.30 RH
   18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 24/11 16.30-18.45 RH
   18.45-21.00 RH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VT KURSER 
(INKL. BVT)

EFTERÅR 2009

 Modul E09-09 E09-10 

A + B PA: Lørdag 24.10. PA: Mandag 26.10. 
Test og introduktion. 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 
PANUM/  3,5 time    

D – Hud og infektioner PA: Mandag 26.10. PA: Tirsdag 27.10. 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/    

E FRB: Tirsdag 27.10. FRB: Onsdag 28.10. 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/    

F – Hjerne + kommunik. PA: Onsdag 28.10. PA: Torsdag 29.10. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
PANUM/    

G – Ernæring + udskillelser FRB: Torsdag 29.10. FRB: Mandag 02.11. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/    

H – Kredsløb PA: Tirsdag 03.11. PA: Mandag 09.11. 
Somatik.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/    

I – Repetition 1 + BT RH: Torsdag 05.11. RH: Tirsdag 10.11. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
RH/    

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 04.11. PA: Torsdag 05.11. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/    

K – Hygiejne RH: Mandag 02.11. RH: Tirsdag 03.11. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
RH/    

L – Repetition 2 RH: Mandag 09.11. RH: Torsdag 12.11. 
Somatik.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
RH/    

M1 PA: Tirsdag 10.11. PA: Onsdag 04.11. 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/    

M2 RH: Lørdag 14.11. RH: Lørdag 07.11. 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB   

N RH: Søndag 15.11. RH: Søndag 08.11. 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB   

O FRB: Tirsdag 01.12. FRB: Tirsdag 08.12. 
Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
FRB/    

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 27.11. kl. 13 Fredag 04.12. kl. 13 

P   RH: Onsdag 02.12. RH: Onsdag 09.12. 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
RH/  3,5 timer   

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 03.12. FRB: Torsdag 10.12. 
FRB/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 08.12. VB: Tirsdag 15.12. 
Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 
VB/   

Y 11.11. eller 30.11. 11.11. eller 16.11. 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Onsdag 25.11. Torsdag 22.10. 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R 

Følgevagter 3 x 8 timer 

Indenfor perioden: 
11.11. – 24.11. 

Indenfor perioden: 
16.11. – 01.12. 

VB’s  2. Time Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu 
VB/ 1 time 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 29/9 kl.10 Tirsdag 29/9 kl.10 

A N N O N C E R

ANNONCERNE FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

VAGTBUREAUET
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VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET 
Søger 1-2 nye medlemmer med start i november

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

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til obser-
vation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8¼ time. 
Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske.

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

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.
Skal kunne deltage i holdmødet 6/10 2009 kl. 17.00 på kemigangen på Panum

Ansøgningsfrist: Mandag den 28. september 2009 kl. 10
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk  – for medlemmer – tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk 

•
•
•
•
•

PRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG SØGER 
EN VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR

Min sygeplejerske har fået forlænget sin barsel 
og jeg har derfor brug for hjælp.                    
Så hurtigt som muligt og frem til uge 42          

Arbejdsopgaver:
Primært passe telefon og tage imod patienter.
Der vil desuden være mulighed for at tage blod-
prøver m.m. efter lyst og evner.

Arbejdstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 
– 12.00.

Krav:
Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Så hurtig som muligt dog senest 
den18. september 2009 kl. 10.00 . Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis 
Frederiksberg”

•
•

•

•
•
•
•

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 bogen.  
Basisgrupper og løsbilleder kan sendes til info@scorebogen.
com 

Hold   Tid                Sted

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

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   
KRH, 1,2,3  21. sep kl. 12  RH AUD A2
KKA   25.sep kl.13.15  (efter standpunktsprøve) 
     lille aud Herlev

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 - bibliotek/øjenklinik
KKK 5  29.sep kl.14  Gen konf. Afd ØNH
KKK 6  28. sep kl. 11  GLO AMA kont

12. semester   
Rul c  18. sep kl. 11 RH 4.06.2

Løsbilleder tages til første fredagsbar i oktober

FOTO TIDER

BASISGRUPPER

VAGTBUREAUET
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Respekt for medicinstudiet

Af Simon Krabbe, stud.med. på 10. semester og medlem af studienævnet for socialdemokratiske studerende (Frit Forum), 
simonkrabbe@gmail.com

Det er heldigvis sjældent, at møder i studienævnet på medicin ender med afstemninger. Men på mødet den 8. september blev det nødvendigt. Jeg valgte som den eneste 
af os fem studerende at stemme for kompromisforslaget vedr. 3. semester, som derfor blev godkendt i studienævnet med 6 stemmer for og 4 stemmer imod.

     Baggrunden er, at studienævnet har gennemført flere tiltag de sidste par år vedr. tredje semester i samarbejde med Jørgen Tranum Jensen: 1) kurset er udvidet 
med to uger (tidligere lå der fire ugers metodekursus, nu er der to ugers præklinik), 2) anatomisk atlas m.m. er tilgængeligt i forberedelseslokalet til eksamen, og 3) 
der er udarbejdet vejledende eksamensdispositioner til en lang række af eksamensspørgsmålene, og planen er at lave vejledninger til alle spørgsmål.

     Trods disse klare forbedringer troppede Demokratiske Medicinere og Medicinerrådet nu op med et ultimativt krav om, at 3. semestersstuderende kun skal op i 
halvdelen af pensum til januar. Argumentet var, at Jørgen Tranum Jensen tidligere har lovet, at alle eksamensdispositioner ville være færdige nu, hvad de ikke er.

     Det er beklageligt, at det løfte ikke er blevet holdt. Det er også klart at mit udgangspunkt er, at vi studerende skal samarbejde tæt med hinanden og med under-
viserne. Men det kræver altså at DM og MR viser en fornuftig tilgang til arbejdet. Det burde være klart for enhver, at det 
er useriøst at kræve, at halvdelen af emnerne til 3. semesters eksamen til januar skal fjernes. Der skal være sammenhæng 
mellem undervisning og eksamen. Tænk også på den pinlige medieomtale det kunne have givet!

     Vi medicinstuderende har fortjent repræsentanter, der yder et mere seriøst arbejde end  DM og MR har leveret i denne 
omgang.

     Jeg synes i øvrigt det er vigtigt at tænke et par år frem mht. hvad vi gør, når bl.a. Jørgen Tranum Jensen er gået på 
pension. Mit forslag til studieleder Jørgen Olsen og uddannelsesprodekan Hans Henrik Saxild vil hermed være, at man på 
fakultetet træffer en strategisk beslutning om at oprette lektorater for læger, der arbejder med anatomi og har interesse 
for undervisning, fx en radiolog, urolog, mavetarmkirurg, neurolog, ortopædkirurg, otorhinolaryngolog, gynækolog og/eller 
en patolog, enten i hoveduddannelse eller speciallæger. De skal så stå for ledelsen af undervisningen i anatomi på sund-
hedsvidenskabeligt fakultet, afholde forelæsninger, samt stå for eksamen, mens der fortsat kan være studenterundervisere 
til størstedelen af sau-timerne.

Svar: Respekt for de studerendes ret til et liv ved siden af studiet
/ Eller historien om hvordan anatomerne vandt (igen) og hvordan studienævnet spillede sin rolle fallit.

Kære 3. semester (og alle andre medstuderende),

Jeg vil gerne starte med at undskylde at I stadig skal til eksamen i anatomi-spørgsmål, hvortil der ikke ligger en disposition, selvom det er halvandet år siden, at 
beslutningen I studienævnet blev taget. Disse eksamensdispositioner til alle anatomispørgsmålene skulle nedbringe den gennemsnitlige arbejdstidsbelastning på 
semestret fra 56 timer til en belastning man mere rimeligt kan forlange - f.eks. 37 timer om ugen.

Jeg beklager at anatomerne ikke har lavet alle dispositionerne og overholdt deres tidsfrist. Og jeg undskylder for at studienævnet endnu engang har givet anatomerne 
lov til at gøre som de har lyst til, ved at lade anatomerne forhale processen tilstrækkeligt, til at de fleste af studienævnets medlemmer ikke turde tage det våben frem 
som man havde truet med - nemlig at der kun må eksamineres i de spørgsmål, for hvilke der foreligger en disposition. 

Det er ikke fordi jeg har et problem med hverken anatomerne eller anatomikurset. Begge er for så vidt højt elsket og højt evalueret af undertegnede såvel som de fleste 
af de studerende. Problemet er imidlertid den helt urimelige tidsbelastning, der har været forsøgt løst med mange forskellige midler, f.eks.  studieordningen af 2006.

For et halvt år siden gjorde vi status på sagen om eksamensdispositionerne; anatomerne havde ikke levet op til det satte delmål og de undskyldte og lovede bod og 
bedring. Jørgen Tranum-Jensen blev tilbudt midler til at ansætte folk, der kunne hjælpe med at udfærdige dispositionerne så tidsfristen kunne nås. Det takkede han 
nej til. Og da vi i denne omgang skulle gøre status i forbindelse med at vi nu havde nået den sidste deadline, viste det sig, at der i løbet af det sidste halve år ikke var 
blevet udfærdiget en eneste eksamensdisposition yderligere. Skuffende. Og man forledes i djævelsk sekund til at mistænke anatomerne for bevidst at forhale proces-
sen, når de nu havde takket nej til hjælp og ikke, i løbet af 6 måneder (!), at have gjort noget som helst ved sagen.

Og det var derfor vi i MR og DM på studienævnsmødet besluttede at stå fast. Stå fast på at dette måtte få den lovede konsekvens. Stå fast på at studienævnet ikke 
blot er tomme trusler og løfter. Men at man faktisk mener det med de studerendes ret til et liv. Også på tredje semester. Men underviserne vaklede. Og en enkelt 
student snublede og faldt med ned i grøften. Og valgte at tro på anatomernes løfter endnu engang. Og den afsluttende kommentar om “at tænk hvis det nu kom i 
ekstrabladet og pressen, at de studerende kun kunne eksamineres i en tredjedel af pensum” lukkede debatten. Og derved spillede studienævnet fallit i frygten for 
at pressen skulle finde ud af at man ét enkelt
semester ikke eksaminerede i alt, for at give de studerende bedre vilkår de næste mange semestre.

Jeg siger: Tænk nu hvis det kom i dagens lys at en studerende på 3. semester i gennemsnit (!) bruger 56 timer på at komme igennem anatomikurset. Og tænk nu hvis 
det kom frem at grunden til at så få dumper anatomien er at mange studerende afmelder eksamen i frygt for at dumpe. Og tænk nu hvis det kom frem at de studerende 
alligevel ikke bliver eksamineret i alt anatomien, da de trækker nogle få udvalgte spørgsmål.

Men det værste: Tænk nu hvis det kom frem, at man ikke skal tro på de beslutninger, der bliver taget i studienævnet, fordi de bliver omgjort alligevel, hvis man bare 
forhaler sagen længe nok. Tænk nu hvis det kom frem at studienævnets trusler om konsekvens ikke er reelle. Tænk nu hvis det viste sig at de studerende alligevel 
ikke spillede nogen rolle i studienævnet fordi de ikke kunne stå sammen om en sag så åbenlys, nemlig de studerendes ret til et liv ved siden af studiet.

Åh nej. Nu kom det frem alligevel. At anatomerne vandt og at studienævnet har udspillet sin rolle ved at løbe fra sine egne beslutninger.

/Steven, Medicinerrådets repræsentant i Studienævnet (og FOR retten tvvil et liv ved siden af studiet).

DEBAT

KOMPROMISFORSLAGET VEDR. 
3. SEMESTER:

der må fortsat eksamineres i alle 
spørgsmål til eksamen til januar.
der vil blive lavet yderligere 10 eksa-
mensdispositioner nu hurtigst muligt.
underviserne vil få at vide at de skal 
skabe mere realistiske forventninger 
omkring niveauet til eksamen ved 
at holde detaljegraden på et rimeligt 
niveau i undervisningen.
planen er fortsat at resten af eksa-
mensdispositionerne skal færdig-
gøres.

•

•

•

•
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Syntes du også Panum er lidt grå og trist? 
Har du lyst til at få indflydelse på hvilke beslutninger der bliver 
taget på Panum? Så kom til et af de måndlige SundRådsmøder og 

vær med til at sige hvad de studerende mener om:
• Modernisering af biblioteket
• Satelit-kantinen

Og nej møderne ender ikke bare i snak, se bare:
• Den nye kantine
• Det nye studenterhus

Kort sagt der er hele tiden mange ting at tage stilling til og det her er din chance 
for at bestemme hvor stinkskabet skal stå.
Intet initiativ er for småt og du er altid velkommen til at komme og give dit 
besyv med.

SundRådsmøder bliver afholdt den sidste onsdag i hver måned, dvs. at næste 
møde er 30.09.2009
kl. 16:00 i SundRådets lokale i studenterhuset

Svar2: Respekt for vores medstuderende
Kære Simon Krabbe

Du synes at det ville være pinligt at få dårlig medieomtalelse på grund af en eksamen. Jeg synes at det er pinligt at du ved at stemme imod os, har prioriteret uddan-
nelsens anseende højere end dine medstuderende. 

Jeg prioriterer anderledes. Jeg synes at et seriøst universitet som vores ikke skal tvinge sine studerende til at bruge 60 timer om ugen til ingen nytte. Den anatomi vi 
tvinges til at lære på 3. semester er langt mere omfattende end vi nogensinde vil få brug for som læger. Ikke engang ortopedkirurgerne har så stor detaljeviden som 
vi har efter 3. semester! Og det meste af den anatomi vi lærer, har vi alligevel glemt efter 2 måneder.

Grunden til at vi overhoved er kommet ud i den her situation er, at vi på studienævnsmøder i maj og juni  2008 besluttede at hjælpe de studerende, ved at gennemføre 
de ændringer som du beskriver. Du glemte dog at nævne, at vi også reducerede arbejdsmængden, ved at fjerne eksamensspørgsmålene i regionær anatomi. Beslutningen 
om at der fra efteråret 2009 kun må eksamineres i de spørgsmål som der er lavet dispositioner til, blev taget af et enigt studienævn for mere end et år siden. 

Jeg er enig i, at der skal være sammenhæng mellem undervisning og eksamen. Det er netop derfor vi tror så meget på eksamensdispositionerne. Lige nu er der meget 
stor diskrepans mellem undervisningen (som foregår på et meget højt niveau) og eksamen (hvor kravene er lavere). Her kan eksamensdispositioner udgøre et vigtigt 
undervisningselement, som kort beskriver, hvad der kræves for at bestå eksamen ved de forskellige spørgsmål, og dermed sikre sammenhæng mellem undervisning og 
eksamen. Desuden giver de os muligheden at hjælpe de studerende med at sortere vigtigt fra mindre vigtigt i pensum, uden at detaljeregulere undervisningnen. Det 
er ikke studienævnets opgave at detaljeregulere undervisningen, hvis det ikke er absolut nødvendigt. Det kan underviserne selvfølgelig bedst selv klare.

Der er desværre sket meget lidt siden beslutningen for snart 1½ år siden. Der skulle være lavet dispositioner til alle spørgsmål ved udgangen af juni 2009. Vi har 
gentagne gange tilbudt kursusledelsen hjælp med at skrive dispositionerne, men vores krav og deadlines er blevet overhørt gang på gang. Den beslutning som du nu 
har værret med til at tage i studienævnet betyder, at vores sidste deadline er blevet fjernet, og vores muligheder for at få alle dispositioner er blevet meget små. Jeg 
glæder mig selvfølgelig også til at se de 10 ekstra dispositioner, som kursusledelsen har lovet, men det er langt fra nok, hvis vi for alvor vil reducere arbejdsbyrden på 
3. semester. Indtil videre har vi kun fået ca halvdelen af alle dispositioner.

De studerende der lige er startet på 3. semester har altså ikke alle de eksamensdispositioner, som de blev lovet. Der har vi studenterrepræsentanter svigtet vores 
medstuderende. Det du kalder et kompromis, er intet andet end en total kapitulation overfor anatomerne. Det viser med al tydelighed, at man kan komme langt ved 
at ignorere studienævnets beslutninger, fordi nogle af studienævnets medlemmer synes at det er værre med dårlig medieomtalelse end at 250 studerende helt skal 
opgive deres sociale liv de næste 6 måneder. 

Hvordan skal du fejre jul i år, Simon? Jeg ved nok hvor vores 3. semestersstuderende sidder juleaften...

Med venlig hilsen
Nils Hoyer, Demokratiske Medicinere (næstformand i studienævnet)

DEBAT

STUDENTERPOLITIK
HAR DU FUNDET DEN 
HELLIGE GRAL? 
– Så fortæl os da for helvede lige hvor den er! Vi 
har ledt efter den herre-længe, og det ville altså 
gøre mange ting lettere, hvis vi fandt den! 

Demokratiske Medicinere har brug for gode ideer, til hvordan medicinstudiet 
kan forbedres. Kom og fortæl os hvordan du synes, vores alle sammens studie 
kan gøres bedre. Vi søger også nye aktive studenterpolitikere – måske du har 
lyst til at være med?

Kom til debatmøde med Demokratiske Medicinere torsdag den 24. september 
klokken 16 i lokale 1.2.32 (på kemigangen, Panum). Hvis du har lyst til at blive 

aktiv i studenterpolitik, er det også 
det helt rigtige sted at møde op! Vi 
sørger for kaffe og kage – du kommer 
med de gode ideer eller den konstruk-
tive kritik.
Demokratiske Medicinere har brug 
for din hjælp. Studenterpolitik må 
være baseret på alle studerendes 
holdninger, så vi har brug for at høre 
DIN holdning til medicinstudiet, og 
nogle af de emner som vi arbejder 
med i øjeblikket: 

Kemiundervisning på 1. semester: 
Efter mange problemer, dårlige eval-
ueringer og meget kritik er kurset nu 

blevet forandret grundlægende. Indholdet skal fremover være mere cellulært 
fokuseret, og derved bygge bro til cellebiologikurset på 2. semester. Er det 
lykkedes? Kan man fra fakultetets side forvente at alle studerende kan deres 
B-niveau kemi, når de starter med at læse medicin?
Anatomi på 3. semester: Arbejdsbyrden på 3. semester er forsat massiv. Er 
det bare noget, vi skal godtage? Skal alle læger kunne redegøre for enhver 
detalje i anatomibøgerne, eller skal fokus i undervisningen være anderledes? 
Underviserrepræsentanterne i studienævnet har ved sidste møde valgt at 
give kursuslederen frit spil i håndteringen af problemet. Svigter vi dermed 
ikke de studerende, eller er det klogt at lade anatomerne egenrådigt afgøre, 
hvor meget anatomi der er relevant for de studerende?
Er nyuddannede læger gode nok til genoplivning? Vi arbejder for at indføre 
et omfattende praktisk kursus i avancerede genoplivningstekniker, der er 
obligatorisk for alle studerende (et såkaldt ALS-kursus). Nye undersøgelser 
viser, at nyuddannede læger er dårligt rustede til at gennemføre genoplivning 
efter internationale standarder. Skal avanceret genoplivning være en central 

•

•

•

del af vores pensum, eller er det noget som hospitalerne selv må rode med at 
lære de nyuddannede læger, efter de har færddigtgjort lægestudiet?
Udvekslingsophold i udlandet: KU satser på udveksling! Et studieophold i 
udlandet giver indblik i en anden kultur og en anden hospitalsverden, men 
for nogle studerende kan de praktiske problemer være omfattende. Hvordan 
passer udlandsopholdet ind med fx obligatoriske færdighedskurser (CEKU-
kurser), er der problemer med at få merit for opholdet, etc. Er der noget 
studienævnet kan gøre for at forbedre situationen, for dem der vælger at 
få andre perspektiver i udlandet? Har du oplevet problemer i forhold til at 
være medicinstuderende og arrangere et udlandsophold?

Vi vil også bruge lejligheden til kort at forklare hvem Demokratiske Medicinere er, 
hvad vi arbejder for, og hvad vi står for. Så har du selv en lille studenterpolitiker 
i maven, så vil vi gerne fortælle om hvilke muligheder, du har for at være med. 
Vi har brug for nye aktive studerende fra alle semestre – men vi mangler særligt 
studerende på 1.-8. semester!

Så kig forbi torsdag den 24. september i lokale 1.2.32 fra klokken 16-18. Mødet er 
helt uformelt, så hvis du først kan komme lidt senere, eller gerne vil gå inden vi 
slutter kl 18, kan du bare komme eller gå som det passer dig. Vi sørger for kaffe 
og kage – du kommer med de gode ideer og den konstruktive kritik! 

•
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H1N1 Vacciner til alle!
MOK har forsøgt at lave en Morten 
Messerschmidt, da vi er yderst bekym-
rede om situationen med svineinflu-
enza. Vi vil jo så nødigt vil lægge os 
syge så du, kære læser, må undvære 
dit yndlings-kommunikationsorgan.
MOK har undersøgt, om vi ville kunne 
tiltuske os en vaccine, men des-
værre har det vist sig ikke at være 
så nemt. 

Nedenstående er vores mail-korre-
spondance med Sundhedsstyrelsen.

Kære Mette Ebdrup

Vi skriver til dig på vegne af “Medicin-
erorganisationernes Kommunikation-
sorgan” (MOK). MOK er et blad for hele 
det sundhedsvidenskabelige fakultet på 
Københavns Universitet, der udkommer 
ugentligt. 
Vi er 7 frivillige studerende der  sørger 
for at videreformidle information til de 
ca. 4000 studerende. Uden MOK ville 
Foreningen af Danske Lægestuderende, 
Københavns Universitet og de studer-
ende have store kommunikationsprob-
lemer. Derfor ser vi det som yderst 
nødvendigt, at vi alle får en profylaktisk 
H1N1vaccine for at modvirke at hele 
fakultetet går i stå og dermed at sam-
fundet mister mange penge.

Ærbødigst
Mikael, Markus, Jannie, Troels, Elise, Mia 
og Henrik / MOK

____

Kære MOK-redaktion
Jeg kan oplyse, at de indkøbte vacciner vil blive 
tildelt følgende befolkningsgrupper:

1) Risikogrupper, dvs. typisk personer med 
kroniske sygdomme, der bringer dem i større 
risiko for komplikationer og død hvis de ram-
mes af influenza

2) Sundhedspersonale som er massivt udsat, 
eller som passer kritisk syge patienter.

3) Nøglepersoner i kritiske samfundsfunktioner 
(fx el-forsyning, vand-forsyning mv.)

Hvis nogle af Jer som medicinstuderende er 
tilknyttet FADL´s vagtbureau, vil I muligvis 
blive tilbudt vaccine som hørende til gruppe 
2. Men alene for at redigere MOK finder 
Sundhedsstyrelsen ikke, at I bør komme i be-
tragtning. Jeg  vedhæfter her et notat som om-
handler myndighedernes fælles forudsætninger 
for udpegning af personale til vaccination.

Jeg kan videre oplyse, at vaccinen desværre ikke 
kan købes på det fri marked foreløbig, fordi 
vaccineproducenterne er optaget af at levere til 
alle de lande, der har bestilt vaccine.

Med venlig hilsen
Annlize Troest
Overlæge, speciallæge i samfundsmedicin, 
MDMa
Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen

Hej Annlize Troest
Jeg kan selvfølgelig godt se din pointe, 
men problemet er at vi er bindeleddet 
mellem de studerende og FADL. 
Kommunikationen ville blive hæmmet og 
det ville også hæmme sundhedssektoren 
generelt.
Derfor mener jeg at vi måske befinder os 
under kategori 3 som nøglepersoner?

Mange hilsner
Markus Harboe Olsen / MOK-red.

Kære Markus

Jeg må gøre opmærksom på, at det der menes 
med nøglepersoner i kritiske samfundsfunk-
tioner, betyder at den pågældende funktion 
skal være kritisk for samfundet, og ikke kun 
kritisk for den virksomhed den pågældende er 
ansat i/fungerer i.

Med venlig hilsen
Annlize Troest
Overlæge, speciallæge i samfundsmedicin, 
MDMa
Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen

HALLØJ
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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 sep-
tember kl. 16.30 i auditorium F, ØNH- afde-
lingen, RH, opgang 2, 7. sal.
 

•

•
•
•

•
•
•
•

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SAESON 2009-10

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 
Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og Dansk Forening 
for Klinisk Sexologi 
Kontakt:
www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang:  Gratis

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 voksencen-
suren 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 illus-
trationer og filmklip og kulminerende med vor egen 
tids dobbeltmoralske 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.

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & 
Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo 
Møhl

TEKNISK ASSISTENT (TA) 
SØGES TIL MIKROSKOPISK 
STUDIESAL 
Arbejdet som TA består i at åbne/lukke studiesalen, 
løse diverse praktiske opgaver (vedligeholdelse af 
mikroskoper, oprydning osv.) på salen samt – i 
det omfang man vil – hjælpe de studerende med 
at spotte. 

Der er pt. ansat 2 tekniske assistenter samt 2 
demonstratorer.

Det drejer sig om ca. 35 timer fordelt udover hvert 
semester.

Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på 
studiet, men ellers kræves der ingen særlige 
forudsætninger – end fleksibilitet og godt humør. 
Din ansættelse sker i forhold til overenskomsten 
mellem SUL/FADL.
Timeløn: 147,78 kr. + feriepenge, opstart med 
oplæring i oktober.
         
Ansøgningsskema kan afhentes på studiekontoret 
i bygn. 18.1.12 eller rekvireres på 
E-mail adresse: pke@sund.ku.dk 
Ansøgningen skal være Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin i hænde senest den
25. september 2009.

DEMONSTRATOR SØGES 
TIL MIKROSKOPISK 
STUDIESAL
Arbejdet består i vejledning og undervisning af 
2. Og 3. Semester i mikroskopisk anatomi på 
mikroskopisk spotsal, samt demonstration af den 
mikroskopiske præparater.

Der er ansat 2 demonstratorer, der deles om ca. 40 
timer pr semester.

3. semester skal være bestået. Din ansættelse sker i 
forhold til overenskomsten mellem SUL/FADL.
Det er en fordel, hvis man har undervisningserfar-
ing, men ikke et krav, ligeledes forventes det, at 
man har sat sig ind i (genopfrisket) den mikrosko-
piske anatomi svt. 2., 3. Semester, samt stadig kan 
betjene et mikroskop.

Der vil være et oplæringsforløb sammen med de 
nuværende demonstratorer.       
Stillingen skal besættes i oktober.
Timeløn: 197,45 kr. + feriepenge.

Ansøgningsskema kan afhentes på studiekontoret 
i bygn. 18.1.12 eller rekvireres på 
E-mail adresse: pke@sund.ku.dk 
Ansøgningen skal være Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin i hænde senest den
25. september 2009.

 

Ernærings og sundhedsuddannelserne 
METROPOL søger gæsteundervisere 
blandt medicinstuderende:

I forbindelse med undervisningsmodulet: ”Smoking 
and alcohol: Working with addiction and craving” 
på vores internationale BA-uddannelse, søger 
Ernærings og sundhedsuddannelserne ved Metropol 
gæstelærer til at varetage følgende forelæsninger:

28.10.09.  kl. 08:00 – 11:25:  ”The biology of addic-
tion”

Drugs and the central nervoussystem
Drugs in the body

Det vi søger er en underviser der kan formidle 
hvad der mere eller mindre svarer til indholdet 
af kapitlerne ”Nervesystemet og rusmidler” samt 
”Rusmidler i kroppen” fra Henriks Rindoms ”Rus-
midlernes biologi.

•
•

18.11.09 kl. 08:00 – 09:35: ”The Biology of smok-
ing”  

Chemicals in tobacco and how they interact with 
the body
30.11.09 kl. 12:35 – 16:00: Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease [4 lektioner]
COPD as a disease
COPD as an illness

Der er tale om introduktionsforelæsninger til stud-
erende uden biomedicinsk baggrund. 
Forelæsningerne skal være på engelsk og betaling 
vil være efter gældende takst.
Hvis du er interesseret i at varetage en eller flere 
forelæsninger, så kontakt hurtigst muligt:

Allan Køster
Associate professor
Phone: 7248 7941/ 2737 8797
Mail: akos@suhrs.dk

•

•

•
•

EFTERLYSNING 
TIL ARTIKEL OM 

MEDICINSKE FORSØG
Magasinet Helse søger case personer, 
der har medvirket i smerte- eller 
medicinske forsøg, og som har lyst til 
at fortælle om oplevelsen i Helse.

Historien skal handle om de forskellige forsøg, 
man som stud.med. kan melde sig til for at tjene 
lidt penge ved siden af SU’en, og især vil vi gerne 
høre om forsøg, som har været smertefulde, sjove, 

grænseoverskridende eller bi-
zarre. Formålet er, at fortælle 

om bredden af forsøgende 
samt hvad formålet med 

dem er. Der er derfor 
ikke tale om, at nogen 
skal hænges ud, men 
mere en sjov historie 
om, hvad  stud.med.’er 

kan blive udsat 
for. 

Kontakt journalist Rasmus Thomsen 
på rbt@helse.dk

ANNONCER
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1 DEMONSTRATOR SØG-
ES TIL MAKROSKOPISK 
VÅD STUDIESAL FRA 
EFTERÅRSSEMESTRET 2009

Stillingen kan søges af medicin-
studerende med et godt kendskab til 
makroskopisk anatomi. (Bestået 5. 
semester). 

Arbejdstid aftales med de øvrige demonstratorer 
og fordeles efter vagtskema.

Timeløn: 197,45 + feriepenge

Ansøgningsskemaet kan afhentes på 
instituttets sekretariat, Bygning 18.1.

Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 23. september 
2009

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 
40.

MED VENLIG HILSEN

PIA KELLER, STUDIESEKRETÆR
STUDIESERVICECENTERET
BYGN. 18.1.12

STUD.MED. TIL RELE-
VANT OG UDFORDRENDE 
STUDIEJOB
Ansøgningsfrist: 25.09.09

Dine primære opgaver er;
Vi søger medicinstuderende til SOS Rejseservice, 
hvor du skal være med til at vurdere vores kunders 
helbredstilstand inden de skal på udlandsrejse.
Du vil indgå i et team af sagsbehandlere, sygeplejer-
sker og læger, der i en dialog med kunden afklarer 
kundens sygdomsbillede og tager stilling til, hvordan 
forsikringsdækningen vil være på rejsen.
SOS Rejseservice behandler sager for en lang række 
forsikringsselskaber og Den Offentlige Rejsesyge-
sikring.

Din profil
Vi lægger vægt på følgende kvaliteter hos dig;

Du er stud.med. og gerne i sidste halvdel af 
studiet.
Du er serviceminded og god til at tale med 
mennesker.
Du har gennemslagskraft og er vant til at 
håndtere udfordringer.
Du er god til at samarbejde i et friskt og 
uformelt miljø.

Vi tilbyder til gengæld
Du kommer til at indgå i en dynamisk og 
uformel afdeling på 6 sagsbehandlere i Nordens 
største alarm- og skadebehandlingsselskab 
SOS International a/s. Du vil få god mulighed 
for at arbejde selvstændigt, bruge dine faglige 
kompetencer og erfaringsudveksle med vores 
store stab af læger og sygeplejersker.
Vi tilbyder en attraktiv løn og personalegoder 
som f.eks. motionsrum, massage og kantin-
eordning. 

•

•

•

•

Den aflønnede oplæringsperiode vil kunne kombin-
eres med dine studieaktiviteter. 
Den ugentlige arbejdstid er mindst 8 timer.
Arbejdsstedet er beliggende på Frederiksberg.

Interesseret?
Du kan søge jobbet på www.sos.eu

Du er velkommen til at kontakte Team Manager 
Søren Hedegaard Madsen på tlf. 5118 1602 eller 
shm@sos.eu, hvis du har uddybende spørgsmål. 

_  _  _  _  _

SOS International a/s er Nordens største alarmcen-
tral med filialer i Sverige, Norge og Finlan    d og 26 
lokale kontorer rundt om i verden. Vi har for fjerde 
gang på syv år vundet prisen som verdens bedste 
alarmcentral, hvilket bl.a. er takket være vores 
dygtige og engagerede medarbejdere. Ca. 450 medar-
bejdere hjælper året rundt tusindvis af rejsende fra 
de nordiske lande ved sygdom eller problemer med 
bilen. Hos SOS tales der dagligt 27 forskellige sprog 
og vores medarbejdere kommer fra mange forskellige 
lande og baggrunde.
                    

KLINISK 
ORDBOG GÅR 

ONLINE !

NU ER DEN HER!
Klinisk ordbog online er en digital udgave af den velkendte trykte ord-
bog af samme navn og tager udgangspunkt i 16. udgave af ordbogen.

I online udgaven kan du frit søge i over 32.000 opslagsord og hurtigt 
og enkelt få adgang til de mange artikler. Henvisningsord giver direkte 
link til andre opslagsord, ligesom der er angivet krydssøgninger til 
opslag i andre af Gyldendals ordbøger. (Forudsætter køb af Gyldendals 
online ordbøger.)

Artikler kan kopieres ind i egne dokumenter, men må ikke kopieres 
eller distribueres til andet brug.

Online ordbogen bliver løbende opdateret på både indholdssiden og 
de tekniske brugerfaciliteter.

KLINISK ORDBOG ONLINE – OVERSIGT
Bog og 1 års online abonnement kr. 978,00 inkl. moms (vejl.)
Kan købes på www.munksgaarddanmark.dk

ONLINE ABONNEMENTER
1 års online abonnement for studerende kr. 150,00 inkl. moms (vejl.)
1 års online abonnement for 1 bruger kr. 250,00 inkl. moms (vejl.)
1 års online abonnement for 5 brugere  kr. 1125,00 inkl. moms (vejl.)
1 års online abonnement for 10 brugere  kl. 2000,00 inkl. moms (vejl.)

Alle online abonnementer sælges og fornyes gennem et samarbejde 
mellem Munksgaard Danmark og Gyldendal på:
www.ordbog.gyldendal.dk

Vores mange brugere af Klinisk

ordbog har længe efterlyst en 

online udgave af ordbogen og vi har 

i lige så lang tid arbejdet ihærdigt 

på at løse opgaven ...

... FLERE ANNONCER
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Hurra! Så er det NFL-sæson igen!
Endelig er der NFL på skærmen igen – den eneste sportsgren som jeg gider at gå bare en lille bitte smule 
op i. Derfor har jeg lavet denne ”NFL for dummies” som lige kort kan forklare spillet. 

Ja, de fl este ved vel at football hedder amerikansk fodbold på dansk. Ikke 
desto mindre, bruger de ret sjældent fødderne til noget i spillet. Det hænger 
nok sammen med, at bolden er oval, og derfor sværere at sparke rundt med 
end en almindelig rund fodbold.

Banen
Banen er 120 yards lang. 100 yards spilleområde, og en end zone på 10 
yards i hver ende. For hver 5 yards, går der en stribe over banen, for at man 
nemmere kan se hvor langt folk løber. Hver 10. yard er markeret med tal, 
midterlinjen er 50-yards linjen, og så tæller man ellers ned på hver side. 
Banen er omkranset af en 2 yard bred linje, der gør det nemt at se hvornår 
nogen er ude af banen. I hver ende af banen er der et mål, som sidder ca. 
3 meter oppe i luften. 

Spillet
Der er to hold, lad os sige de røde og de blå. Holdet der har bolden, skal 

forsøge at score. De fl este har hørt om scoringen ”touchdown”, men der 
er også andre måder man kan få point på - det kommer vi tilbage til 
senere. 
Nå, men lad os sige at rød har bolden. Rød har nu 4 forsøg til at løbe mindst 
10 yards (ca. 9,14 m) med bolden. Hvis de når at komme mindst 10 yards 
indenfor de 4 forsøg, får de 4 nye forsøg til at komme 10 yards længere. 
Og hvis de indenfor disse 4 forsøg når at komme mindst 10 yards, så får 
de 4 nye forsøg osv. 
De fi re forsøg kaldes ”downs”. Så første forsøg er ”1st Down” og der skal de 
løbe 10 yards, så det bliver i slang til ”1st and 10”.
Rødt hold kan nu forsøge at få de 10 yards ved enten at: løbe med bolden 
kaste bolden  kaste og derefter løbe med bolden
Rent formelt er det sådan, at én mand fra rødt hold (Center’en) må røre 
bolden når de starter. Han giver den videre bagud gennem sine ben (snap’et) 
til en anden spiller (Quarterbacken, QB) som så står med de ovenfor nævnte 
valgmuligheder. 
Lad os f.x. sige at QB’en vælger at løbe med bolden i det første forsøg. Det 
går ikke fantastisk, så han får kun 2 yards. Så går rødt hold videre til andet 
forsøg, og mangler så 8 yards, derfor er det ”2nd and 8”. I andet forsøg er 
det præcis ligesom første forsøg: Holdene stiller sig op overfor hinanden, 
bolden bliver snap’et, og QB’en skal gøre noget med bolden, for at få de 
resterende 8 yards. Lad os sige at QB’en denne gang giver bolden til en 
medspiller, som derefter løber med bolden, men bliver tacklet, så rødt hold 
kun får 4 yards, og således er oppe på at have løbet 6 yards i alt. Så er det 
”3rd and 4”. I tredje forsøg kaster QB’en med bolden, og en medspiller skulle 
have grebet bolden, men det gør han desværre ikke. Så står rødt hold med 
en ”4th and 4” og skal nu til at tænke over nye muligheder. 
Du har måske bemærket, at der i hver ende af banen står et stor Y-lignende 
mål. Hvis holdet er tilstrækkelig tæt på målet, kan de vælge at sparke bolden 
og forsøge at score, ved at ramme ovenfor overliggeren. Det kaldes et ”fi eld 
goal”, men da der er grænser for hvor langt man kan sparke bolden præcist 
nok til at få mål, så er det ikke altid den mulighed de vælger. 
Hvis der er for langt til målet, og et fi eld goal, vil holdet så godt som altid 
vælge at ”punt’e” bolden. Det betyder, at de overgiver retten til bolden til 

det blå hold, ved at sparke bolden så lang 
væk som muligt, sådan at blåt hold skal 
rigtig langt med bolden for at score. 
Den tredje mulighed er at gøre på 4. down, 
ligesom man har gjort på 1., 2. og 3. down, 
altså løbe eller kaste bolden, og forsøge 
at få de resterende yards. Bagdelen ved 
dette er, at hvis det ikke lykkes at få de dér 
resterende yards, så mister man bolden. 
Og i og med at man mister bolden dér hvor 
man står på banen, så giver det blåt hold 
et rigtig godt udgangspunkt for at score. 
Så det er ret sjældent at der er nogen der 
”går på fjerde down”. 

Points
Touchdown er, når et hold får bolden ned 
i målfeltet (end zone). Det kan gøre ved 
enten at løbe med bolden derned eller 
kaste bolden til en medspiller der griber 
den i end zone. Et touchdown giver 6 point, samt muligheden for at få et 
eller to ekstra point. 
1 ”extra point” fås ved, at man snap’er bolden på 2 yard linjen bagud til 9 
yard-linjen, og her er der så én der sparker til bolden og forsøger at ramme 
mellem målstængerne, svarende til et fi eld goal. Eller lidt nemmere sagt: 
Mand kaster bold bagud mellem sine ben, til mand der sparker til bolden. 
Det er oftest denne løsning holdene vælger, da det er et rimelig nemt fi eld 
goal at sparke, og dermed rimelig sikkert point at få. Så for det meste, når 
der scores touchdowns, ender holdet med 7 point på tavlen.
De har dog også muligheden for at få to ekstra point, ved at lave en ”2 point 
conversion”. Her snap’es bolden på 2 yard linjen, og holdet har et forsøg til 
at løbe eller kaste bolden i end zone, præcis som i det ordinære spil. Hvis det 
lykkes for dem, får de 2 point mere og værdien af deres touchdown bliver i 
alt 8 point. Hvis det ikke lykkes, må de nøjes med 6 point.
Field Goal er beskrevet tidligere, og giver 3 point. 
Endelig er der noget der hedder en ”Safety”, som giver 2 point. En safety er, 
når forsvaret tackler en boldholder (angriber) i sin egen endzone (altså den 
modsatte end zone, af den hvor angrebet skal score). Det sker ret sjældent, 
så det er ikke den meste relevante scoringsform at kende til.

Hold
Som i almindelig fodbold, er der 11 mand fra hvert hold på banen ad gangen. 
Men i amerikansk fodbold er der både et forsvars-hold og et angrebs-hold. 
Desuden er der nogle ”special teams” som blandt andet er dem der sparker 
til bolden, når der skal sparkes. Det vil altså sige, at når rødt holds angreb 
har forsøgt at få de dér 10 yards mod blåt holds forsvar, og det ikke er 
lykkes, så overgiver de bolden til blåt hold. Derefter går alle af banen, og 
så kommer rødt holds forsvar og blåt holds angreb på banen. Når der skal 
punt’es kommer der en ”Punter” på banen, dvs en mand der er god til at 
sparke bolden væk. Når der skal sparkes fi eld goal kommer der en ”kicker” 
på banen, dvs. en mand der er god til at sparke en bold præcist. Og sådan 
er der mange andre funktioner. Det betyder, at der på hvert hold må være 
ret mange spillere (omkring 47), og de kommer næsten alle sammen på 
banen på et eller andet tidspunkt i kampen. 

Ovenstående er ment som en let lille intro til spillet. Der er et hav af andre 
regler end dem jeg har nævnt, og det er det der gør spillet ret sjovt. Ov-
enstående burde dog være nok til, at man kan følge nogenlunde med i en 
kamp, men et godt råd er, at hvis man er helt grøn, så se kampene med 
nogen der ved bare en lille smule. Og så spørg dem undervejs hvorfor de 
gør som de gør. Håber at du får det sjovt med årets NFL-sæson.

Jannie / MOK-red.

Centeren forrest, Quarterbacken bagved

Sporten

MOK afslører 
WOZNIACKI "GRAND-SLAM'ER" IKKE KUN I US OPEN
I kølvandet på den megen succes hele Dan-
marks tennisdarling, Caroline Wozniacki, 
har haft, går der forlydender om, at der også 
på kærlighedsfronten er store fremskridt at 
spore. 
MOK har hørt, at frk. Wozniacki, der til daglig 
smasher sig vej mod toppen af verdensran-
glisten har fundet kærligheden i en anden 
hårdtslående dansker, bokseren Mikkel Kes-
sler. MOKs helt egen sportsekspert Markus 
udtaler: ”Det havde jeg aldrig troet”.
Hvor længe forholdet har stået på og om 
hvorvidt der er tale om et snarligt giftemål 
melder historien dog ikke noget om. Det står 
dog klart at parret har svære kår, da de begge 
for tiden er travlt optaget med deres respektive 
karrierer. Den måske kommende fru Kessler er 
netop blevet slået ud af en stor turnering i USA 

og vender derfor næsen hjemad, men samtidigt 
varer det ikke længe før Mikkel tager hul på 
den nye eliteturnering Super Six.
I et kort eksklusivt interview til MOK udtaler 
Redaktricen Jannie: ”Jeg kan ikke forstå, hvad 
hun ser i ham, men på den anden side, kender 
jeg ham slet ikke”. Og Mia supplerer: ”Det 
eneste han siger til mig, er at jeg skal stoppe 
med at ringe.”
Sidste gang MOK-redaktionen så de to turtel-
duer sammen, var da de optrådte i det samme 
nummer af billedbladet kun adskilt af få sider 
om de kongelige.
Det har desværre ikke været muligt at få en 
kommentar fra de involverede parter.

Hallas/MOK.red.
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Eugen Onegin i 
Operahuset

- hurra for at en hverdagsaften 
tilført opera kan føre til følelsen 
af total afklaring af forskellen på 

russere (altså dem i Rusland) og amerikanere.

Opera. Æv for den lede rødbede. De synger så 
mærkeligt, at man stadig ikke ville fatte det hvis 
man faktisk talte italiensk eller hvad de nu har det 
med at synge på. Men sørme om ikke man alligevel 
havner der en tirsdag aften og tilmed glæder sig til 
at fi nde ud af, hvad ham Onegin er for en giraf.
 Onegin viser sig ikke at være en giraf 
men derimod lidt af en sjuft: Han har gang i lidt 
for mange damer og lidt for mange byture, hvis 
I spørger mig. Han ved ikke rigtigt, hvad han vil, 
og han kommer ikke rigtig nogen vegne. Hans 
konstant skiftende ønsker, som aldrig rigtig indfries, 
symboliseres ved Tjajkovskijs musik, som i starten 
konstant afbrydes for derefter at begynde igen. En 
anden, som ikke rigtig kommer nogen vegne, er 
den kvindelige hovedperson Tatjana, som er en 
læsehest med høje forhåbninger til fremtiden, men 
som konstant er i konfl ikt med sine ønsker for 
fremtiden og sin vished om, at den fremtid, hun øn-
sker, er så godt som uopnåelig; hun ønsker at opleve 
frihed og stormfuld kærlighed, men bliver irettesat 
af de andre kvinder, som fortæller, at kærlighed ikke 
er noget, man taler om, og at hun lige så godt kan 
vænne sig til tanken om at ”erstatte lykken med 
vanen”. Alligevel forelsker Tatjana sig inderligt i 
Onegin, og hun skriver et ærligt og modigt brev til 
ham om hendes forelskelse i ham, men han afviser 
hende. Dette er et hårdt slag for den forelskede 
Tatjana, som herefter kæmper for at lægge sine 
drømme bag sig og indstille sig på at tage imod, 
hvad samfundet bringer hende.
 Flere år går, før de to møder hina-
nden igen. Nu er Tatjana gift, med en respekteret 
adelig herre endda, og som om det ikke skulle 

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 foren-
ing, stedet for dig!

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

-Infomøde annonceres snart; stay tuned...
-Basisgruppebazar 17/9: KultMed er med !
-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 

være nok elsker han hende tilmed. Onegin, som jo 
beklageligvis er lidt tung i optrækket, har langt om 
længe indset, at det uforpligtende liv, han lever, i 
bund og grund er meningsløst. Da han ser Tatjana 
igen, indser han en anden ting, nemlig at hun at 
kvinden i hans liv. Han gør heftig kur, og Tatjana er 
ikke uinteresseret, men vælger til sidst at gøre, hvad 
hun fi nder rigtigt, og bliver hos sin mand.
 Det vigtigste tema i ”Onegin” er ifølge 
instruktøren Peter Konwitschny melankolien. Denne 
opstår, når man dag ud og dag ind konfronteres med 
at drømmene for livet aldrig kan blive virkelige – og 
lever man længe nok uden nogensinde at indfri 
drømmene, ender man som en levende død. Søren 
Kirkegaard siger det samme om folk, som aldrig tør 
tage et valg, men blot vedbliver at være i tvivl og 
derved bliver fortvivlede/melankolske/deprimerede. 
Om Tatjana således skal betragtes som levende død 
for ikke at vælge Onegin til slut, eller om hun bare 
har fået andre drømme for tilværelsen, er tvety-
digt, men hun har i hvert fald opgivet at sprænge 
normernes rammer og affundet sig med dem. 
 ”Onegin” udspiller sig i 1800-tallets 
Rusland. Scenen og menneskene er meget grå og 
kolde at se på, og alle menneskene har grå frakker på. 
Frakkerne skal symbolisere, at disse mennesker hele 
tiden er på vej et andet sted hen, hele tiden håber på 
at fi nde noget bedre. Det sker bare aldrig. Det siges 
tit om russere eller i det hele taget østeuropæere, 
at disse er meget melankolske. Skyldes det mon, at 
deres samfund umuliggør deres drømme? 
 Jeg bliver nødt til lige at smide Kirke-
gaard ind igen her. Kirkegaard skriver, at mennesker 
er nødt til både at have muligheder og nødvendigh-
eder i deres liv. Hvis livet er lutter muligheder og 
ingen nødvendigheder (altså ingen pligter, man sgu 
bare bliver nødt til at udføre selvom man ikke lige 
gider, men for eksempel fordi det er det rigtige at 
gøre), ja så mener han ikke, at man kan blive glad. 
”Lucky”, som Britney Spears synger om, er for 
eksempel overhovedet ikke glad, og hun fatter det 
ikke, for hun har alle muligheder i hele verden, og 
ingen har overvejet at et velrettet spark i måsen og et 
par pligter måske er det, der skal til (Tak for inspira-
tionen, Britney). Det er lettere at forstå, at folk kan 
blive kede af det, hvis de har lutter nødvendigheder 
og aldrig har muligheder – aldrig at have mulighed 
for at tage fri fra tandlæge-jobbet er da lidt øv. 
 …Og her var det, jeg kom til at 
tænke på, at amerikanere måske har rigtig mange 
muligheder, mens østeuropæere har rigtig mange 
nødvendigheder, og at amerikanere måske faktisk 

godt kunne blive gladere af lidt nødvendigheder, 
mens østeuropæere ville blive gladere af nogle fl ere 
muligheder? Så ind med Obamas sygesikring, og 
ind med nogle fl ere østeuropæiske lande i EU, er 
det aftenens konklusion i Operaen? Eller måske jeg 
skal holde mig til en mere jordbunden konklusion 
og sige, at hvis kunst skal sætte tanker i gang, så er 
denne opera altså ikke helt tosset. Jeg håber, den vil 
sætte lige så mange tanker i gang for dig, som den 
gjorde for mig.

ISBJØRNE & BASISGRUPPER
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STUDENTERKLUBBEN
SEMESTERSTARTSFEST... UPS!!!
Semesterstartsfesten er nu på FREDAG d. 18/9 
og ikke som skrevet rundt omkring (bla. på bil-
leterne) på lørdag.
Der er allerede solgt 200 billeter, så de så de sidste 
100 billetter kan købes i klubben i den normale 
åbningstid.

YES!

+ YOGA OG 
MEDITATION 
- GRATIS 
PRØVETIME 

Kom og få en oplev-
else af hvordan både 
yoga samt åndedræt-
søvelser kan reducere 
(eksamens) stress samt øge ens koncentration-
sevne og fokus. Der vil være en praktisk 2-timers 
introduktion til teknikker der bl.a. undervises på 
YES!+ (Youth empowerment seminar). Husk at 
tag træningstøj med J. Man man læse mere om 
teknikkerne på www.aolresearch.org/

Tid: Torsdag d. 17/09-2009, kl.17-19
Sted: Art of Living Centeret, Øster Farimagsgade 
16B, opgang F, 3.sal. 2100 Kbh Ø

Med venlig hilsen 
MIKAM

FOREDRAGSEFTERMIDD-
AG 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 har selv været meget aktiv i SAMS 
under sin studietid, og er lige blevet færdig 
med et halvt års turnus i en almen praksis på Øs-
terbro. Efter hans turnus vil han uddanne sig som 
speciallæge i almen medicin.

I SAMS har vi en masse spørgsmål til Urfan om 
hvordan det mon er at være en yngre læge i almen 
praksis – bl.a.:

Hvor stor variation er der egentlig i dagene som 
praktiserende læge? – er det receptudskrivning 
og henvisninger det hele?
Hvordan forløber en typisk dag i almen prak-
sis?
Hvorfor skal man blive praktiserende læge? 
Hvilke fordele og ulemper er der ved praksis?
Hvordan er de typiske patienter, og hvad for-
venter de af lægen?
Hvordan er det kollegiale samarbejde?
Hvilke kompetencer er vigtige at have som al-
men mediciner?
Er det svært som yngre læge at holde sig opda-
teret indenfor alle relevante emner? – Og hvordan 
gør man det rent praktisk?

Og lidt spørgsmål om speciallægeuddannelsen:

Er det svært at blive optaget på speciallægeud-
dannelsen for almen medicin?
Hvordan kvalificerer man sig bedst?
Hvad består uddannelsen i? – Hvordan er den 
opbygget? 

Og så vil vi selvfølgelig gerne høre en masse sjove 
og spændende anekdoter fra hverdagen med pa-
tienterne.

Hvis du har andre spørgsmål så kom og stil dem, eller 
hvis du vil høre svar på vores, så mød op:

Tirsdag d.22.september kl.16.30 på kemigangen

Nærmere lokalisation findes vha skilte. SAMS søger 
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. 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 praksisorganiser-
ing/udvikling, men der er også mulighed for at høre 
om andre emner.

Tjek programmet på www.laegedage.dk

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, 
som giver SAMS medlemmer og andre interesserede 
medicinstuderende muligheden for at deltage gratis 
på Lægedage. 1 dags arbejde giver 1 dags kurser 
på Lægedage. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i 
at hjælpe kursisterne på rette vej, at 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 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 lidt indblik 
i deres (og måske jeres fremtidlige) arbejde.

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.

Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv en 
mail til sams@punkt.ku.dk senest d.1.oktober 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

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” princip-
pet 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.

•
•
•

REVY INFOAFTEN
Har du lyst til at være med 
til at gøre medicinerrevy-
en 2010 til den bedste 
revy nogensinde?

Så duk op i klubben tirs. d. 22. sep-
tember kl. 20, hvor vi holder infoaften for 
alle interesserede! 
Der vil være et lille oplæg om, hvad det vil sige at 
være med i revyen, og bagefter er der mulighed for 
at snakke med gamle revyere og stille spørgsmål 
om alt og intet. 

Vi glæder os til at se dig!

ER DU INTERESSERET 
I IDRÆT OG/ELLER ID-
RÆTSMEDICIN?

Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idræts-
medicin og forbedre uddannelsesmulighederne 
indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september og 
giver adgang til alle vores arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op til 
vores månedsmøde.

SIMS månedsmøde er første tirsdag i hver måned i 
SIMS nye lokale på 1. sal i studenterhuset

Man behøver ikke være medlem for at kunne 
komme til møderne. 
Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 
Det er helt gratis og uforpligtende.

SIMS afholder generalforsamling tirsdag den 13. 
Oktober 2009 Kl. 17.00 afholdes månedsmødet og 
derefter generalforsamlingen.
(Så månedsmødet er ikke som normalt den første 
tirsdag i måneden.)

SIMS’ lokale findes på første sal i studenterhuset

Vi glæder os til at se dig
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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 Bamse-
hospitalet, 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 behandler børnenes 
bamser, så de gennem leg erfarer, at 
vi ikke er modbydelige, hvide mons-
tre, 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 koncen-
trerer sig hovedsageligt om den voksne 
patientgruppe, men desværre bliver børn også 
syge. Via leg kan du 
opleve 

børns tankegang og træne dine 
kommunikative evner til dialogen 
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 lige nu en masse dejlige 
bamselæger, som kan afsætte 

2 timer til dette vidunder-
lige 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 bamsehospitalet.kbh@gmail.

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 medicinstud-
erende 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 hospitalsvæs-
net fungerer i udviklingslande. 
Man får også god mulighed for at 
træne sine kliniske færdigheder og en bred teoretisk 
og praktisk viden indenfor tropemedicin, som ser 
flot ud på CV’et. Et PIT ophold kan også godkendes 
som VKO.

Krav for at blive udsendt:
- Du skal på udsendelsestidspunktet have overstået 
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 udtaget. Heraf 
får du 1000 kr. retur ved aflevering af fyldestgørende 
rapport, hvis denne indsendes 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 medicinstuderende). 
For at opnå en fordel ved ansøgning skal begge 
ansøgere have været aktive i PIT i et semester el-

ler mere.

Ansøgningsfrist for udsend-
else 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. 17.00 i Store Mødesal
lige efter IMCC Exchange informationsmøde
Alle er velkomne uanset semestertrin.

IMCC UDDANNELSESDAG

D. 26 SEP. 2009
kl.10-17 i KBH.
 
IMCC’s Grønne, Gule og Blå interessefællesskab 
arrangerer uddannelsesdag 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. Projektrådgiv-
ingen 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 arbejde frivilligt, workshoppen er specifik 
rettet mod den type frivillighedsarbejde vi 
laver i IMCC
Kommunikation del 2: Børn. Denne del er spe-
cielt rettet mod undervisning af børn og unge. 
Høj inddragelse af projekterne. 

Dato og tid: lørdag d. 26 sep. kl.10-17
Sted: København Panum eller det nye studenter-
hus, nærmere lokale kommer ud senere. 
Arrangører: IMCC
Transport: Arrangerer man selv. Kommer man 
udenbys fra kan man søge IMCC’s transport-
pulje 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

•

•

•

•

BASISGRUPPER

SÅ SKER DET!!!

…   starter op igen 
efter en dejlig som-
merferie.                  

Til alle jer der ikke kender Donaid, så er vi en basis-
gruppe der hører under IMCC, og som beskæftiger 
sig med organdonation. Vi sætter fokus på emnet i 
hverdagen og tager  ud til bl.a. gymnasier og under-
viser eleverne  i emnet, så de kan tage stilling på 
et oplyst grundlag. Hvis du også brænder for dette 
emne eller bare vil snuse lidt til hvad vi laver, så 
kom til et af vores hyggelige møder. 

Næste møde ligger:
Tirs. 6. okt. Kl 16 på IMCC kontoret

Hvis du mest af alt bare gerne vil registrere din 
holdning (ja eller nej) i donorregistret, og tænker: 
Hvordan søren gør jeg det?? Så mød os ved LU til 
en snak og en kop kaffe eller the:
Fre. 18. sept. ved LU

Du er også meget velkommen til at komme d. 18. 
sept. og tage en snak om det arbejde vi laver og få 
en idé om hvad der foregår indenfor Donaids mure. 
Du kan altid læse om os på IMCC’s hjemmeside 
imcc.dk eller kontakte os på vores mail. 

Vi glæder os til at se dig!
Donaid@live.dk

Vil du være bamselæge?

IMCC EXCHANGE

- Infomøde for udrejse 
med IMCC Exchange i 
Store Mødesal tirsdag 
den 22.september 
kl 16.00.

- Månedsmøde i 
IMCC Exchange 
o n s d a g  d e n 
30.september kl 
16.00 i Studenter-
husets lokaler.
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