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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 02.1.105 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 

OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige 
lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok. 105. Skriv tydeligt hvilket indlæg 
illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efter-
følgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
 Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.dk“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.info

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.dk - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 4, årgang 42 udkommer
  Gratis yoga & meditation med MIKAM, se s. 13

Torsdag: Hertoft Eftermiddag om porno, se s. 6
  Infomøde om Demokratiske Medicinere, se s. 7
  Tilmelding til SATS metodekursus starter, s. 13

Fredag: Præstens Oktoberfest, se s. 6

Lørdag: IMCC uddannelsesdag kl. 10-17, se s. 14
  Humlehøst på Fuglebjerggaard i Helsinge

  

Søndag: Gratis nøgenbadning ved Bellevue strand 
  kl. 22.00-22.30

  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Info-aften om Bamselæger kl. 17.30, se s. 14
  Mandagstravetur med Ældresagen i Hvidovre

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion

Ekstern klinisk lektor & 
snitte-provider

Tech support & Øre-næse-hals 
ansvarlig
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II + VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
 
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41

2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk

3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 

(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk

4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk

5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk

6. semester, bachelor: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk

1. semester, kandidat: Lone Grøn Lauersen bygning 9 .2.01, lgl@sund.ku.dk

2. semester, kandidat: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk

9. semester, kandidat: Henriette Gulløv bygning 9 .2.01, hegu@sund.ku.dk

10. semester, kandidat: Dortea Koldborg Jepsen bygning 9 .2.01geje@sund.ku.dk

11. semester, kandidat: Anna-Lise Lindahl bygning 9 .2.01 alin@sund.ku.dk

12. semester, kandidat: Hanne Ritter Nørgaard bygning 9 .2.01 harn@sund.ku.dk

Vi har fået et spørgsmål fra en desperat studerende:
"Kære MOK’s fædre, og især Jannie’s stedfar.
Min racercykel er af mærket Peugeut, ca 10 år gammel med de klas-
siske Shimano udvendige gear, to klinger foran og 8 bagved. Selve 
gearskiftet sidder i håndbremserne på styret. Men jeg kan nu pludselig 
ikke geare op/skifte opad på den bagerste klinge, hvilket vil sige at jeg 
hjuler afsted uden at komme hurtigt frem. Og så ser temmelig dum ud 
på sådan en. Jeg står og skal starte mit klinikophold i Glostrup, og vil 
gerne tilbagelægge vejen i rasende fart. Hvad gør jeg??
Venlig hilsen Lasse"

Det var desværre umuligt at få fat i Jannies stedfar, så der-
for har vi fået en stand-in, som bare gerne vil kaldes ”Sugar 
Daddy”, til at svare… 
Sugar Daddy svarer:
Der er flere forskellige ting der kan være i stykker:

Gearet kan være justeret forkert, men det er næppe sandsynligt, da 
cyklen jo har virket i 10 år.

Gearskifteren på styret kan være i stykker, hvis du fx slet ikke 
kan bevæge den. Men det lyder heller ikke som om det er det, der 
er problemet.

Kasetten, altså selve tandshjulstingen på hjulet, kan være kaput 
og skal skiftes. Det kan man måske godt klare selv, hvis man er 
lidt handy.

Kablet fra gearskifteren til de-raileren, altså bagskifteren, kan 
være i stykker, hvis der slet intet sker, men du godt kan bevæge 
selve gearskifteren på styret. Det er ret besværligt at lave selv, så 
Sugar Daddy anbefaler at gå til en cykelhandler hvis du ikke ved 
hvad du foretager dig.

Held og lykke med det!
Mvh. MOK og MOKs fædre!

1.

2.

3.

4.

MOKs Fædre

Denne uges basale 
quiz er dedikeret til 
den flittige fastvagt! 
Her skal viden om 

sygdomme kombineres med den 
viden vi alle suger til os fra de kulørte 

blade, mens den sengeflygtige patient kortvarigt har 
opgivet kampen. På MOK-redaktionen har vi nemlig 
gjort den videnskabelige opdagelse at også kendte kan 
blive syge. Opgaven er derfor: Nedenstående kendisser 
skal parres med den rigtige sygdom. Du kan enten sende 
en mail, eller bruge din notesblyant (indrøm det, du får 
alligevel ikke taget noter til forelæsningen når du er i 
gang med at læse dette...)

Kendis      Sygdom:

Pia Kjærsgaard   Colon Cancer 

Ebbe Sand    Ildebefindende

Brian Holm    Depression

Brian Mikkelsen   Syfilis

Isabella Miehe-Renard   Polio

Mimi Jacobsen    Ebola

Karen Blixen    Neuroborreliosis  

Al Capone    Testis Cancer

Dustin Hoffmann   Testis Cancer

Dustin Hoffmann   Endocarditis

Franklin Delano Roosevelt  Syfilis

Lance Armstrong   Autisme

Det burde være en udfordring, som alle kan klare. På 
nettet skulle det være muligt at finde mange af svarene. 
Der er en guldtrone på højkant.

I den diagnostiske quiz vil vi i denne uge hellige os 
billeddiagnostiken.
De, kære læser, er denne gang forvagt på 
ortopædkirurgisk skadestue. En 49 årig kvinde 

indbringes med ambulance efter en trafikulykke. 
Hun er vågen og uden neurologiske udfald, men da 
ambulanceredderne har valgt at give hende halskrave 
og lægge hende på spineboard bliver du enig med 
bagvagten om at tage et røntgen af nakken.
Efter den forkølede radiograf har fået iklædt den halve 

stue blyforklæder 
og resten er gået 
i stråledækning 
kommer følgende 
billede frem på 
skærmen, alle 
vender nu ansigtet 
mod Dem! 
Kære læser Er 
der noget på 
røntgenbilledet der 
kan give anledning 
til bekymring?
Vi spiller i denne 
runde om en 
insektholder

Sidste uges vinder:
Tillykke til 
Christopher 
Molbech som blev 
sidste uges vinder. 
Christopher 

anfører at han på sit 4. semester nu skulle have klinisk 
dømmekraft til at vide at mennesket bør have 20 digitii 
i alt, vel at mærke!
Christopher er dermed blevet den lykkelige indehaver 
af en crazy animal bitch snake, known for living on the 
edge... og den har sgu ingen digiti...

Den diagnostiske quiz var meget stor udfordring og 
her kom der desværre ingen rigtige svar, selvom det 
var indlysende, at patienten havde Ebola - en farlig 
tropesygdom.

Mikael, Michael og Hallas /MOK-red.

Ugens quiz
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Se alle Munksgaards medicinske lærebøger på www.munksgaarddanmark.dk

NYHED
700 SIDER
KR. 698,- 

(VEJL.)

KLINISK PSYKIATRI
3. UDGAVE
REDIGERET AF OLE MORS, PER KRAGH-SØRENSEN OG JOSEF PARNAS

3.udgave af bogen er gennemgribende 

revideret. Der er nye kapitler om fx 

bevidsthed, fi losofi  og psykiatri, epide-

miologi, genetik, somatoforme tilstan-

de og et stort kapitel om psykiatriens 

teoretiske fundament. Kapitlet om 

retspsykiatri er ført ajour med den nye-

ste lovgivning og dækker nu behovet 

hos såvel studerende, praktiserende 

læger som speciallæger i psykiatri. Det 

bedste fra de øvrige kapitler er bevaret 

og ajourført i forhold til den nyeste 

forskning. Enkelte kapitler er omskre-

vet. Alle forfatterne er specialister 

inden for hvert deres felt. Bogen er 

ICD-10 kompatibel på alle områder.

DJ Morten går 
World Wide Web!

Så er dagen endelig 
oprindet, hvor hitmageren 
DJ Mortens official web site 

ser dagens lys. 
Skynd dig ind på 

www.djmorten.dk og lyt til 
(eller download) mega-

smash-sommerhittet 
”Du har ikke drukket nok!” 

før din læsemakker.

KnuZZer fra DJ Morten

BASSIST SØGES
 
Band søger en Panum-studerende, der er parat til 
at engagere sig som bassist i et band og spille pop 
og dansevenlig musik, men som også er parat til 
det mere eksperimenterende. 

Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 
i Panum Studenterklubbens øvelokale. Bandet 
arbejder for tiden primært med pop og dansevenlig 
rock, men du kan i høj grad være med til at præge 
sætlisten. Vi satser på at spille ude til større fester 
og til Studenterklubbens fredagsbarer mm. ca. en 
gang om måneden. 

Er du interesseret og kan du spille 
en solid bas?
- så send en mail til 
trine.linnea@gmail.com, 
rasmuskoster@hotmail.com og 
sever_m@hotmail.com

ELEKTRONISK MUSIK
Kan du spille elektronisk musik? 

Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop 
besætning ønsker at prøve kræfter med et mere 
elektronisk koncept. 
Vi søger stud.med’er som kan lave/har lyst at 
prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på com-
puter/keys/plader. 
Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i 
Panum Studenterklubbens øvelokale. Vi satser på 
at spille ude ca. en gang om måneden. 

Er du interesseret ? 
- så send en mail til rasmuskoster@hotmail.com

KBU-BYTTE? 
Hjælp en læge i nød

Ved du, at du gerne vil tage din basisuddannelse 
i Esbjerg, og har du fået et godt KBU-nr. (<150), 
der faktisk ville give dig mulighed for at vælge et 
basisforløb i København eller hovedstadsområdet, 
kan det være, du kan hjælpe mig. 
Jeg fik i forrige runde tildelt et nummer, som 
desværre sendte mig direkte til Esbjerg med mand 
og 2 børn i København, hvilket ikke kan lade sig 
gøre for mig. 
Jeg er p.t. på barsel og er derfor ikke tiltrådt 
min stilling endnu. Jeg har medicinsk afdeling 
på Esbjerg Sygehus og almen praksis i området, 
muligvis Billund Kommune. Start ca. 1. marts 
2010. Sygehuset vil ikke frigive mig men har 
skriftligt erklæret, at de vil godkende et reelt 
KBU-byt, hvis jeg kan finde én at bytte med. Du 
vil med dit gode nummer kunne vælge et forløb 
i Storkøbenhavn, som jeg vil kunne tiltræde, og 
derefter bytter vi, og alle er glade. 
Kontakt mig endelig, så vi kan tale om detaljer.

Mvh. Mette Truelsen, tlf. 2965 0059, 
s_pette@yahoo.dk

ANNONCER
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Efterår 2009,  Uge 39-40
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 21/9 1700 – 1800   1400 – 1700   Christina Olesen 
Tirsdag 22/9 1000 – 1100 0900 – 1000   Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  22/9 0900 – 1000  1000 – 1100  Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 23/9 1200 – 1300  0900 – 1200   Theis Skovsgaard
Onsdag 23/9 1800 – 1900  1500 – 1800   Anine Skibsted
Torsdag 24/9 0900 – 1100   1100 – 1300   Jonas Vestergaard Iversen
Mandag 28/9 1700 – 1800   1400 – 1700   Christina Olesen
Tirsdag 29/9 1000 – 1100 0900 – 1000   Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  29/9 0900 – 1000  1000 – 1100  Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 30/9 1200 – 1300  0900 – 1200   Theis Skovsgaard
Onsdag 30/9 1800 – 1900  1500 – 1800   Anine Skibsted
Torsdag 1/10 1100 – 1300  0900 – 1100   Jesper Marsner Hansen
Torsdag 1/10 0900 – 1100   1100 – 1300   Jonas Vestergaard Iversen
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
Hver torsdag  1000 – 1200   Eva Maryl
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde 
op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 

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

Følgende er sendt til din PUNKT.KU-mail
15. september 2009

Kære alle studerende på SUND

Vi har på SUND fokus på jeres studiemiljø. Vi har udvidet antallet af læserp-
ladser, indført trådløst netværk, etableret et studenterhus til jer,  bidraget til at 
modernisere studenterklubben, kantinen er moderniseret og meget  mere.

Vi vil i dette brev informere jer om tre ting:
Vi inviterer jer til at bidrage til plan for fremtidens uddannelses- og  
studiemiljø

I 2010 vil vi investere 1.5 mio. kr. i nye studiepladser på Panum og på 
CSS 

Vi arbejder med kvalitet i jeres uddannelser, hvordan?

Invitation til planlægning af fremtidens uddannelses- og studiemiljø
Regeringens finanslovforslag indeholder midler til at forbedre laboratorieforhold-
ene på landets universiteter for ca. 6 mia. kr.
Hvis resultatet af finanslovsforhandlingerne bliver som regeringen har foreslået, 
vil vi få mulighed for at bygge Panum Ny Laboratoriebygning (Tårnet)  og der 
vil blive 100-150 mio. kr. til modernisering af Gamle Panum.
Vi skal nu i gang med at lave en masterplan for Fremtidens Panum. Planen skal  
vise, hvordan vi forestiller os, at det hele kommer til at se ud og fungere -  når 
og hvis finansiering og tilladelser forhåbentligt snart er på plads.
Vi har i denne planlægningsproces etableret en række brugergrupper, hvoraf en 
af  de i alt 6 grupper handler om undervisningsfaciliteter, auditorier og  klas-
selokaler, elitelab, studiemiljø. Brugergruppen vil gerne invitere jer med  at til 
drøfte, hvorledes I ser fremtidens undervisningsfaciliteter på SUND.
Specielt er brugergruppen interesseret i at få input til ideer om studiemiljø,  
det være sig de aktiviteter, der knytter sig til undervisning (klasselokaler,  IT, 
mm.), forberedelse (læsepladser, grupperum, netværk) og det sociale  (fristeder, 
opholdsrum mm.).
Formand for gruppen er vores prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild. 
Kontakt specialkonsulent Charlotte Paisley på cpa@sund.ku.dk og få adgang 
til brugergruppens mødeforum på punkt.ku.

1.5 mio. kr. til nye studiepladser på Panum og CSS
SUND vil bruge godt 760.000 kr. og har tilsagn fra KUUR (Københavns Uni-
versitets  Uddannelsesstrategiske Råd) om et tilsvarende beløb til opgradering 
og forøgelse  af studiepladserne.
Projektet omfatter først og fremmest opgradering og udvidelse af antallet af  
læsepladser i Panumbiblioteket. Det giver ca. 90 nye læsepladser med el-stik 
og  læsebelysning, udskiftning af gulvtæppet, etablering af lyddæmpende  
foranstaltninger og nyindretning af de eksisterende grupperum. Sideløbende 
vil  ventilationssystemet i Panumbiblioteket blive restaureret. Moderniseringen 
i  Panumbiblioteket vil af hensyn til jer primært finde sted i sommerperioden 
2010  med afslutning efterårssemestret 2010.
KUUR midlerne går også til studiemiljøforbedringer på CSS, herunder eta-
blering  af 100 udendørs studiepladser, 45 opbevaringsskabe og flere el-stik 
i  undervisningslokalerne. Endelig rækker pengene også til indretning af et 
mindre  antal læsepladser i enden af ‘Kemigangen’ på Panum.
Har I gode ideer eller kommentarer så henvend jer til: Campus Service
SUND,  att. Gunilla Sommer, guso@sund.ku.dk

Kvalitet i jeres uddannelser, hvordan?
SUND arbejder med kvalitetssikring og udvikling på to niveauer. Vores kvalitet-
ssikring af uddannelserne omfatter en løbende udvikling af studieordningerne 
med specielt fokus på faglig profil, sammenhæng mellem kursusmål og eksamen, 
ECTS belastning og akkreditering. Vores kvalitetssikring  af undervisningen 
omhandler blandt andet den rette brug af undervisningsformer (forelæsning, 
projekt, klasse, IT, øvelser), eksamener og  sikring af undervisernes pædago-
giske kompetencer. 
Fra efteråret 2010 begynder SUND at offentliggøre evalueringsrapporter for 
alle  uddannelser. Rapporterne er et led i en yderligere fokusering på kvaliteten 
i  undervisningen. Fakultetet arbejder med at udvikle en række tiltag til den  
løbende efteruddannelse af alle undervisere, så der kan ske en konkret  opfølgn-
ing på evalueringsrapporterne.
Specifikt på lægeuddannelsen er en gammel aftale mellem SUND, HS og KAS 
blevet  genforhandlet og vi har etableret en undervisningskvalitetspulje. Medi-
cinernes  kliniske undervisere kan søge om midler til at gennemføre projekter, 
der skal  bruges til at forbedre den kliniske undervisning på lægestudiet. De 
første  projekter forventes igangsat i 2010.

Til kalenderen
Husk at studenterforeninger og -organisationer kan søge om penge til studenter-
aktiviteter og at der er ansøgningsfrist til dekanatets pulje den 2.  oktober. Læs 
mere om betingelserne for ansøgning på
http://sund.ku.dk/for_studerende/studenterforum/dekanatsmidler09

Sæt også kryds i kalenderen den 8. oktober, hvor vi holder karrieredag på SUND 
fra 12.30. Læs mere på http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag2009

Mange hilsner på dekanatets vegne
Ulla Wewer
Dekan

Hans Henrik Saxild
Prodekan for uddannelse

1.

2.

3.

STUDIET

STUDIEVEJLEDNINGEN

VKO KURSUS 
i ryg- og ledundersøgelse

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. novem-
ber 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 undersøgelse af ryg og perifere 
led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reuma-
tolog. 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 gigtforandringer, 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.  

UNDERVISERE
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.

VKO kursus i ryg- og ledundersøgelse
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilm elding til Marianne Kejlaa m uk @ rh .regionh .dk  senest d. 9. novem ber 2 0 0 9
Kurset k ræ ver bestået bach eloruddannelse (fra 7 . sem ester) for at deltage.

BESKRIVELSE
VKO k urset i ryg og perifer ledundersø gelse er et h ands-on k ur-
sus, h vor undersø gelse af ryg og perifere led gennem gås i prak -
sis.

Undervisning i rygundersø gelse varetages af reum atolog. I vil i 
grupper på  to sk ulle undersø ge h inanden. Det betyder, at du sk al
væ re k læ dt på  til at væ re afk læ dt!

Undervisning i undersø gelse af perifere led varetages af patient-
instruk tø rer. En Patientinstruk tø r er en patient, der er certificeret
til at k unne undervise i ledundersø gelse og i dagligdagen m ed
gigt. Patientinstruk tø rerne bruger deres eget liv og led som  ek -
sem pel. Du får derfor m uligh ed for i m indre grupper dels atu
dersø ge led m ed gigtforandringer, dels h ø re og tale om  at leve
m ed gigt.

n-

FORMÅL
Form ålet m ed k urset er, at k ursisterne k an udfø re en professio-
nel undersø gelse af ryg og perifere led.

UNDERVISERER
Reum atolog Karen Lisbeth  Faarvang
Patientinstruk tø rleder Connie Z iegler
Patientinstruk tø rer

KONTAKTPERSON
Sek retæ r Marianne Kejlaa tlf. 35  4 5  5 4 5 8

Kurset er udvik let i sam arbejde m ellem  CEKU, Gigtforeningen og reum atologisk  overlæ ge Karen
Lisbeth  Faarvang.

STUDIETILBUD
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VENTURE CUP 
- The competition for the next generation of en-
trepreneurs

Venture Cup er den landsdækkende iværksætter 
konkurrence for studerende og forskere på de 
danske universiteter. Venture Cup blev i sin tid 
starter af McKinsey & Co, og eksisterer i dag som 
non-profit organisationer i Danmark, Norge, Fin-
land og Sverige. Det er den største forretningsplans 
konkurrence i verden. 
 
Venture Cup er støttet af de danske universiteter 
og indgår i partnerskabsaftaler med en bred 
vifte af virksomheder, bl.al NOVO, Grundfos, 
Ernst&Young og Awapatent. 
 
Formålet med Venture Cup er, at inspirere og 
motivere til iværksætteri blandt studerende og 
forskere, samt at facilitere udviklingen fra idé til 
investeringsklar forretnings plan.
 
Vi fokuserer på entreprenørskab som en praktisk 
disciplin og eksponerer vores deltagere overfor et 
bredt netværk af flere hundrede serieiværksæt-
tere, investorer og top-erhvervsfolk fra nogle af 
Danmarks mest succesfulde virksomheder, som 
hvert år frivilligt bruger tid og kræfter på, at 
hjælpe deltagere udvikle og forbedre deltagernes 
forretnings idéer. Hvert år modtager en god hånd-
fuld projekter investeringer som følge af deltagelse 
i Venture Cup. 
 
Hovedpræmien er på 250.000kr for den 
bedste idé og derudover er der præmier 
for yderligere 400.000kr. Men uanset 
om du vinder eller ej, vil du få: 

Feedback på dine idéer, både på skrift og 
personligt fra iværksættere, investorer og 
erhvervsfolk. 
Workshops, vi tilbyder et gratis iværksætter 
workshop program, hvor du vil få alle værk-
tøjerne til, at udvikle din idé
Sociale events, vi holder events gennem hele 
året hvor du får lejlighed til, at møde ligesind-
ede studerende og iværksætter
Et værdifuldt netværk af erfarne folk som kan 
hjælpe dig og din succes på vej 

Se www.venturecup.dk for mere information

•

•

•

•

HERTOFT-EFTERMIDDAGE SÆSON 2009-10

Sted: Psykiatrisk audi-
torium,  Rigshospitalet, 
Henrik Harpestrengs Vej 
(opgang 61a)
Tidsrum:   Kl. 16.00-
18.00
Målgruppe:  Alle inter-
esserede
Arrangører:  Sex & Sam-
fund og Dansk Forening 
for Klinisk Sexologi 
Kontakt: www.sexogsam-
fund og www.klinisksex-
ologi.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 voksencensuren og frigav pornografien. 
Nicolas Barbano, der har skrevet bogen ”Verdens 25 hotteste 
pornostjerner” og produceret filmen ”All About Anna”, fortæller 
i den anledning om pornoens historie, fra den sanselige del af 
vores åndsliv blev gemt væk bag låste døre omkring år 1800 
til legaliseringen sidst i 1960’erne. Det bliver en ublufærdig 
og informativ hyldest til elskovslegens billedkunst, ledsaget af 
saftige illustrationer og filmklip og kulminerende med vor egen 
tids dobbeltmoralske nypuritanisme side om side med internet-
tets 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!

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 39, 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 III – Én

Ettallet er alle tals moder. Ettallet er den store 
modsætning til ingenting. Ettallet er helt, komplet og 
universelt. Før ettallet: intet; efter ettallet: alt.

På den måde er det indlysende at se, at ettallet kan 
betragtes som guddommeligt; som symbol for Gud, 
der skaber verden; som Gud, der står alene. Der er 
basalt set hverken konflikt eller harmoni, for der er 
ikke andet, end det ene.

Det er ikke mærkeligt, at tre af de store verdensre-
ligioner, de MONOteistiske, hævder, at der kun er 
én Gud. Troen på én gud skaber orden i det kaos 
af flerheder, som menneskelivet er. Én Gud er den 
absolutte modsætning til den samlede menneskehed 
og på samme tid, den absolutte ækvivalens til det 
enkelte menneske. 

Det første af de ti bud, som står i Det gamle Testa-
mente, siger ”Jeg er din Gud. Du må ikke have andre 
guder” og i Det nye Testamente kan man læse, at 
Jesus siger ”Du skal elske Herren din Gud af hele 
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det 
er det største og det første bud”. Guds placering som 
”det store ettal” er altså helt central for den kristne 
tro. Det har vi til fælles med jøder og muslimer. 

At kristendommen så vil være mere avanceret end de 
andre og hævder den matematiske besynderlighed, at 
Gud på en og samme gang er én OG tre er så en anden 
historie, som vi vil komme ind på senere.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

Fredag i SMiK
12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 
15:00 Brætspil efter frokost (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 
Stefan Lamhauge Hansen på slh@rundetaarn.dk. 
Tilbuddet gælder alle studerende uanset studieret-
ning. )
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

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 oktober-
fest-dk@hotmail.com eller på Facebook (Studenter-
menigheden 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 (tirs-
dag 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

ugens
mis
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Onsdag 30. september 2009 kl. 16 – 18
 i Studenterhuset, 1. sal

Dagsorden:
1. Formalia
2. Panumtårnet/biblioteket
3. Kantineudvalg
4. Basisgruppebar
5. Basisgruppebazar
6. Evt.

Indkaldelse til SundRådsmøde!

SundRådet

SundRådet 
– Samlestedet for de studerende på SUND!

SundRådet består af en bestyrelse, med studer-
ende fra SUNDs forskellige studier (medicin, 
odontologi, molekylær biomedicin ). Bestyrelsens 
sammensætning afspejler SundRådets formål, som 
er at samle de studerende på SUND på tværs af 
studieretninger.
Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet 
også af DIG, den enkelte studerende på SUND!
SundRådet er en paraplyorganisation for alle ba-
sisgrupper og for størstedelen af fagråd på SUND. 
Man kan indenfor SundRådet således beskæftige 
sig med enten studentersociale aktiviteter (f.eks. 
Studenterhus, Basisgruppebar, studiemiljø, kan-
tinen, etc.) eller studenterpolitik på fakultetsniveau 
(Studenterforum, Akademisk Råd, StudenterRå-
det ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster.
Kom til SundRådsmøde og hør mere!

Kommende SundRåds møder:
Onsdag d. 28.10.2009 kl 16
Onsdag d. 25.11.2009 kl 16
Onsdag d.  16.12.2009 kl 16

STUDENTERPOLITIK M.M.

BORTGIVES: KOKAIN, 
KAVIAR OG CALL�
GIRLS!
Som alle ved lever studenterpoli� kere det fede pam-
per-liv med kokain, callgirls og kaviar ad libitum! Men 
nu er der krise! Vores lagre af kokain og kaviar vokser 
hur� gere end vi kan nå at bruge det, og vi har brug for 
friske kræ� er. Har du også en lille magtsyg pamper gemt 
i maven – så kom og vær med!

Demokra� ske Medicinere har brug for gode ideer, � l 
hvordan medicinstudiet kan forbedres. Kom og fortæl 
os hvordan du synes, vores alle sammens studie kan 
gøres bedre. Vi søger også nye ak� ve studenterpoli-
� kere – måske du har lyst � l at være med?

Kom � l debatmøde torsdag den 24. september klokken 16 i 
lokale 1.2.32 (på kemigangen, Panum). Hvis du har lyst � l at 
blive ak� v i studenterpoli� k, er det også det helt rig� ge sted 
at møde op! Vi sørger for kaff e og kage – du kommer med de 
gode ideer eller den konstruk� ve kri� k.

Demokra� ske Medicinere har brug for din hjælp. Studenter-
poli� k må være baseret på alle studerendes holdninger, så vi 
har brug for at høre DIN holdning � l medicinstudiet, og nogle 
af de emner som vi arbejder med i øjeblikket: 

 - Kemiundervisning på 1. semester: E� er mange proble-
mer, dårlige evalueringer og meget kri� k er kurset nu blevet 
forandret grundlægende. Indholdet skal fremover være mere 
cellulært fokuseret, og derved bygge bro � l 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? Undervis-
errepræsentanterne 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 � l at gennemføre 
genoplivning e� er interna� onale 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, e� er de har færddigt-
gjort lægestudiet?

 - Udvekslingsophold i udlandet: KU satser på ud-
veksling! Et studieophold i udlandet giver indblik i en 
anden kultur og en anden hospitalsverden, men for 
nogle studerende kan de prak� ske problemer være 

omfa� ende. 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 situa� onen, for dem 
der vælger at få andre perspek� ver i udlandet? Har du 
oplevet problemer i forhold � l at være medicinstuderende 
og arrangere et udlandsophold?

Vi vil også bruge lejligheden � l kort at forklare hvem Demok-
ra� ske Medicinere er, hvad vi arbejder for, og hvad vi står 
for. Så har du selv en lille studenterpoli� ker i maven, så vil vi 
gerne fortælle om hvilke muligheder, du har for at være med. 
Vi har brug for nye ak� ve 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 slu� er kl 18, kan 
du bare komme eller gå som 
det passer dig. Vi sørger for 
kaff e og kage – du kommer 
med de gode ideer og den 
konstruk� ve kri� k! 

Demokra� ske Medicinere

MØDEINDKALDELSE

Forum: Medicinerrådet
Dato: Onsdag den 
 30. september 2009
Tid: 16.15 til 17.00.  
 Nye er velkomne kl. 
 16.00 til introduktion
Sted: Studenterhuset, 
 1. sal, lokale 1.1.02

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Nyt fra studienævn
5. Evt.

Hvis du har noget, du ønsker 
at diskutere, er du meget 
velkommen til at komme forbi og 
lufte dine tanker. Medicinerrådet 
er for alle interesserede!

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

Trådløst print!
Information om login og PC opsætning:
www.edb-sal.sund.ku.dk
Wireless printing
Information about login and PC confi guration:
www.edb-sal.sund.ku.dk
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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

Tilmelding til Lægevikarkurser
Husk, at det kun er muligt at tilmelde sig tre kurser i alt - og KUN et af samme type.
Betaling for kurserne skal ske senest 7 dage fra tilmelding, og vær opmærksom på, at der 
ved bankoverførsel kan gå 2-3 dage, før FADL modtager pengene.

Husk desuden at melde afbud i god tid, hvis du alligevel ikke kan deltage i et kursus og, at 
kursusgebyret kun tilbagebetales, hvis kurset fl yttes eller afl yses.

Det sker i FADL

»   1. okt: FADLs Generalforsamling
» 20. okt: Repræsentantskabsmøde
 

Kursusplan for FADLs Lægevikarkurser - efterår 2009
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 

Kardiologi 2
 9/11 - kl. 16.30-21.00
10/11 - kl. 16.30-21.00
12/11 - kl. 16.30-21.00

Begge kurser afholdes på Panum 
– lokale 1.2.31

Skadestue- og ortopædkirurgi 1
22/10 - kl. 16.30-20.30
23/10 - kl. 16.30-20.30

Skadestue- og ortopædkirurgi 2
26/10 - kl. 16.30-20.30
27/10 - kl. 16.30-20.30

Begge kurser afholdes på Panum 
– lokale 1.2.31

Psykiatri 1
30/9 - kl. 16.30-21.00
7/10 - kl. 16.30-21.00

Kurset afholdes på Panum 
– lokale 1.2.31

Psykiatri 2
10/11 - kl. 16.30-21.00
17/11 - kl. 16.30-21.00

Kurset afholdes på Panum 
– lokale 1.2.32

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

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

Begge kurser afholdes på Rigs-
hospitalet – Røntgenafdelingens 
Auditorium, 2. sal lokale 4122

Tilmeldingen til FADLs Lægevikarkurser er startet, og fl ere af kurserne 
er allerede fyldt op. Der er oprettet ventelister til samtlige kurser, og 
står man på denne, får man automatisk besked, hvis der bliver en 
ledig plads. Har man ikke fået plads, er der stadig mulighed for, at der 
kommer et afbud. Så hold øje med fadl.dk og MOK eller kontakt FADLs 
Sekretariat på kkf@fadl.dk.

Der er planlagt fem EKG-kurser, som bliver slået op senere.

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 (herunder fri debat)

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.

Akut medicin 1
13/10 – 17.00-21.00
14/10 – 17.00-21.00
15/10 – 17.00-21.00

Akut medicin 2
19/10 – 17.00-21.00
21/10 – 17.00-21.00
22/10 – 17.00-21.00

Akut medicin 3
2/11 – 17.00-21.00
3/11 – 17.00-21.00
4/11 – 17.00-21.00

Akut medicin 4
23/11 – 17.00-21.00
24/11 – 17.00-21.00
25/11 – 17.00-21.00

Kurserne afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere.

Infektionsmedicin 1
28/10 – 17.00-21.00
29/10 – 17.00-21.00

Infektionsmedicin 2
19/11 – 17.00-21.00
20/11 – 17.00-21.00

Kurserne afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere

Stetoskopi 1
15/10 – 17.00-21.00

Kurset afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere

Stetoskopi 2
6/11 – 17.00-21.00

Kurset afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere

Sår og sutur 1
24/11 – 16.00-20.00

Kurset afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere

Sår og sutur 2
26/11 – 16.00-20.00

Kurset afholdes på Panum. 
Lokale oplyses senere

KREDSFORENINGEN



Er kampen om 4-års-reglen 
på vej i Højesteret?

INDHOLD

I slutningen af september beslutter FADL om 4-års-reglen skal i Højesteret. På vores 
Generalforsamling kan du høre mere om planerne. Du kan også høre mere om hvor-
dan du selv bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle med-
lemmer. Forsamlingen varer et par timer og efterfølges af lidt mad og drikke.

Side 2 ➔
Beretning fra Kredsforeningen

Side 4 ➔
Beretning fra Hovedforeningen

Side 6 & 7 ➔
Beretninger fra Vagtbureau & Forlag

En lang vej til Højesteret. I november 
2007 besluttede FADL at anlægge sag 
mod Sundhedsministeriet pga. 4-års-
reglen. Langsomt har sagen bevæget 
sig gennem det juridiske system. Først 
til Københavns Byret, som mente sa-
gen var så principiel, at den kunne gå 
direkte videre. 

Siden blev sagen behandlet i Østre 
Landsret i maj 2009, og her i septem-
ber faldt der dom — en dom, som des-
værre ikke faldt ud til FADLs fordel.

Forringelser er lovlige. Landsretten 
udtalte bl.a. at det var muligt, at 
4-års-reglen ville føre til et fald i kva-
liteten af speciallægerne og af den læ-
gevidenskabelige forskning — men at 
dette ikke var ulovligt. 

Den videre vej. Nu tager FADL stilling 
til, om vi skal tage sagen hele vejen til 
Højesteret. På Generalforsamlingen 
bliver Landsretsdommen præsente-
ret, og du kan høre om vores planer 
for det videre forløb.

Beretninger for 2008. På Generalfor-
samlingen kan du også høre om det at 
være aktiv i foreningen. Du kan også 
bare nøjes med at læse årets beretnin-
ger fra de forskellige dele af FADL. 

Hvis du synes, de giver anledning 
til yderligere spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte Kredsfor-
ening, Hovedforening, Vagtbureau 
eller Forlag. God fornøjelse med læs-
ningen.

GENERALFORSAMLING I FADL

Side 7 ➔
Forslag til ændring af foreningens vedtægter 
om hvorvidt afstemninger på Generalforsam-
lingen er bindende for Repræsentantskabet.

 FADLS GENERALFORSAMLING 2009 
 STUDENTERKLUBBEN, DEN 1. OKTOBER KL. 17



2 KREDSFORENINGEN

I beretningen sidste år gjorde jeg det 
klart, at det var essentielt med nye, 
yngre kræfter i foreningen. De nuvæ-
rende repræsentanter var ved at blive 
læger og kunne derfor ikke længere 
være aktive i foreningen.

Jeg er derfor meget glad for at for-
tælle, at vi i år har haft hele 28 aktive 
medstuderende i FADLs Repræsen-
tantskab. De har arbejdet for flere 
medlemsfordele, bedre lønvilkår og 
flere sjove medlemsarrangementer og 
foredrag. 

Det har samtidig været et Repræ-
sentantskab, hvor de yngre semestre 
i stigende grad dominerer. Jeg håber, 
at det fremover betyder, at vi bliver 
mere opmærksomme på de krav, som 
nye lægestuderende stiller til en for-
ening som FADL.

Et nyt samlet FADL-hus
Det sidste år har også budt på mange 
opgaver i forbindelse med flytningen 
til de nye lokaler på Blegdamsvej 26. 

Mens flytterodet efterhånden er 
væk, og dagligdagen er begyndt — ja, 
så varer det ikke længe før ’flytteriet’ 
starter igen. 

Som del af en langsigtet plan for at 
samle FADLs aktiviteter eet sted i Kø-
benhavn, har vi købt det store baghus 
på Blegdamsvej 26. Her flytter FADLs 
Kredsforening ind sammen med Ho-
vedforening, Vagtbureau og Forlag i 
starten af 2010. 

Vi håber, at det kommer til at gøre 
det lettere at være medlem af forenin-
gen, når man ikke længere skal valfar-
te op og ned af Blegdamsvej. 

I den nye fælles reception kan du 
både få dine journalkoncepter, EKG-
linealer og kittegejl, såvel som tilmel-
de dig kurser gennem Vagtbureauet 
og få faglig rådgivning fra Hovedfor-
eningen. 

Det betyder altså, at du fra næste 
år kun behøver at henvende dig på en 
enkelt adresse for at klare alt, der har 
med FADL at gøre.

Medlemsfordele & -service
I årets løb har vi indgået flere nye 
medlemsaftaler. Det betyder blandt 
andet:

 » 23% rabat hos Hi-Fi Teamwork
 » 15% rabat hos Blegdams Cykler
 » 10% rabat på vin samt særpris 

på whisky, rom, cognac mv. hos  
Juuls Vin og Spiritus

Husk, at du selvfølgelig altid er 
velkommen til at kontakte os, hvis 
du selv har forslag til andre nye med-
lemsfordele.

Vores hjemmeside. På fadl.dk har vi 
gennemført mange ændringer, så det 
nu er muligt at tilmelde sig FADLs læ-
gevikarkurser online. Her i efteråret 
2009 og starten af 2010 skifter vi det 
underliggende medlemssystem, som 
driver foreningen. 

Af: Morten Andresen
Formand, FADL København

RESULTATOPGØRELSE 2008

Kontingentindtægter mv. 2.830.325
Udgifter 3.068.100

Resultat før hensættelser -75.644
Årets resultat -313.419

 Balance pr. 31.12.2007

Aktiver
Omsætningsaktiver 2.630.776
Anlægsaktiver 8.448.512
Aktiver i alt 11.079.288

 Passiver
Egenkapital 5.551.752
Hensættelser 0

Gæld 5.527.536
Passiver i alt 11.079.288

Af: Morten Andresen
Formand, FADL København
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De resterende selvbetjeningsini-
tiativer bliver gennem Vagtbureauet, 
hvor vi implementerer den længe 
ventede onlineopskrivning til vagter.

Regnskab 2008
Regnskabsåret 2008 sluttede med 
et underskud på kr. –313.419. Selve 
driften for Kredsforeningen sluttede 
med et fint overskud på kr. 294.554, 
der overholder målsætningen om et 
overskud på kr. 250.000 pr. år, som 
skal være med til at øge foreningens 
likvide beholdning efter købet af 
Blegdamsvej 26. 

Vores endelige resultat påvirkes 
desværre negativt af et betydeligt 
underskud i FADLs Forlag, hvor Kø-
benhavns Kredsforening er hovedak-
tionær. Det er dog vigtigt at pointere, 
at det negative resultat i FADLs Forlag 
ikke betyder, at der skal tages penge 
”op af lommen” i Kredsforeningen. 

Yderligere initiativer ift. Forlaget 
beskrives under Forlagets beretning. 
Flere detaljer om årets resultat kan 
ses i infoboksen på modsatte side.

Fremtidige udgifter. Der vil i 2009 og 
2010 være udgifter forbundet med 
ombygninger som følge af den store 
sammenflytning på Blegdamsvej 26 
med Hovedforeningen, Vagtbureauet 
og Forlaget. Derefter forventer vi ude-
lukkende at have fokus på de faste 
udgifter og vedligeholdelse af byg-
ningen. 

Lægevikarkurserne
Der har ligeledes i årets løb været 
øgede udgifter til afholdelse af for-
eningens lægevikarkurser, ligesom 
deltagergebyret for kurserne har 
været stigende pga. midlertidigt fal-
dende indtægter til kursusafholdelse. 
Vi forventer, at der fra efteråret 2009 
igen vil være stigende indtægter til 
kursusaktiviteter.

Støtte
FADL har i årets løb støttet følgen-

de basisgrupper og organisationer:

 » MOK
 » Rusvejlederuddannelsen
 » Medicinerrådet
 » Demokratiske Medicinere
 » Medicinerrevyen
 » Læger Uden Grænsers studenter-

sektion
 » SAKS
 » Scorebogen
 » Medicinerbands

FADL mener fortsat, det er vigtigt, 
at vi er fælles om at støtte mange af 
de større arrangementer, der finder 
sted på Panum. Her giver vores fælles 
indbetalinger til FADL en mulighed 
for at støtte en bred vifte af arrange-
menter, som ellers ville være unødigt 
dyre for den enkelte studerende. 

Det ovenstående er således en kort 
gennemgang af de økonomiske dispo-
sitioner, som Repræsentantskabet har 
valgt at foretage i løbet af 2008.

Efter et år, hvor kræfter-

ne har været rettet 100% 

mod 4-års-reglen, er der 

igen fokus på de lokale 

forbedringer, og mange 

nye aktive er strømmet 

til foreningen.

Generalforsamlingen
Det var lidt om årets gang i FADL. 
Hvis du mere direkte vil være med at 
præge retningen for foreningen, vil vi 
i Bestyrelsen opfordre dig til at stille 
op til FADLs Repræsentantskab. 

Det betyder ikke nødvendigvis en 
bindende tilmelding til mange uover-
kommelige opgaver flere år ud i frem-
tiden, men kan også være et mere 
”let” engagement, hvor du er med til 
at arrangere medlemsfordele, kurser, 
foredrag eller lignende.

På Generalforsamlingen i Studen-
terklubben den 1. oktober kan du 
høre mere om FADL og arbejdet som 
aktiv i foreningen. 

Dagen efter er der frist for at stille 
op til Repræsentantskabet. Det kan 
du læse mere om i MOK og på hjem-
mesiden på www.fadl.dk.

Vi håber, at Generalforsamlingen 
igen i år bliver spændende, og at vi 
ser lige så mange deltagere som sidst. 
Vi starter kl. 17.00, og der vil i løbet 
af mødet være aftensmad og så selv-
følgelig et par øl bagefter.

Jeg håber, vi ses!



Det har været et travlt og begivenheds-

rigt år. FADL har været en synlig forening 

i de medicinske medier såvel som i politi-

ske og lægelige kredse.

4 HOVEDFORENINGEN

Hele Hovedbestyrelsen var delege-
rede til Generalforsamlingen i Læger-
nes Pensionskasse og deltog ligeledes 
i repræsentantskabsmødet i Yngre 
Læger og Lægeforeningens årsmøde. 
FADL er nu fuldgyldigt medlem af 
pensionskassen, hvilket vi ikke havde 
regnet med at blive i de første par år.

”Del FADL”-sagen bragte FADLs 
struktur til diskussion, og her på det 
sidste har 4-års reglen været et stort 
samtaleemne blandt læger og medi-
cinstuderende.

Endelig blev overenskomsterne 
forhandlet færdig, og oven i det hele 
har HF stået i flere flytninger, og vi af-
venter den endelige adresseændring.

Blegdamsvej 26
I år blev købet af Baghuset på Bleg-
damsvej 26 en realitet. Forlaget, Kø-
benhavns Vagtbureau, KKF og Ho-
vedforeningen flytter sammen inden 
længe. Dermed bliver samarbejdet 
naturligt tættere og adgangen for 
medlemmerne meget nemmere. 

Arkitekt og håndværkere arbejder i 
fuld sving for at få det hele gjort klar 
til, at vi forhåbentlig kan slå dørene 
op i januar 2010.

Vi har store forventninger til, hvad 
sammenflytningen vil medføre. Vi 
glæder os til at komme tættere på 
medlemmerne og vores samarbejds-
partnere!

Overenskomster
Efter lang tid og mange møder blev 
overenskomsterne på SPV/VT og Læ-
gevikar-området endelig forhandlet 
færdig i foråret. 

De to udvalg har arbejdet længe 
og hårdt på at skaffe vagttagere og 
lægevikarer de bedst mulige løn- og 
arbejdsvilkår. 

Resultatet blev store lønstigninger, 
store forbedringer inden for barsel og 
barns 2. sygedag samt en helt ny kom-

petencestruktur. Muligheden for at 
aflønne kvalificeret arbejde korrekt er 
dermed blevet meget bedre.

Web afstemning. Medlemmerne tog 
da også utrolig godt imod resulta-
tet - efter den første web afstemning 
nogensinde i FADL, var der ikke så 
meget at være i tvivl om. 88,8 % og 
95,4% stemte ja til hhv. lægevikar- og 
SPV/VT-overenskomsten. 

Jeg tager som formand hatten af 
for det arbejde, der er blevet gennem-
ført. De to formænd for udvalgene, 
medlemmerne og medarbejdere for-
tjener stor ros. 

En ny overenskomst lige om hjørnet. 
Nu kan vi se frem til opstarten af end-
nu en omgang – OK 11 skal forhand-
les, og det bliver som altid med ind-
dragelse af jeres ønsker for resultatet. 

Lovlige vedtægter
Igennem hele foråret kørte en ophe-
det debat i Dagens Medicin og på fle-
re debatfora. Der blev sået tvivl om, 
hvorvidt FADL med sine kollegiale 
vedtægter bryder forening- og/eller 
foreningsfrihedsretlige regler. 

Vi har aldrig været i tvivl om, at vi 
overholdt loven, og for at berolige de 
enkelte tvivlere, fik vi vores advokat 
til at udarbejde et notat, det beskriver 
de faktiske forhold og fastslår lovlig-
heden.

Et serviceeftersyn. Det var en tids-
krævende debat, men det bragte også 
meget positivt med sig. Mens diskus-
sionen kørte på sit højeste, fik vi mu-
lighed for at granske os selv. Var FADL 
det, medlemmerne ville have? Stod vi 
inde for vores kollegiale vedtægter? 

Vi fik stor opbakning fra mange 
medlemmer og repræsentantskaber-
ne i de tre byer. Vi har stået sammen 
i Hovedbestyrelsen, enige om, at kol-
legialitet er en hjørnesten i FADL. At 
FADL er et frivilligt tilvalg, et tilbud, 
et rigtig godt tilbud.

Af: Kristín Steinthorsdottír
Formand, FADL Hovedforeningen
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Vi afholdt en debataften i Odense, 
hvor vi fik mulighed for at tale med 
medlemmerne ansigt til ansigt. FADL 
er, hvad medlemmerne vil have, at 
FADL skal være. 

Kun fremtiden kan vise, om vi vil 
holde fast i vores kollegialitet, eller 
om I ønsker en anden drejning.

4 års reglen i Højesteret?
Østre Landsret valgte i starten af 
september at opretholde den tvang 
i vores videreuddannelse, som 4-års 
reglen er. 

Der blev ikke fundet hjemmel for, 
på det foreliggende juridiske mate-
riale, at omstøde daværende Sund-
hedsminister Lars Løkke Rasmussens 
beslutning. 

Der var dog i dommen en kraftig 
kritik af de kvalitetsmæssige konse-
kvenser både for lægernes uddan-
nelse og forskningsmæssige aspekter. 

Efter gennemgang af domsafsi-
gelsen afholdt Hovedbestyrelsen et 
møde for at diskutere muligheden 
for at anke sagen til Højesteret. Der 
var her enighed om nødvendigheden 
i at føre sagen videre for anstændig-
hedens skyld, for jeres og vores skyld. 

Der skal dog ikke lægges skjul på, 
at hele retssagen har været dyr, og de 
økonomiske konsekvenser i at føre sa-
gen videre, blev det tungeste diskus-
sionspunkt. 

I skrivende stund er Hovedbesty-
relsen gået i tænkeboks og draget 
hjem til deres repræsentantskaber for 
at sikre, at den endelige beslutning er 
godt forankret blandt medlemmerne 
i alle tre byer. Vi hører derfor meget 
gerne din mening i sagen — enten på 
hf@fadl.dk eller gennem Facebook-
gruppen ”4-års-reglen i Højesteret?”. 
Den endelige beslutning bliver truffet 
d. 25 september.

De kommende udfordringer. Alt i alt 
har det været et meget spændende år 
for FADL og for mig som formand. Jeg 
har stået med en Hovedbestyrelse af 
utrolig dygtige og engagerede repræ-
sentanter fra Odense, Århus og Kø-
benhavn. 

Vi går en lige så spændende tid i 
møde – ikke mindst på grund af den 
store udskiftning, Hovedforeningen 
står overfor. De fleste af medlem-
merne bliver læger i det kommende 
år, og det bliver derfor en ny og frisk 
bestyrelse, der skal varetage FADL na-
tionalt. 

Det er et meget givende arbejde, og 
jeg vil på det kraftigste opfordre dig, 
der er repræsentantskabsmedlem el-
ler bliver det efter Generalforsamlin-
gen til at søge ind i Hovedbestyrelsen, 
hvis du har mod på samarbejde på 
nationalt plan.

Den 10. maj 2007. 1000 lægestuderende demonstrerer 
mod 4-års-reglen og dens negative konsekvenser for det 
danske sundhedsvæsen.
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FADLs Vagtbureau er en del af din 
tilværelse som FADL-medlem

FADL-vagterne været gennem man-
ge år været en synlig del af det danske 
sundhedsvæsen. Vi kender alle histo-
rien om, hvordan det hele startede 
under polioepidemien tilbage i star-
ten af 1950’erne, og det er fortsat de 
grundlæggende ideer og idealer fra 
den gang, der ligger til grund for det 
imponerende arbejde, der udføres af 
FADL-vagterne rundt om på hospita-
lerne. 

FADLs Vagtbureau sikrer gennem 
sin tætte tilknytning til sundhedsvæ-
senet og Region Hovedstaden en bred 
tilgang til kurser og vagtmuligheder, 
der løbende udbygges kompetence-
mæssigt og tilgår hospitalerne som 
en naturlig del af den opgaveglidning, 
der i disse år finder sted. 

Vagtholdene og kompetencerne
Vi indledte for en del år siden et 

arbejde, der skulle sikre, at vores 
vagthold kompetencemæssigt kunne 
”matche” de forventninger, der var 
på hospitalerne til dækning af opga-
verne. 

Dette betød bl.a. at de klassiske 
hjemmehold forsvandt, ligesom der 
blev satset meget målrettet på at til-
passe vores SPV / VT-kurser til de nye 
krav. 

Ved at sætte kompetencen i høj-
sædet har vi samtidig haft mulighed 
for at oprette vagthold, der – stort set 
– dækker Jeres studieniveau fra 1. til 
12. semestertrin. Herved opnår vi den 
ønskede kombination af relevante 
vagtmuligheder for Jer og opgave-
dækningen for hospitalerne. 

Som en naturlig forlængelse af 
dette arbejde fokuserer vi nu også i 
stigende grad på at oprette lægevikar-
hold.

Akkrediteringen
En del af arbejdet på Vagtbureauet 

er også at sikre kvaliteten på alle om-
råder. Her kommer akkrediteringen 
ind over, idet vi er underlagt regio-
nens akkrediteringsprocedurer. 

Set udefra kan det virke som ”et 
isbjerg”; det synlige er umiddelbart 
vagtarbejdet og vores stamkort – det 
underliggende er en lang række kon-
trolfunktioner og en løbende evalu-
ering af undervisningen, procedurer, 
kompetencebeskrivelser, instrukser 
og meget mere.

IT - udviklingen
I 2008 planlagde vi en større mo-

dernisering af vores IT-platform, der 
sigter på en hel ny service i vores 
arbejde med web-vagtopskrivning, 
lettere holdstyring, nemmere admi-
nistration, bedre medlemsmulighe-
der og en fortsat udbygning af FADL-
hjemmesiden. 

En del af disse ændringer vil alle-
rede fra efteråret blive implemente-
ret, og der vil løbende blive tilført nye 
funktioner.

Flytningen til B26
Et af de store FADL tiltag i disse år 

bliver den sammenflytning, der fin-
der sted primo 2010 i det nye FADL-
hus på Blegdamsvej 26. 

Her flytter Hovedforeningen, 
Forlaget, Kredsforeningen og Vagt-
bureauet sammen i et ombygget og 

meget funktionelt foreningshus, der 
vil give store muligheder for både an-
satte, politikere og medlemmer.

De officielle taloplysninger om 
regnskaberne

Til slut skal også nævnes de regn-
skabstal, der tegner året 2008 for 
Vagtbureauet. Der var i alt 1.783 
FADL-medlemmer, der arbejdede for 
Vagtbureauet i 2008, og dette antal er 
stigende fra år til år. 

Vores drift i Vagtbureauet er som 
nævnt budget- og regnskabsmæssigt 
godkendt af Region Hovedstaden, og 
de har derfor også godkendt både års-
regnskabet for 2008 og budgettet for 
indeværende år. FADLs Vagtbureau er 
en ren non-profit organisation, hvil-
ket betyder, at såvel driften af Vagt-
bureauet som kursusaktiviteten ikke 
skal give overskud (og helst heller 
ikke underskud!) og gennem overens-
komster og driftsaftaler med Regio-
nerne sikres en tilværelse tæt på det 
sundhedsvæsen, som vi er mere eller 
mindre en integreret del af.

Selve resultatsiden for 2008 ud-
viste for administrationsregnskabet 
(driften af Vagtbureauet), at vi over-
holdt de bevilligede udgiftsrammer, 
men at vores administrationsgebyrer 
fra hospitalerne lå lavere, da vi først 
efterregulerede resultaterne fra over-
enskomstforhandlingerne i septem-
ber 2009. De samme forhold gør sig 
gældende for kursusregnskabet (ud-
dannelsen af vagttagerne mm), så der 
blev et underskud på administratio-
nen på 556 t.kr og på kursusdelen på 
330 t.kr. – og hvor begge tal udlignes 
i 2009. 

Af: Peter Andersen
Direktør, FADLs Vagtbureau
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2008 blev det år, hvor FADLs Forlag 
præsterede den laveste omsætning 
i knap 10 år og derudover et pænt 
underskud. Dette er absolut ikke til-
fredsstillende.

Grundene er mange, deriblandt 
kan nævnes frasalget af forlagets er-
goterapi- og fysioterapi portefølje, 
samt et svigtende salg af vores bøger 
i København pga. krise i boghandler-
leddet.

Begge dele vil kunne mærkes i 
2009-regnskabet.

Frasalget af ergo- og fys. porteføl-
jen var startskuddet på en større om-
strukturering af FADLs Forlag, der 
indebar slankning af udgifterne og 
en tilbagevenden til, at FADLs Forlag 

først og fremmest fokuserer på at ud-
give bøger til medicinstuderende og 
læger.

I april 2008 udliciterede vi vores la-
ger til DBK, hvilket samtidigt betød et 
farvel til en mangeårig lagermand – 
Jacob, som vi hermed takker for man-
ge års tro tjeneste. Udliciteringen af 
lageret har gjort, at administrationen 
af vores bogsalg er blevet nemmere 
at overskue, og primo 2010 håber vi, 
at dette også vil vise sig som en større 
økonomisk besparelse på de udgifter, 
der er forbundet med at have et lager.

”Back to basics”-omstrukturerin-
gen har dog også medført ændringer i 
antallet af redaktører, og vi  har sam-
tidig benyttet lejligheden til at finde 
nye og friske kræfter.

Af: Emir Hasanbegovic
Bestyrelsesformand, FADLs Forlag

Thomas Thomsen blev ansat i sep-
tember 2008 og Malene Hornum i 
januar 2009. Vi er utroligt glade for 
dem begge og kan allerede nu se, at 
forlagets udgivelser har fået et kva-
litetsløft, der vil komme læseren til 
gode.

Sidste brik var ansættelse af en ny 
direktør – Rikke Luna Hall Sommer, 
der tidligere har været redaktør hos 
Gyldendal, forlagschef hos Politiken, 
samt hos DR multimedie. Rikke blev 
ansat pr. 1. september 2009 og skal 
være primus motor bag afslutningen 
af den turn around proces, som forla-
get har været i de sidste 2 år og der-
med gøre FADLs Forlag til et sundt 
forlag, der samtidigt er det førende 
inden for medicinsk faglitteratur i 
Danmark.

Eksisterende tekst:
§ 13, stk. 1. Forslag om ændringer af Kredsforeningens 
love skal altid være vedtaget på en generalforsamling, 
inden vedtagelse i repræsentantskabet kan finde sted. 
Forslag, der nedstemmes på en generalforsamling, kan af 
bestyrelsen forlanges gjort til genstand for skriftlig afste-
ning blandt Kredsforeningens medlemmer.

Forslag til ny tekst:
§ 13, stk. 1. Forslag om ændringer af Kredsforeningens 
love skal altid være vedtaget på en generalforsamling, in-
den vedtagelse i repræsentantskabet kan finde sted. Så-
fremt forslaget er vedtaget med 70 stemmer for, og med 
2/3 flertal på Generalforsamlingen, er beslutningen bind-
ende for Repræsentantskabet. Forslag, der nedstemmes 
på en generalforsamling, kan af bestyrelsen forlanges 
gjort til genstand for skriftlig afstemning blandt Kreds-
foreningens medlemmer.

BINDENDE AFSTEMNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Argumentation. Forslaget stilles for at sikre, at et Repræsentantskab ikke kan negligere beslutninger, der er taget på 
en Generalforsamling af et kvalificeret flertal.

Indsendt af
Jesper Rydberg

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING



Åbent
Mandag-onsdag kl. 9.30-12.30 & 13.00-15.00. 
Torsdag kl. 13.00-18.00. 
Fredag lukket.

Københavns Kredsforening

Blegdamsvej 26
2200 København N
Telefon: 3520 0250
Mail: kkf@fadl.dk 
Web: www.fadl.dk

FADL er en faglig interesseorganisation for 
lægestuderende i Danmark. Det betyder 
bl.a. studierelevant arbejde og faglig hjælp 
i juridiske spørgsmål. Ydermere varetager 
FADL lønforhandlinger med staten, der sik-
rer dig en god løn, når du er på vagt, ligesom 
FADLs forsikringsordning giver dig fordelag-
tige vilkår, når du og dit hjem skal sikres. 

Endelig er FADL de lægestuderendes talerør 
på de sundheds- og uddannelsespolitiske 
områder. Herigennem har FADL sikret den 
offentlige opmærksomhed på farerne ved 
passiv rygning, vilkår i psykiatrien og de 
mange negative konsekvenser ved Regerin-
gens reform af lægers videreuddannelse. 

Ved at blive medlem af FADL, får du: 

 » Studierelevant arbejde med god løn 
 » En forsikringsordning tilpasset dine 

behov som lægestuderende 
 » Kurser, der forbereder dig til senere 

lægevikariater og som giver løntillæg 
 » Medicin.dk opslagsværket og den med-

følgende Kittelbog 
 » Rabatordninger og tilbud gennem 

diverse forretninger i København 
 » Adgang til billige og målrettede bøger 

gennem FADLs eget forlag 
 » Faglig hjælp fra FADLs sagsbehandler 
 » Rabat på Ugeskrift for Læger og Dagens 

Medicin 
 » Mulighed for at blive fagpolitisk aktiv 

FORENINGEN
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 

ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS 

BESKED ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

FRAVALG AF SU ???
Nu er det tid til at Vagtbureauet efterregulerer de overenskomstresultater, som FADL har hentet hjem fra Regionerne. Efterregul-
eringen 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 om du så 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.

HAR DU SEMESTER FRI, SÅ SE HER !
Gentofte Hospital afd. E’s ambulatorium (øre-
næse-hals amb.)
Behovet på afdelingen er 2 FADL-vagter der kan skrive 
journaler sammen i tidsrummet: 
8-15.30 mand-torsdag og 8-15.00 fredag. 
Behovet strækker sig i første omgang over en 2 ugers 
periode med start så snart som muligt. 
Deres opgave bliver at skrive journalnotater på de ambu-
lante patienter (primært voksne) der har været igennem 
ambulatoriet. 
Krav : 

Min. bestået 3 semester 
Min. 200 SPV-timer
Lægesekretær erfaring er en fordel, men ikke et 
krav.
Gyldigt akkrediteringskursus

Ansøgningsfrist: Mandag den 28. september 2009 kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer 
– tilmelding til hold – mærket ”Amb. E”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog tlf. 35245402

HOLD 1607
STIKKERHOLD PÅ HILLERØD 
HOSPITAL SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER 
Ansøgningsfrist: mandag den 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 trans-
porttiden?
Stikkerhold 1607 på Klinisk-Biokemisk Afdeling på Hillerød 
Sygehus søger 2 nye blodprøvetagere med ansættelse 
pr. 1. november 2009. Arbejdet foregår i ambulatoriet 
og rundt på Hillerød Hospitals afdelinger, særligt akut 
modtageafdeling. Vi dækker dag- og aftenvagter, ikke 
nattevagter. Mandag-fredag kl. 7.30-15 er vi to på arbe-
jde. Mandag-fredag kl. 16-23 samt lørdag og søndag kl. 
7.30-15 er der én på vagt. I dagtimerne i hverdage tager 
vi blodprøver og måler blodsukker, i aftenvagterne tager 
vi ligeledes EKG.

•
•
•

•
•

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.   
Deltage i holdmødet, der afholdes en hverdag i uge 
43
Du skal kunne tage 6 (evt. 5) følgevagter i uge 42 
eller 43 

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Stu-
derende på lavere semestertrin foretrækkes. Du vil blive 
oplært i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen vil 
være 6 lønnede følgevagter.

Ansøgning sker via www.fadlvagt.dk. – tilmelding til hold 
– Hold 1607
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til hold-
leder Pia (pila@stud.ku.dk). 

VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET 
Søger 1-2 nye medlemmer med start i novem-
ber

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

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen 
med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til 
observation ad gangen, og det er generelt fredelige 
og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder 
plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden 
uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8,5 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 medlem-
mer – tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine 
Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk 

PRAKSIS PÅ ØSTERBRO SØGER EN 
VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR
Lægesekretærvikar til solopraksis på Østerbro søges snar-
est 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 
30. september 2009 kl. 10.00. Via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Østerbro 
solopraksis”

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

VAGTBUREAUET
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SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling Hvidovre
Aftenvagter
Kardiologisk afd. Hvidovre Hospital søger engagerede SPV´er, som har 
lyst til at arbejde med kardiologiske og almen medicinske patienter. 
Afdelingen modtager akutte patienter, der primært indlægges med 
hjerte problemer. 
Holdet er på 8 personer, og vi dækker aftenvagter alle ugens 7 dage 
fra kl. 14-22. 
Vi holder nogle super hyggelige holdmøder og har et godt sam-
menhold.

Holdet hjælper afd. med:
Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem.
Almene SPV-opgaver.
Modtagelse af akutte patienter med praktiske opgaver som værdi-
tagning og påsætning af telemetri-overvågning. 
Blodprøvetagning og venflon anlæggelse.
EKG-tagning.

Afdelingen tilbyder:
Godt arbejdsmiljø med et dygtigt personale, der er rigtig glade 
for at have os.
Spændende og lærerige vagter. Alt det sjove ved at være SPV’er.
1-2 følgevagter som oplæring.
Gode muligheder for træning i både venflon, blodprøve, EKG og 
telemetri.
Mulighed for adgang til topmoderne motionscenter. 

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

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

Ansøgningsfrist: Den 30. september 2009 kl. 10.00. 

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Ledige 
hold – Mærket ”Hold 1505”.

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

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

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

VT KURSER (INKL BVT) EFTERÅR 2009

SPV KURSER 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 

VAGTBUREAUET
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Igen i år vil årets største fest blive afholdt i studenterk-
lubben. 69timersbar foregår fra klokken 11 torsdag d. 22. 
oktober til klokken 7 søndag d. 25. oktober. Der vil være 

døgnåben i studenterklubben og i løbet af de 69 timer som baren varer 
vil der være temabarer og optrædender døgnet rundt.

Sæt kryds i kalenderen og kom til 69timersbar d. 22.-25. oktober 2009

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

TILMELDING TIL METODEKURSUS 1 
STARTER PÅ TORSDAG D. 24. SEPT. KL. 16. 
00 - SKYND DIG AT BLIVE TILMELDT VIA 
HJEMMESIDEN, SÅ DU KAN OPNÅ DE OVEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER

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.

•
•
•

TAG MED PÅ MIKAMS 
HYTTETUR OM ”KOST 
OG DETOX”
den 16.-18. oktober 2009 i Ganløse

Information om foredragsholder kommer snarest.
Du er garanteret en superspændende og interessant weekend med et 
stort fagligt udbytte
– og så holder vi nogle fede fester og spiser god mad om aftenen!
Det koster kun 250 kr. at deltage!

Tilmeld dig ved at skrive dit navn, semester og tlf-nummer til: 
mail@mikam.dk

(sidste frist for tilmelding er d. 9/10 2009!)

BASISGRUPPER

YES!+ YOGA OG MEDITATION - GRATIS 
PRØVETIME 

Kom og oplev hvordan både yoga samt åndedrætsøvelser kan reducere 
(eksamens) stress samt øge ens koncentrationsevne og fokus. Der vil 
være en praktisk introduktion til teknikker der bl.a. undervises på 
YES!+ (Youth empowerment seminar). Husk at tag træningstøj med. 
Man kan læse mere om teknikkerne på www.aolresearch.org/

Tid: Onsdag d. 23/09 + d. 30/09, kl. 19-20.30
Sted: Art of Living Centeret, Øster Farimagsgade 16B, opgang F, 3.sal. 
2100 Kbh Ø

Med venlig hilsen 
MIKAM

LÆGE UDEN GRÆNSER – ER DET 
DIG?
Kom og hør om Læger uden Grænsers arbejde ude i verden og om, 
hvordan du kan blive en del af det

Onsdag d. 30. september 2009 kl. 16.15 i Dams auditorium

Her vil læge Jonas Torp Ohlsen fortælle om sit arbejde som udsendt i 
Afrika. Han har arbejdet med Ebola i DR Congo, med underernæring i 
Etiopien og som anæstesilæge i Den Centralafrikanske Republik.

Bagefter vil rekrutteringschef for Læger uden Grænser Merete Engell 
fortælle om organisationen og om, hvad der skal til, for at du kan blive 
udsendt.

Gruppen af medicinstuderende under Læger uden Grænser byder alle 
interesserede velkommen med kaffe og kage.

TIMERSBAR

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 af-
holdes i Bella Centeret d.9.-13. november 2009. Der 
vil være over 100 kurser - praktiske såvel som 
teoretiske. Der er også en stor udstilling og 
færdighedsværksteder. Hovedtemaerne i 
år er psykiatri og praksisorganisering/
udvikling, men der er også mulighed for 
at høre om en masse andre emner.

Tjek programmet på www.laegedage.
dk

SAMS og Lægedage har udviklet et sa-
marbejde, som giver interesserede medicin-
studerende 
muligheden for at deltage gratis på Lægedage.

Der er to muligheder:
Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang 
til lægedages kurser. Gratis frokost begge dage 
inkluderet.
Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til 

1.

2.

lægedages kurser. Gratis frokost denne dag.

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

Der findes en hel del kundskaber at hente 
på Lægedage både under arbejdet og især 

under kurserne. Desuden er det en ud-
mærket chance for at knytte kontakter 
til de praktiserende læger og få indblik 
i deres (og måske jeres fremtidlige) 
arbejde.

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

senest d.1.okt med dit navn og telefon-
nummer 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
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SEXEKSPRESSENS 
AKTIONSDAG
Sexekspressen holder den halvårlige Aktionsdag lørdag 
d. 3. oktober 2009 kl. 12 i studenterhuset. Det er på 
denne dag, at nye medlemmer bliver uddannet til at 
kunne undervise de kære små, uvidende 7.-10.klasser 
om prævention, kønssygdomme, følelser, første gang og 
meget andet! 

Programmet er som følge:
Vi mødes i mødelokalet i studenterhuset, kl. 12 og spiser 
pizza og hygger.
Ca. kl. 13 leger vi nogle lær-hinanden-at-kende lege.
Ca. 13.30 går de nye og dem, der endnu ikke har fået 
undervisning, til undervisning.
Dem, der har fået undervisning før, bruger tiden på 
praktiske gøremål.
Derefter er der kommunikations-foredrag. 
Når alle er færdige laver vi mad og hygger og ser hvad 
natten bringer!!! ;-) 

 
S U  d .  1 .  o k t o b e r  t i l 
jannielogager@hotmail.com
 
Vi ses til fest og ballade  
For Sexekspressen er Pa-
nums hyggeligste basis-
gruppe.

•

•
•

•

•
•

S U  d .  1 .  o k t o b e r  t i l 

IMCC UDDANNELSESDAG
D. 26 SEP. 2009 
k l . 1 0 - 1 7  i 
KBH.
 
IMCC’s  Grønne , 
Gule og Blå interesse-
fællesskab 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 arbe-
jde 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 transportpulje 
om rejsegodtgørelse via www.imcc.dk 
Tilmelding: til gul@imcc.dk senest den 21. sep-
tember med angivelse af navn, semestertrin, by, 
hvilke workshop man vil deltage i samt hvilken 
imcc undergruppe man tilhører. Er man ikke med 
i en undergruppe er man selvfølgelig stadig meget 
velkommen til at deltage.

Mere info: skriv til gul@imcc.dk eller groen@imcc.
dk 

•

•

•

•

BASISGRUPPER
IMCC´S DISSKETIONSTUR 
2009

Tre uger med ny viden, 
oplevelser og venskaber.
/ Af Jakob Steenberg, 
medarrangør 2009

Igennem de sidste fyrre år har IMCC arrangeret 
sommerdissektionsturer i Brno, Tjekkiet. Hvis no-
get bliver gentaget igennem fyrre år, må det være 
en succes. Jeg er sikker på, at de tidligere ture har 
været ganske udmærkede, men jeg tvivler slet ikke 
på at dette års tur, må have været bedre end alle de 
foregående. 

Men hvad gjorde denne tur så speciel? Spørgsmålet 
er ret svært at besvare, da turen varede tre uger. I 
den tid når man jo at få rigeligt med indtryk. Var det 
undervisningen? Undervisningen, som varede 60 tim-

er i alt, var jo mere 
end god. Man kan i 
hvert fald ikke un-
dgå at lære noget om 
anatomi, når man 
står med det, man 
læste om dagen før, i 
hænderne og får det 
forklaret af alt fra 
danske hjælpelærer 
til tjekkiske profes-
sorer. Jo, jeg lærte i 
hvert fald noget… 
også selvom det til 

tider var svært at forstå blandingen af engelsk og tysk 
påført en kraftig tjekkisk accent. Netop dette gjorde 
til tider mine øjenlåg tunge under forelæsningerne. 

Måske føles de kun 
trættende, fordi 
man huskede, hvor 
meget man morede 
sig dagen før, da 
undervisningen 
sluttede, og vi var 
blevet sluppet løs 
i Tjekkiet. Måske 
var det bare fer-
ieelementet der 
gjorde dette års 
tur så god? Vejret var i hvert fald mere end godt. 
Mange af dagene sneg temperaturen sig over de 
tredive grader, da vi var der i juli måned. Det er altid 
sjovt, at være i et fremmed land, når blot vejret er med 
en. Mange af mine bekendte har været i Tjekkiet, men 
ingen af dem har været i den næststørste by, Brno. 
Det har jeg… Der boede, studerede og festede vi det 
meste af turen. 

Wien fik vi også set. Når en så smuk by kun ligger tre 
timers kørsel væk, så var det ikke svært at beslutte, 
hvordan en enkelt lørdag eftermiddag skulle bruges. 
Inden vi tog bussen hjem til Danmark, stoppede vi 
også lige to dage i Prag. Jeg kan huske, at det var en 
fantastisk by, selvom dens natteliv har efterladt store 
huller i min hukommelse. 

Tillad mig at opresumere; tre ugers ferie med sight-
seeing under varme himmelstrøg, billige middage på 
fine restauranter, billigere øl på et utal af barer og 
diskoteker, og en undervisning ud over det sædvanlige 
i mere moderne faciliteter end vi har herhjemme. Nej, 
det er ikke noget af det ovenstående, der har gjort 
turen til måske de bedste tre uger af mit liv. Det var 
de 44 mennesker jeg var af sted sammen med. Vi var 
i alt 45 medicin- og industriel medicin studerende fra 
København, Odense, Århus og Aalborg. De mennesker 

var noget helt særligt. Lige så kolde som ligene var 
på dissektionsbordet mandag morgen, lige så varme 
var disse mennesker hele ugen. Derfor vil jeg gerne 
bringe en stor tak til dette års deltagere, for at gøre 
dissektionsturen 2009 til noget helt specielt for mig. 

En stor tak skal også lyde til Leo Pharma, som igen i år 
har støttet projektet økonomisk. Skulle nogen være i 
tvivl om det er værd at støtte sådanne projekter økono-
misk, så kan jeg i hvert fald fortælle jer, at de har 
hjulpet dem selv til at få dygtigere læger og forskere 
i Danmark. Nu ved jeg godt, at der rundt omkring i 
Danmark sidder mange misundelige studerende og 
tænker: ”Jeg vil også på dissektionstur”. Det er mere 
end forståeligt, og til det kan jeg blot sige: Søg om at 
komme med næste år, I vil ikke fortryde det. 

Ansøgningen kan I sende engang i foråret, men bare 
rolig; inden da vil der komme massere af information 
omkring dissektionsturen 2010. Jeg vil i hvert fald 
anbefale jer at tage af sted, og til dem der gør det, vil 
jeg ønske jer en ligeså god tur, som jeg selv havde. 
Hvis det ellers kan lade sig gøre…

SEXEKS-
PRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Torsdag den 1. oktober er der månedsmøde for Sexek-
spressen. Det er kl. 17.00 – Så du kan stadig nå at se / 
høre Peter Rossel i LU forinden. Vi glæder os ydermere 
meget til at se ansigterne fra basisgruppe-bazaren! 
Det hele foregår i vores lokale i studenterhuset. Skriv 
gerne til Anne (annesi8@m8.stud.ku.dk), hvis du (som 
så mange andre) ikke aner, hvor det er henne, eller har 
andre spørgsmål. 
Månedsmøderne er der, hvor vi mødes som gruppe, udover 
vores arrangementer, så kom velmødt – og du vil blive 
vel introduceret med info-oplæg for nye, hør desuden fx 
et spændende oplæg fra den vidensansvarlige, og vær 
med til at planlægge aktionsdag og 69’ timers bar! Ofte 
er vi nogle stykker, der spiser take-away efter mødet 
– alle er velkomne.

VIL DU VÆRE 
BAMSELÆGE?

Forestil dig: Du er 1 meter 
høj, ikke kan alfabetet og 
har rigtig ondt i maven og 
den her meget høje, hvid-
klædte person med en 
slange om halsen, træsko 
og en hammer i lommen 
kommer hen til dig og 
skal undersøge dig. Ville 
du så ikke blive bange? 
Det tror jeg nok du ville! 

For at undgå dette har vi skabt Bamsehospitalet, 
et landsdækkende projekt, der afholdes af medicin-
studerende 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 monstre, men bare 
prøver at hjælpe.
 
Vi søger lige nu en masse bamselæger, som kan 
afsætte 2 timer til dette vidunderlige projekt. Alle 
kan være bamselæger, uanset hvilket semester 
man er på. Bamsehospitalet afholdes i år onsdag 
den 30. september og torsdag den 1. oktober kl. 9-
15 på Panum. Du kan være bamselæge enten fra 
kl. 9-11, kl. 11-13 eller kl. 13-15.
Alle bamselæger skal komme til Bamsehospi-

talets informationsaften 
mandag den 28. sep-
tember 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.

Mvh. Bamsehos-
pitalet                                

talets informationsaften 
mandag den 28. sep-
tember kl. 17.30 i Lille 
mødesal på Panum. 

Hvis du har lyst til at 
være bamselæge, skal 

du skrive en mail til 
bamsehospitalet.

du gerne vil være 
bamselæge.

Mvh. Bamsehos-
pitalet                                

D. 26 SEP. 2009 

IMCC’s  Grønne , 
Gule og Blå interesse-



23
MIDT I SAN LUCAS
Dan Turèll beskrev sit Vesterbro på en måde, så de fleste, der har læst krimi-
erne om hans navnløse journalist og antihelt, kan beskrive steder og personer 
fra bøgerne i detaljer. De hæsblæsende krimier bliver udrullet med Turèlls 
fantastiske evne til at gengive, så læseren føler sig som en flue på væggen, mens 
billederne bliver indprentet i hukommelsen, og kun langsomt viskes væk igen. 
Hvis Dan Turèll stadig havde været iblandt os og ved en kæmpe misforståelse 
havde forvildet sig så langt væk fra den højt skattede stenbro, at han havnede 
i den øde afkrog af Bolivia, som San Lucas er. Er jeg sikker på, at han ville 
kunne spejle stedet, så en eventuel læser hårdnakket ville påstå, at der var 
tale om fiktion.

Tilbage til fremtiden
En observation af avenidaen i San Lucas fortæller en del af historien om en by, 
hvor fortid, nutid og fremtid er mikset sammen i en absurd blanding. En blanding 
der ofte fremtvinger en lyst til at knibe sig selv i armen med det simple formål 
at få vished for, at det rent faktisk er virkeligheden, der passerer forbi ens øjne 
i et øjeblik. Og det er øjeblikkene, der gør det største indtryk. 
Når en alt for lille bolivianer kommer drønende forbi på en alt for stor cross-mo-
torcykel, jagtet af et firbenet gadekryds, med en stamtavle, der både indeholder 
schæfer og gravhund. Eller når tre køer kommer spadserende i den ene vejbane 
efterfulgt af en hyrde, der jævnligt dasker dem bagi med en vissen pind for at 
signalere, hvilken retning de skal gå. Ordet vejbane er måske i virkeligheden en 
overdrivelse. Avenidaen er en grusvej, der er adskilt af en midterra-
bat. Men det ser ud som om, at dem der har været i gang med at 
bygge den, pludselig er kommet i tanke om, at de havde andre 
gøremål, og derfor har smidt, hvad de havde i hænderne og 
forladt arbejdet. Flere steder ligger der store grusbunker, 
og manglende kloakdæksler afslører livsfarlige huller for 
uopmærksomme nattevandrere. Midterrabatten mangler 
den bevoksning, der helt sikker er tiltænkt, men aldrig 
er nået frem, og man kan kun gisne om, hvad der er sket 
med de træer, som var tiltænkt San Lucas borgere. Måske 
er pengene forsvundet, måske er lastbilen gået i stykker på 
vejen, og træerne visnet væk på en bjergside fordi chaufføren ikke 
havde noget reservehjul. Men det kan også sagtens tænke, at den ans-
varlige for indkøb af træer simpelthen har glemt, at vedkommende var ansvarlig 
og derfor aldrig har fået dem bestilt. Mens tankerne cirkler om den ufærdige 
avenida kommer Aniceto, en tidligere boliviansk IMCC-ansat gående på modsatte 
side af vejen. Mod øret trykker han en lille transitstor radio, hvorfra den lokale 
Quetcha radiostation, 
Radio Aclo, strømmer 
ud. For en dansker er 
ordene uforståelige, 
men for mange af 
indbyggerne i Chu-
quisaca distriktet er 
det den vigtigste kilde 
til information om, 
hvad der rør sig om-
kring dem. Et talerør 
til en befolkning, der 
for størstepartens 
vedkommende ikke bor i et område med hverken mobildækning, internet el-
ler aviser. Så den lokale radiostation er den eneste måde at sprede nyheder, 
forestående arrangementer og andre vigtige informationer på.
Lidt efter er Aniceto forsvundet, og gaden ligger igen øde hen. En lastbil rasler 
forbi. Skiltet på taget afslører, at den oprindelig er af norsk oprindelse, og 
tidligere har tilhørt en nordisk entreprenør. Da støvet har lagt sig kommer tre 
æsler traskende sammen med deres ejer, der kigger op og smiler til den lille 
danske koloni, der iagttager.

Det er øjeblikke som disse, der gør San Lucas til noget helt specielt for de 
IMCC’ere, der er heldige, at blive udvalgt til 14 måneders udsendelse i Bolivia. 
Sammen med vores med-udsendte, de ansatte på projektet og alle de mennesker 
vi daglig har kontakt med får det oplevelsen til at vokse dag for dag. 

Artikel af: Jonas Deiborg udsendt med IMCC-uland august 2009

NÅR SYD OG NORD MØDES VED SYGDOM.
IMCC-Uland arbejder bl.a. for at styrke den lokale sundhedsadministration i at 
yde og koordinere sundhedsydelserne på distriktets sundhedsklinikker. For at 
være i stand til dette, er det nødvendig at have en god indsigt i arbejdet på en 
sundhedsklinik og deres problemstillinger, derfor deltager IMCC-ulands frivillige 
ind imellem i arbejdet på en klinik.

Et meget ungt forældrepar kommer 
til sundhedsklinikken med en lille 
dreng på ca. seks måneder. Drengen 
er meget syg, han er slap, vil ikke 
tage bryst, græder ikke, reagerer 
faktisk ikke rigtig. Sygeplejersken 
undersøger drengen; han har feber, 
diarré og vejrtrækningen er besværet 
og uregelmæssig. Forældrene er tavse 
og tydeligt bekymrede. De er fra en 
anden stamme end sygeplejersken på 
klinikken, og kommunikationen er 

svær. Sygeplejersken skælder dem ud: ”hvorfor er I først kommet nu – I skulle 
være kommet for lang tid siden?” På klinikken er der ikke laboratorium, og hun 
må behandle på symptomer. Malariabehandling, og to slags antibiotika mod 
maveinfektion og luftvejsinfektion. Forældrene er fattige, de har ingen sygesikring 
og behandlingen er dyr for dem – men enten håber de, at det hjælper, eller også 

tør de ikke sige sygeplejersken imod. Gule piller bliver knust, puttet i en 
flaske og blandet med vand. De tvinger det i drengen, som kaster 

det hele op. Vi er på klinikken med en bil og skal til Tumu, 
hvor der er et hospital med bedre behandlingsmuligheder. Vi 

bliver enige om, at tage familien med i bilen, så drengen 
kan blive indlagt.
Inde i bilen bliver drengens vejrtrækning stadig mere 
uregelmæssig, og han vender regelmæssigt det hvide ud 

af øjnene. Vi skynder os på de dårlige grusveje. Vi stop-
per på vejen i deres landsby – de skal have nogle penge 

med. Da vi stopper, kommer en kone hen til os, hun snakker 
med forældrene, tager drengen ud og begynder at gå med ham. 

Forældrene følger efter. Jeg springer ud ”hvad laver I? Vi skal have 
drengen hurtigt ind til hospitalet – han er meget syg!” De forstår ikke engelsk. 

En ung mand oversætter. Mange fra landsbyen blander sig nu i diskussionen. 
Jeg står og venter, forstår de ingenting? Er de ligeglade? Jeg forstår det ikke! Det 
ender med, at de sætter sig ind i bilen, og vi fortsætter til Tumu. Dagen efter tager 
jeg på hospitalet – de er væk. Drengen døde kort efter ankomsten.
En lille dreng er død af banale sygdomme, som nemt kunne være behandlet, hvis 
de var kommet tidligere. Jeg har snakket med kvinder, som har mistet et eller 
flere børn, og de siger ”it’s the work of God -it’s not up to us to decide whether 
the child should live or not”. Her opstår kløften mellem to kulturer. Jeg kom-
mer fra en verden, hvor vi har svært ved at acceptere sygdom og eventuelt død.  
Hvor vi gør alt, hvad der er i vores magt for at holde fast i livet. Og så står jeg 
i Ghana udenfor en bil, og ser en kone 
gå væk med en meget syg dreng. Det er 
virkelig svært at forstå og acceptere for 
én som mig. 
Jeg har lært, at det ikke er let at ændre 
på en befolknings sundhedstilstand. Det 
er ikke kun et spørgsmål om udbuddet af 
medicin eller læger. Hvis det næsten er 
en garanti, at man mister et af sine børn, 
før det fylder fem, så er man tvunget til 
at opfatte livet anderledes. Hvis man 
skal sikre familiens overlevelse, må man 
satse på den stærkeste hest. Man har ikke råd til at spilde knappe ressourcer, 
som fx tid der kunne være brugt på ude på marken eller penge, der kunne give de 
andre børn mad, på et lille barn, som har dårlige odds. I stedet lader man det være 
op til noget, der er større end en selv til at bestemme, og det er spild af ressourcer 
at forsøge at modarbejde dette. Og så alligevel – de endte jo til sidst på klinikken, 
og tog med til hospitalet trods landsbyens modstand. Måske er mennesker mere 
lig verden over: er der et spinkelt håb, så forsøger vi… 

Artikel af: Signe Hjuler Kristensen, det nordlige Ghana - udsendt med IMCC-
Uland august 2009

VIL DU UDSENDES MED PIT I 
FORÅRET 2010??
Restpladser på 2 velkend-
te PIT hospitaler:
-2 pladser i Busolwe, 
Uganda (maj-august)
-2 pladser i Arogyanvar-
am, Indien (maj-august)
Se grupperummet ”PIT-info” for nærmere information 
om disse hospitaler.

1 nyt PIT hospital i Kenya: 
-Busia District hospital; Kenya (valgfri periode)
Hospitalet ligger på grænsen mellem Kenya og 
Uganda. Det har ca 150 senge og der er ansat 1 
kirurg, 1 gynækolog, 5 medicinske læger og omkring 
100 sygeplejersker. Der er 5 afdelinger, 1 fødselsgang 
og 1 operationsgang.
Der vil være mulighed for at leje en 2 værelses hytte 
som er møbleret og har gaskomfur, køleskab,  TV m.m. 
Dette koster ca 300 USD om måneden. 

2 Nye Pit hospitaler i Tanzania:
-1 plads i Mbulu, Tanzania (februar-april)
-1 plads i Monduli, Tanzania (februa-april)
Pit starter op på to nye hospitaler i Tanzania i Mbulu 
og Monduli, men med afrejse på en lidt ny måde. Der 
skal til hvert hopital sendes en medicinstuderende, 
en folkesundhedsvidenskabsstuderende og en antro-
pologstuderende afsted.
Meningen med opholdet for den medicinstuderende 
er stadig at det skal fungere som et 3 måneders 
klinikophold,hvor man deltager i det daglige arbejde 
på hospitalet, med bla. At gå stuegang og assistere 
til operationer og side i skadestuen.  Altså helt som 
et normalt pit-ophold.
Udover dette ville det jo väre oplagt at planlägge 
eksempelvis undervisnings seancer sammen med de 
andre studerende i evt kost, hygiejne, symptomer på 
malaria eller hvad de enkelte studerende selv finder 
spändende. Evt samle data ind til en osval opgave.
Det er förste gang at vi forsöger at sende folk ud på 
tvärs af studierne, så de förste bliver lidt pionere 

på området og må også selv väre med til at definere 
samarbejdsområderne og målene med opholdet.
Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk ägtepar 
som selv har besögt dem flere gange og taler varmt 
om stedet. De rejser derned igen til november og 
ville derfor kune väre behjælpelige med at arrangere 
starten af opholdet, så der er nogen aftaler på plads 
når i kommer der ned.
Opholdene er med afrejse i start februar og så 3 
måneder frem, präcis tidsplan aftaler i selv med 
hospitalet.

For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 
8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet. (Flybillet, vaciner og et lille belöb 
til kost og logi)

Alle oventående pladser fordeles efter ”først til mølle 
princippet”. Skriv derfor straks en mail til PIT med 
oplysninger om navn, semester og hospitalsønske til:
majara3@m1.stud.ku.dk 

tør de ikke sige sygeplejersken imod. Gule piller bliver knust, puttet i en 
flaske og blandet med vand. De tvinger det i drengen, som kaster 

det hele op. Vi er på klinikken med en bil og skal til Tumu, 
hvor der er et hospital med bedre behandlingsmuligheder. Vi 

overdrivelse. Avenidaen er en grusvej, der er adskilt af en midterra-
bat. Men det ser ud som om, at dem der har været i gang med at 
bygge den, pludselig er kommet i tanke om, at de havde andre 
gøremål, og derfor har smidt, hvad de havde i hænderne og 

med de træer, som var tiltænkt San Lucas borgere. Måske 
er pengene forsvundet, måske er lastbilen gået i stykker på 
vejen, og træerne visnet væk på en bjergside fordi chaufføren ikke 

med. Da vi stopper, kommer en kone hen til os, hun snakker 
med forældrene, tager drengen ud og begynder at gå med ham. 

BASISGRUPPER
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ONSDAG D. 7. OKTOBER 
GENTAGER SAKS SUC-
CESSEN OG AFHOLDER 
KURSUS I BASAL SUTUR
Tilmelding starter torsdag d. 1. oktober kl. 16.00 
til tilmelding@studkir.dk (først til mølle). 
Læs mere om kurser og tilmelding på www.
studkir.dk

Kurset undervises af en CEKU-underviser 
og afholdes kl 16.00 - ca 18, hvor vi vil øve 
grundlæggende teknikker på grisefødder.

Deltagelse koster 50 kr

Kurset er åbent for studerende på alle semestre, 
men medlemskab af SAKS forudsættes. Plads til 
ca 15 deltagere.

- der er mulighed for efter kurset at deltage i SAKS’ 
foredrag om kikkertkirurgi!

SAKS - STUDERENDES 
ALMENE KIRURGISKE 
SELSKAB 
– afholder Generalforsamling 2009 tirsdag d. 13. 
oktober kl 18.00 i forlængelse af månedsmødet, på 
Panum Instituttet.

Her vil vi evaluere året der er gået, formanden vil 
komme med sin beretning, bestyrelsen takker af og 
den nye bestyrelse vil blive valgt. Har du lyst til at 
have mere indflydelse i SAKS, så stil op til besty-
relsen, skriv gerne en mail til bestyrelse@studkir.
dk, hvis du går og overvejer dette.
Indkommende forslag kan modtages på 
bestyrelse@studkir.dk, minimum en uge inden 
generalforsamlingen.
Dagsorden og lokaler annonceres på medlem-
mernes mailingliste, på SAKS’ opslagstavle samt 
på SUND’s infoskærme.
Der vil blive serveret lidt let at drikke og spise, 
og vi håber på at kunne hygge os imens formalia 
klares.
På gensyn!

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 

OBS. Hvis du ikke nåede at komme med på dit 
holds billede, kan du stadig nå det. Ved den lange 
fredagsbar 2. oktober tager vi enkeltbilleder, som vi 
sætter ind på de respektive holdfotos. Du kan end-
videre købe bogen, hvis du mangler at gøre det.

8.semester   
KKA  25.sep  kl.13.15 (efter standpunkts-
  prøve) lille aud Herlev

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




