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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: Etikkonferencen

Onsdag:  MOK nr 5, årgang 42 udkommer
  MR-møde kl. 16.15 i studenterhuset, se s. 5
  Læger uden grænser foredrag, se s. 16

Torsdag: Etikkonference, se forsiden
  FADLs generalforsamling, se s. 9
  Psykoanalyse-foredrag, se s. 4
  Sexekspressens månedsmøde kl 17, se s. 14

Fredag: Laaaaang fredagsbar i studenterklubben
  Panummesterskaberne i fodbold, se s. 12

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Digtoplæsning, se s. 4

Denne  redaktion

MOK
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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 Studieservicecenterets 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

Ugens quiz
Den diagnostiske quiz
I sidste uges diagnostiske quiz viste vi et røntgenbillede af den cervikale del af columna. Billedet viste som mange af 
jer sikkert kunne se en C2 eller dens fraktur. Dette svarede Rune Sarauw Lundsgaard, som går på 8. semester, helt 
rigtigt på. Rune kan derfor komme hen på MOK redaktionen i det nye studenterhus på næste mandag og afhente 
sin præmie, en fin insektholder til at holde insekter.

Denne uges diagnostiske quiz er straks lidt vanskeligere:
Du er læge på en ortopædkirurgisk klinik i alperne. 
Hen på eftermiddagen, en kold og blæsende søndag,  kommer en skiturist ind på din klinik. Hun præsenterer sig med 
symptomer som: Hovedpine, kvalme, utilpashed og opkastninger. Det viser sig, at hun er ankommet dagen før med sin 
familie, og at hun siden har haft meget lav diurese, anoreksi og søvnbesvær. Desuden virker hun meget konfus.

Kære læge.. Hvad kunne patienten fejle?

Et rigtigt svar og en heldig lodtrækning medfører en spare-lama (dyr med revne i ryggen og hul mave) du kan bruge 
til at samle mønter i…. og hvem kan ikke bruge sådan én?

Den basale quiz
Vi fik mange svar ind på den basale quiz i sidste uge. Den rigtige løsning ses herunder. Vi har trukket lod blandt de 
rigtige svar og Johannes fra hold 405 kom op af hatten. Eller det gjorde Johannes selvfølgelig ikke, men hans mail 
gjorde. Johannes kan komme og hente sin guldTrone (ikke krone) på MOKredaktionen på næste mandag.

Pia Kjærsgaard - Ildebefindende
Ebbe Sand - Testikelkræft
Brian Holm - Colon cancer
Brian Mikkelsen - Endocarditis
Isabella Miehe-Renard - Depression 
Mimi Jacobsen - Neuroborreliosis
Karen Blixen - Syfilis
Al Capone - Syfilis
Dustin Hoffman – Ebola
Dustin Hoffman – Autisme
Franklin D. Roosevelt - Polio
Lance Armstrong - Testikelkræft

Sidste uges nye udformning af den basale quiz viste sig at være en stor succes. Derfor prøver vi igen. Denne gang 
skal du parre termer man kan finde i journaler med deres gængse betydning.
Er du heldig og dygtig kan du i denne uge vinde en gun med kugler.

Ord du kan finde i journalen Dette siger man til patienterne
Kataplasma   violetblindhed
Graphospasmus  ægtemand 
Baragnosia   barnedrab
Tritanopsia   skrivekrampe 
Infanticidium  vagina 
Emplastrum adhaesivum grødomslag 
Kolpos   lesbisk 
Rhinagra   plaster 
Sapfisk   vindøjethed 
Maritus   manglende erkendelse af vægtforskelle
Exotropia   gigtsmerter i næsen 

Hallas /MOK-red.

Ugens Miz

Er det en snegl? Er det en drage? 
Nej... Det er superman.... eller noget

REDAKTIONELT
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KÆRE STUDERENDE VED KØBENHAVNS UNIVER-
SITET 
Du inviteres hermed til Climate Lectures, efteråret 2009, som en del af 
Universitetets optakt til FNs klimakonference i december.
 
Vi får løbende nye lectures, som du kan finde mere information om og tilmelde dig 
til her: www.klima.ku.dk/climate_lectures.
 
Prorektor Lykke Friis er ordstyrer ved Climate Lectures. 
 
Den 1. oktober kl. 15.00-16.30: Professor Diana Liverman, Oxford University: 
“Climate action beyond the nation state: can local governments, businesses, NGOs 
and individuals make a difference?”
Prof. Liverman er ekspert i de menneskelige dimensioner af klimaforandringer 
og klimaprofessor ved Københavns Universitet samt direktør for Environmental 
Change Institute (ECI), ved Oxford University Centre for the Environment.

Den 3. oktober kl. 16.00-17.00: FNs Generalsekretær Ban Ki-moon: “The Road 
to Copenhagen: Meeting the Climate Challenge”

Den 24. oktober kl. 11.00-12.30: Den britiske klimaminister Ed Miliband.
Mere information følger på hjemmesiden.

Den 30. oktober kl. 12.00-13.00: Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espe-
rsen: Regeringens Erhvervsklimastrategi. 
Lene Espersen vil fortælle om strategien, der skal være med til at sikre, at Danmark 
udnytter de vækstmuligheder, som følger af klimaforandringerne. Strategien vil 
også bidrage til at løse de store globale klimaudfordringer, idet den vil medvirke 
til at udvikle og udbrede danske klimaløsninger.

December: IPCCs formand R. K. Pachauri og borgmestertopmøde.
Mere information følger på hjemmesiden.
 
Tilmeld dig og find mere information om tid og sted på 
www.klima.ku.dk/climate_lectures.
 
Med venlig hilsen
Klimasekretariatet

Studievejledningen for Medicin
Uge 40-41, Efterår 2009

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
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
Mandag 5/10 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen 
Tirsdag 6/10 1000 – 1100 0900 – 1000  Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  6/10 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 7/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard
Onsdag 7/10 1800 – 1900  1530 – 1800  Anine Skibsted
Torsdag 8/10 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen
Torsdag 8/10 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

Tilbud fra Studenterpræsten 
uge 40, 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 – Religionen 
og tallene
Afsnit III – 2tal

Hvis 1 er alle tings moder, sådan som vi hørte i sidste 
uge, så er to begyndelsen på livet, det dynamiske. To er 
enheden og forskellen. 0 og 1 som jeg tidligere nævnte. 
Det binære system. Der skal to til tango og bakterier 
deler sig i to og siden mange flere. Delingen af ettallet 
eller den singulære enhed i to dele, der er identiske er 
den første primære forplantningsproces. 

Forud for dette gå vel den mærkelige begivenhed, at 
biokemiske systemer på mærkværdig vis samler sig 
og bliver til en celle. De første encellede væsner må 
have lært at tælle til to. De må have organiseret en 
skelnen mellem dem selv og deres omverden. Selvom 
denne skelnen selvfølgelig ikke har været bevidst. 
Men 2 tallet er på denne måde fundamentalt i livets 
oprindelse. Modsætningen mellem mig og det andet 
er også fundamental for os. Også som gruppe eller 
samfund er denne sondring mellem os og de andre 
meget fundamental. 

Alle fællesskaber er grundlagt på sondringen mellem 
dem der er med i fællesskabet og dem der er udenfor. 
Det kan lyde hårdt, men jeg mener det er et faktum. 
Vi kan ikke i praksis forestille os en kollektiv verden 
uden forskelle på os og de andre. Men derfor behøvede 
fællesskaberne ikke at være i kamp med hinanden. 
Men to tallet er også historien om de kæmpende 
modsætninger, forskellen på mæthed og sult, på liv og 
død, på frygt og glæde, lys og mørke, magt og afmagt, 
rigdom og fattigdom, ja og nej, kærlighed og had.  

Alt dette kan man finde mange eksempler på i re-
ligionerne. Forskellen mellem Gud og djævel  f.eks. 
eller mellem det udvalgte folk og de andre, mellem 
de troende og de vantro. Men spørgsmålet er om 

disse modsætninger lader sig forsone og i givet fald 
hvordan? 

Men for at modsætningen skal forsones må man 
kunne tælle til tre. For den forsonede modsætning 
er en ny enhed af det der før var delt. Men mere om 
det senere.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores 
blog: http://ku-praest.blogspot.com/ 

Psykoanalysens barndom; Wien og 
moderniteten ved forfatter, lektor Henrik 
Jensen
Freud satte med sin “Drømmetydning” (1900) helt nye 
betingelser for kulturliv og kunst, som tidligst skulle 
udmønte sig i hans hjemby, Wien. Introduktionen af 
begreber som det ubevidste og ødipuskomplekset re-
flekterede et nyt og revolutionerende menneskesyn og 
ikke mindst et nyt syn på autoriteten, som siden - med 
første verdenskrig - skulle få almindelig udbredelse 
i vestlig kultur. 

Foredraget er en del af optakten til studierejsen til 
Wien i uge 45.

Tid: Torsdag 1. oktober kl. 20.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, Køben-
havn K 
Pris: Fri entré

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

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 
12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.

 (Er du studerende, og har du lyst til at prøve kræfter 
med prædikengenren, så kontakt studenterpræst Ste-
fan Lamhauge Hansen på slh@rundetaarn.dk. Tilbud-
det gælder alle studerende uanset studieretning. )

Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

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

Studierejse til Wien
Wien ligger centralt placeret i Europa. Mellem nord 
og syd. Mellem øst og vest. Byen var hovedstad i 
det habsburgske kejserrige og var i århundreder et 
kraftcenter for europæisk kultur.

På studieturen vil vi særligt have øje for den strømn-
ing i tiden omkring forrige århundredeskifte, som kal-
des Fin de Siècle. Vi vil se på Fin de Siècles betydning 
for Wien – og Wiens betydning for Fin de Siècle.

Vi vil ad forskellige spor nyde byens skønhed: kunsten 
og kagerne; musikken og møblerne; arkitekturen og 
atmosfæren.

Vi har sammensat et program, der sikrer, at vi kom-
mer omkring alle ”must-see-attraktioner”, men der vil 
også være mulighed for ”fri leg” i den smukke by.

På turen deltager studenterpræst Stefan Lamhauge 
Hansen, lektor Henrik Jensen fra RUC og akademisk 
medarbejder fra StudenterMenigheden i København 
Lise Lotz.

Tid: 1.-7. november 2009
Pris: kr. 2350,- (inkl. busrejse, ophold m. morgenmad, 
ViennaCard) 
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2009
Info om tilmelding mm. på 
http://studenterpraesterne.ku.dk 

Studenterpræsten står til rådighed for 
personlige samtaler

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

Studenterpræstens kontor
Blegdamsvej 3b, 15.2.1
2200 København N
Tlf.: 35 32 70 94
Mail: pnh@adm.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk

STUDIETILBUD

STYRENDE ORGANER
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

Oktober 2009 
- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 28/9 
Tirsdag 29/9 
Onsdag 30/9 KK 
Torsdag 1/10 AW 
Fredag 2/10 KK 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 5/10 AM 
Tirsdag 6/10 
Onsdag 7/10 KK 
Torsdag 8/10 
Fredag 9/10 

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 19/10
Tirsdag 20/10 KK 
Onsdag 21/10 AW 
Torsdag 22/10
Fredag 23/10

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 26/10
Tirsdag 27/10 KK 
Onsdag 28/10
Torsdag 29/10 KK 
Fredag 30/10

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 2/11 
Tirsdag 3/11 AW 
Onsdag 4/11 AM 
Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne 
Anne(AW), Kirstine(KK) og Anders(AM). 

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

TILMELDING
Tilmelding til Marianne Kejlaa muk@rh.re-
gionh.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 
reumatolog. I vil i grupper på to skulle under-
søge hinanden. Det betyder, at du skal være 
klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led 
varetages af patientinstruktører. En Pati-
entinstruktør 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.

Medicinerrådet
MØDEINDKALDELSE
Forum: Medicinerrådet
Dato:  Onsdag den 30. september 2009
Tid:  16.15 �l 17.00. Nye er velkomne kl. 16.00 �l introduk�on
Sted:  Studenterhuset, 1. sal, lokale 1.1.02

Formalia
Nyt fra semestrene
Nyt fra udvalg
Nyt fra studienævn
Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du meget velkommen �l at komme 
forbi og lu�e dine tanker. Medicinerrådet er for alle interesserede!

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

1.
2.
3.
4.
5.

STUDENTERPOLITIK

STUDIETILBUD
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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

Datoer og lokaler for FADLs LægevikarkurserDet almene journalkoncept er kommet

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

Det sker i FADL

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

Der er desuden kommet lokalenumre på en lang 
række kurser. Flere af kurserne er allerede fuldt 
booket, men følg med på fadl.dk, hvor der jævn-
ligt kommre ledige pladser på grund af afbud.

Akut medicin 1 - Panum lokale 1.2.33
13/10 – 17.00-21.00
14/10 – 17.00-21.00
15/10 – 17.00-21.00

Akut medicin 2 -Panum lokale 1.2.33
19/10 – 17.00-21.00
21/10 – 17.00-21.00
22/10 – 17.00-21.00

Akut medicin 3 - Panum lokale 1.2.33
2/11 – 17.00-21.00
3/11 – 17.00-21.00
4/11 – 17.00-21.00

Akut medicin 4 - Panum lokale 1.2.33
23/11 – 17.00-21.00
24/11 – 17.00-21.00
25/11 – 17.00-21.00

Infektionsmedicin 1 - Panum lokale 1.2.31
28/10 – 17.00-21.00
29/10 – 17.00-21.00

Infektionsmedicin 2 - Panum lokale 21.2.26
19/11 – 17.00-21.00
20/11 – 17.00-21.00

Stetoskopi 1 - Panum lokale 1.2.32
15/10 – 17.00-21.00

Stetoskopi 2 - Panum lokale 1.2.33
6/11 – 17.00-21.00

Sår og sutur 1 - Panum lokale 1.2.31
24/11 – 16.00-20.00

Sår og sutur 2 - Panum lokale 1.2.31
26/11 – 16.00-20.00

Der er kommet datoer for de fem EKG-kurser. 
Kurserne foregår på Panum, og lokale oplyses 
senere. Tilmeldingen startede mandag den 28/9 
2009 kl. 16.00 på www.fadl.dk.

EKG 1 - 26., 27. og 29. oktober
EKG 2 - 27., 28. og 29. oktober
EKG 3 - 2., 3. og 5. november
EKG 4 - 2., 3. og 5. november
EKG 5 - 16., 17. og 19. november 

4-års-reglen ankes til Højesteret
Kære medstuderende, yngre læger og 
- frem for alt – støtter i kampen mod 
4-års-reglen,

FADLs Hovedbestyrelse har i weekenden 
diskuteret de videre muligheder i kam-
pen mod 4-års-reglen. Vi har gennemgået 
dommen fra Østre Landsret, og vi har set 
på alternative måder at bekæmpe reglens 
skadelige virkninger på såvel vores videre-
uddannelse som på patientsikkerheden. 

Hovedstrategien er klar: Vores arbejde med 
at udvande 4-års-reglens konsekvenser fort-
sætter, og vi skal fortsat stræbe efter at den 
får så lidt praktisk betydning som muligt i 
dagligdagen. Det er et arbejdsfællesskab, 
vi heldigvis deler med Lægeforeningen og 
Yngre Læger. 

I FADL tror vi dog ikke på, at kampen alene 
kan vindes på denne front. Det er i hvert 
fald ikke noget, vi tør satse vores fælles 
fremtid på. Det er fortsat vores vurdering, 
at Lars Løkke i 2007 klart overskred sine 
beføjelser, da han som minister indførte 
4-års-reglen.

FADL har derfor efter grundige overvejel-
ser besluttet at anke sagen til Højesteret. 
Det bliver et fl erårigt projekt, der kræver 
mange resurser, og vi kan ikke forvente en 
afklaring før 2011. Det sætter igen fokus 
på behovet for at kæmpe kampen på fl ere 
fronter:

Vi skal sikre opmærksomhed omkring 
reglen og dens konsekvenser.

Vi skal sikre et engagement i sagen blandt 
vores uddannede lægekolleger.

Vi skal sikre at I – som støtter i sagen – 
føler jer fuldt informerede om processen 
og jeres videreuddannelsesmuligheder 
under de nye regler.

De opgaver tager vi fat på i den kommende 
tid, og vi håber, at i vil hjælpe aktivt med i 
dele af arbejdet.

Endelig vil jeg gerne nævne økonomien 
i retssagen. Vi har ikke lagt skjul på, at 
retssagen er dyr, og at den især koster en 
studenterforening som FADL dyrt. Valget 
om at køre sagen videre til Højesteret gør 
bestemt ikke denne regning billigere, og 
det kan ikke undgås, at vi må foretage nogle 
hårde prioriteringer i foreningen for at sikre 
økonomien. 

Vi vil dog i de kommende år arbejde hårdt 
på at sikre en større ekstern fi nansiering 
af sagen, og jeg vil allerede nu takke de 
yngre læger, speciallæger og praktiserende 
læger som i den senere tid har støttet sagen 
økonomisk.

Tak for jeres indspark på Facebook, og tak 
for jeres fortsatte støtte til sagen!

Med venlig hilsen,
Morten Andresen

FADL

•

•

•

KREDSFORENINGEN
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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 fredag 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.

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

EFTERREGULERING 2009 – UDBETALES MED SEPTEMBERLØNNEN
Der er nu sket en efterregulering af din FADL-vagtløn, som dækker de satsforhøjelser, som er gældende fra 1. april 
2008 og frem til august i år. Lønnen for august/septemper 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 være en god idé at kigge 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

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 transporttiden?
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 Hos-
pitals afdelinger, særligt akut modtageafdeling. 
Vi dækker dag- og aftenvagter, ikke nattevagter. 
Mandag-fredag kl. 7.30-15 er vi to på arbejde. 
Mandag-fredag kl. 16-23 samt lørdag og søndag 
kl. 7.30-15 er der én på vagt. I dagtimerne i hverd-
age 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. 
Studerende 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 
holdleder Pia (pila@stud.ku.dk). 

•
•
•
•

•

•

EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH 
søger 1 nyt medlem

Vi er et velfungerende hold på 5 personer, 
der søger et nyt holdmedlem pr. 1. november 2009.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på 
onkologiske patienter, der henvises fra forskellige afdelinger 
på RH. 
Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende venteværelse, 
hvor patienterne selv fi nder hen, så der er intet patientopsø-
gende arbejde.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 13.00, hvor 
hver vagt dækkes af én person, så man arbejder alene. Derfor skal 
du kunne lide at have travlt og arbejde under et vist tidspres, da 
der især mandag og tirsdag er mange ventende patienter.
Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøve-
tagningssted på RH og med vores stamafdeling 5013.

Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi fordeler den 
kommende måneds vagter og bagvagter.

Krav:
Du skal min. have 250 SPV-timer
Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr. mdr.
Du behøver ikke have stikkererfaring, men dette er 
selvfølgelig en god ting
Du skal være selvstændig og fl eksibel
Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden
Du skal blive på holdet min. 1/2 år, gerne længere
Du skal kunne deltage i holdmøde d. 20. oktober
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG, blod-
prøver og i brugen af LABKA. 
Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kontaktperson 
på 5013, også dette er lønnet.

Ansøgningsfrist: 13.oktober 2009 kl. 12.00 Ansøgningsskema 
fi ndes på www.fadlvagt.dk, - tilmelding til hold -husk at mærke 
den ”hold 1601”.

Yderligere info:Hvis du har behov for uddybende informa-
tion, kan du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på 
katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 93.

•
•
•

•
•
•
•
•

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301
RIGSHOSPITALET

Børneventilatører søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, 
hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os 
at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, 
stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du 
vil især komme til at passe præmature, børn født af 
mødre med diabetes, samt børn i Cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
Min 250 VT-timer

Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der 
er som regel 40 % av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 
4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 
vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og 
afdelingen, skal du kunne blive på holdet min1 
år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnede følgevagter):
5 følgevagter med holdmedlem 
2 med sygeplejerske
2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvungne 
vagter over jul og nytår.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 9. oktober 2009 kl. 10.00 
via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold – mærke 
” 4301”

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder Caroline Borregaard Winther 
caroline_winther@hotmail.com

•
•

•

•

•

VAGTBUREAUET
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IDRÆTSKIRURGISK ENHED BISPEBJERG HOSPITAL 
SØGER 3- 4 FADL-VAGTER !

Idrætskirurgisk enhed søger 3-4 FADL- Vagter til basale lægesekretær op-
gaver som skrivning af ambulante notater inkl. diverse registreringer samt 
skrivning af operationsbeskrivelser. FADL- vagterne skal arbejde under en 
dispensation aftale.

Arbejdstid :
3 AV (6 timer), fra kl. 16-22 på hverdage. 
1 DV (6 timer) fra kl. 8-14 på lørdage. 

Krav: 
Min. holdsat på 4. Semester
Min 200 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringkort 
Erfaring med lægesekretær opgaver er en fordel, men ikke et krav

Alle modtager 2 dage oplæring i DV før vagtstart.

Ansøgningsfrist: Mandag den 5. oktober 2009 kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk 
– København – for medlemmer – tilmelding til hold – mærket ”Idrætskir.”

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

•
•
•
•

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGSHOSPITALET 

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium søger 3 nye medlemmer. 
To med ansættelse pr. 1.11. og en med ansættelse pr. 1.12. Vi laver dagligt de forambulante jour-
naler, og jobbet giver således god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet 
er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet, og kun én af os er på arbejde ad gangen.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være 
holdsat på 9. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned – også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i næste holdmøde den 21.10. kl. 16.00.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 35245402 
Ansøgningsfrist: Fredag den 9.10. 2009 kl. 10.00. Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For med-
lemmer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7702” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i den følgende uge. 

•
•

•
•
•
•
•

PROJEKT PÅ HILLERØD HOSPITAL VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2009

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

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

Vi er et hold af studerende som arbejder på et hold 
på Hillerød hvor vi tager blodprøver til et projekt. 
De data som indsamles skal indgå i en nyoprettet 
database med oplysninger om den akutte patient

Databasen vil danne grundlag for et ph.d. projekt, 
udgående fra anæstesiologisk afdeling. Projektet 
omhandler respiratorisk status hos den akutte, 
bevidsthedssvækket patient. 
Der vil være god mulighed for at indhente data til 
andre og mindre projekter.
 
Projektet planlægges til at vare 6. måneder med 
start til september.

Arbejdsopgaver: 
Er at tage akutte blodprøver og en venøs blodgas 
ved indlæggelse i akut Afdelingen.                                                         
Taste vitalparametre, kontakt årsag, og triage 
kategori fra observationsskemaet ind i data-
basen. 

•

•

Arbejdstid:
Holdet er døgndækkende i hverdage og week-
ender
Projektet løber over 6. Måneder med start den 1. 
september 2009 

Oplæring:
Der er to oplæringsdag som aftales med afdelin-
gen

Krav:
Bestået 3. Semester
Min. 150 SPV-timer
Tidligere stikke erfaring ønskeligt, men ikke et 
krav
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 12. oktober 2009 kl. 
10. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige 
hold – mærke ” projekt Hillerød”

VAGTBUREAUET

CEKU SØGER STUDENTERMEDARBEJDERE
 Et antal stillinger som studentermedarbejder ved 
Center for Klinisk Uddannelse ønskes besat.
CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske Fær-
digheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på Rigshos-
pitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen 
på det kliniske område. Træningen i Centeret er dels 
en forberedelse af de studerende til klinikopholdet 
og dels et supplement til den kliniske uddannelse. 
Træningen omfatter kommunikationstræning og en 
række praktiske færdigheder (drop- og kateteran-
læggelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk, 
genoplivning, neurologisk undersøgelse, praktisk 
intro til ultralyd m.m.).
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicin-
studerende i udvalgte kliniske færdigheder, assist-
ance ved anden undervisning i CEKU samt  teknisk 
hjælp til undervisningen i kommunikationstræning. 
Herudover assisterer du  ved afholdelse af de stations-
baseredeeksaminer, vedligeholdelse af de enkelte 
laboratorier og lagre samt andet forefaldende arbejde. 
Der er i CEKU rigtig gode muligheder for igangsæt-
telse og supervision af  forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende på 5.-8. semester 
med interesse for undervisning og formidling, hvorfor 
undervisningserfaring er en fordel. Vi vil hoved-
sageligt ansætte studererende fra 5. og 6. semester. 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du har lidt teknisk 
snilde. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit 
studium. Jobbet er meget selvstændingt, hvor du får 
indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 

udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til 
gode samarbejdeevner og fleksibilitet. 
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget 
socialt anlagte. Ved relevante internationale konfer-
encer og kongresser betaler CEKU for indkvartering 
og deltagelse af et antal studentermedhjælpere.
Du får løn under din pædagogiske og praktiske 
oplæring, 

Arbejdstid:
I gennemsnit  5-9 timer ugentligt med det nuværende 
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge 
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagtmøde  
i samarbejde med de øvrige ca. 20 studentermed-
hjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet, sekretær Marianne Unger Kejlaa, 
tlf. 35 45 54 28
 
Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt i sidste uge 
af oktober 
Motiveret ansøgning samt CV sendes til: 
Overlæge Mikael Bitsch, 
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, idet 
kuverten mærkes ”ansøgning”.  Ansøgningsfrist: 
tirsdag d. 13. oktober

ANNONCER
STUDENTERKLUBBEN
Laaaaang fredagsbar
Nu på fredag d. 2 oktober er der trasditionen tro 
fredagsbar. Kom ned til os og mor dig så meget at 
du har brug for et kataplasma næste dag.

Vi åbner kl.11.00 og baren lukker kl.23.30. Efter 
23.00 lukker vi ikke flere ind.

Der vil i anledning af at det er fredag blive solgt 
Leffe Brune på fad til 20,-, så kom og smag på 
den.

Husk også at der er 69-timers bar fra torsdag d. 22 
oktober til søndag d. 25 oktober. Det bliver en fest 
hver dag, så kom ned en eller to eller tre dage/af-
tener og hjælp os med at gøre det til årets fest.

Kom desuden ned i hverdagen og hyg med os over 
en kop kaffe eller the.

- Studenterklubben 
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SATS MÅNEDSMØDE 
7/10 KL. 16:00
- på kemigangen på Panum

Dagsorden:

1) Formanden byder velkommen

2) Arrangementer:

Kommende: 
Metode 1
Karrieredag
GENERALFORSAMLING den 14. okt. kl. 
16:00. Hvem stiller op til bestyrelsen ??? Tre 
bestyrelsesmedlemmer går af!!
TRAUMEDAGE: Vi har desværre måtte 
udskyde dette arrangement til foråret, da der 
ikke har været nok finantiel støtte. Vi skal 
bruge nye friske medlemmer til at være med 
i gruppen, da der er nogle, der stopper studiet 
inden arrangementet kan afholdes!!
Næste månedsmøde vil der være mulighed 
for at lære om luftvejshåndtering og afprøve 
på fantomer!

Afholdte: 
JUBILÆUMSFEST 12/9 
”Ung anæstesilæge” og ”hvordan får man en 
introstilling” 6/9

3) Efter månedsmødet vil der være mulighed for at 
prøve at anlægge venflon. 

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

WWW.SATS-KBH.DK     

•
•
•

•

•

•
•

SIMS arrangerer

PANUMMESTER-
SKABERNE 
I FODBOLD!

Fredag d. 2. oktober kl. 11.00, inden den 
lange fredagsbar i Klubben, afholdes der 
i Fælledparken Panummesterskaberne 
i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op 
i 7-mandshold, hvor der skal være min. 
2 piger på banen (om man fx kun har 1 
pige på holdet = totalt 6 spillere på banen 
– så stil op alligevel!).

T i l m e l d i n g  s k a l  s k e  t i l 
jessicani@m4.stud.ku.dk senest 
torsdag d. 1. oktober.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på 
dagen. Turneringen afholdes i Kloster-
haven i Fælledparken (på samme side 
som Parken). Mere info fås ved tilmeld-
ing.

BASISGRUPPER

Anæstesi – et speciale for dig? 

SATS arrangerer dobbeltforedrag om 
at blive – og at være – anæstesilæge 

"At være ung anæstesilæge" v. Øivind Jans 
"Hvordan man får introstilling i anæstesi" v. Karen Skjelsager 

Karen Skjelsager er anæstesioverlæge og formand for 
uddannelsesudvalget i DASAIM 

Øivind Jans er anæstesilæge, formand for FYA (foreningen af yngre 
anæstesilæger) og tidligere SATS’er 

Det foregår d. 6. oktober kl. 16.15 i 29.01.32 (tandlæge-auditoriet) 
Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig

SATS 
GENERALFORSAMLING 
14. OKTOBER 2009
På kemigangen på Panum kl. 16:00

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

1) Formandens beretning. Anna  Henningsson genop-
stiller ikke som formand, og  vil berette om det forgangne 
år samt tiden som formand for SATS

2) Beretning fra nedsatte udvalg: 
Hvad er der sket i årets løb.
Arrangementer: foredrag og workshops
Hjemmesiden
Kurser : Metode 1 og 2, Kick-off, akutdage

  
3) Forelæggelse af regnskab af kasserer Tobias Lyn-
geraa

4) Fastlæggelse af næste års kontingent. Bestyrelsen 
kommer med forslag til ændring af opkrævningstid-
spunktet. 
nuværende:
§ 3 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år 
fastsættes på den årlige generalforsamling. Kun medlem-
mer, der har betalt kontingent for det kommende år har 
stemmeret på generalforsamlingen.

•
•
•
•

nyt:
§ 3 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert 
år fastsættes på 
den årlige generalforsamling. Kontingent løber 1. novem-
ber til 31. oktober, 
uafhængigt af indbetalingsdato, og opkræves i oktober 
måned efter 
fastsættelse af kontingent på den ordinære generalfor-
samling. Kun medlemmer, 
der har betalt kontingent for det kommende år, har 
stemmeret på 
generalforsamlingen.

5) Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen 
i hænde en uge før afholdelse af generalforsamlingen.

6) Valg af bestyrelse: 
Anna Henningsson (formand), Dennis Hallager 
Nielsen (arrangements ansvarlig), og Benedikte 
Møhl Halle (sekretær) genopstiller ikke. 
Louise Inkeri Hennings (suppleant), Thomas Bo 
Jensen (It-ansvarlig) og Tobias Lyngeraa (kasserer) 
genopstiller til bestyrelsen.
Hvis der er nogen, der har lyst til at stille op til 
bestyrelsen, er I meget velkomne til at skrive til 
den siddende bestyrelse for at få svar på even-
tuelle spørgsmål. Desuden ville vi (den siddende 
bestyrelse) være glade for, hvis de, der vil stille op, 
informerer os om dette. Det er ikke et krav, men 
vil være lettere for os at overskue. 

7) Eventuelt

•

•

•
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VIL DU UDSENDES MED 
PIT I FORÅRET 2010??

Restpladser på 2 velkendte PIT 
hospitaler: 

-2 pladser i Arogyanvaram, Indien (maj-august)
Se grupperummet ”PIT-info” for nærmere informa-
tion om dette hospital.

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 

BASISGRUPPER

PUFF indrykker nu annonce for 
spændende forskningsår på vegne af 
forskeren:

Medicinstuderende søges til forskningsår ! 
Det drejer sig om en 1-årig tilknytning til den 
videnskabelige redaktion i Ugeskrift for Læger.
I løbet af forskningsåret skal der udarbejdes en 
række videnskabelige artikler, som handler om 
forskellige aspekter af ugeskriftets videnskabelige 
redaktionsproces.
De resulterende videnskabelige artikler kan alle 
publiceres. 
Starttidspunktet er fleksibelt, men gerne snarest 
muligt. 

Yderligere oplysninger fås hos: professor, over-
læge, dr.med. Jacob Rosenberg. 
E-mail: jaro@heh.regionh.dk 

Gå ind på puffnet.dk eller se vores opslagstavle 
i vandrehallen for flere spændende opslag og ve-
jledning i hvordan man kommer godt i gang med 
et forskningsår!
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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 bestyrelsen, 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!

ONSDAG D. 7. OKTOBER GENTAGER SAKS 
SUCCESSEN 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!

PIPPIMØDE
Onsdag d. 7. oktober holder PIPPI 
månedsmøde. 

Denne gang får vi besøg af Charlotte Nefer, der er 
en meget erfaren hospitalsklovn. 

Til daglig er hospitalsklovnen Stella ansat på 
børneafdelingerne på Hillerød hospital, Hvidovre 
hospital og Rigshospitalet.

Charlotte vil komme og fortælle om hendes arbejde 
og især om kommunikation med indlagte børn.

Mødet starter kl 17 i lille mødesal (vi sætter 
skilte op).

PIPPI

BASISGRUPPER

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Torsdag den 1. oktober er der månedsmøde 
for Sexekspressen. 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 studenter-
huset. 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.  

HEJ FOLKENS
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!!! ;-) 
 
SU d. 1. oktober til jannielogager@hotmail.com

Vi ses til fest og ballade :-) For Sexekspressen er Panums hyggeligste basisgruppe. 

•

•

•

•

•

•
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Sakset fra Rockernyt nr. 17 d. 25/9 2009

X-RATED: En 
ikke helt 
almindelig dag 
på arbejdet
Af Michael ”Mangina Mike” Concillado 
og Rune ”Dr. Dong Dong” Hasselager

!ADVARSEL!

Følgende novelle er et udtryk for skribenternes egne holdninger
(/drømme) - ikke MOK-redaktionens. 

Novellen indeholder 
stærkt pornografisk materiale. 

Nogle vil muligvis blive stødt over at læse den, andre vil 
blive meget stødt og forargede,muligvis forkvalmede. 
Andre igen vil blive henrykte og skraldgrine.
Så, nu er du advaret. Så kan du jo lade være 
med at læse videre hvis det er...

SOM VOR 
MODER 
SAGDE...
Kære læser

Her på mok redaktion har vi ofte 
helliget os diverse spørgsmål 
som bedst besvares af fædre.
Men i virkeligheden er mødre 
jo langt mere kompetente til at 
klare hverdagens skavanker, 
ja en ægte husmoder er vel i 
virkeligheden halvt læge. Ikke 
som i at man bliver bachelor af 
at føde, mere som i man altid er 
klar med et godt råd.
På MOK-redaktionen vil vi der-
for gerne hjælpe dig godt på vej, 
vi starter derfor en gennemgang 
af hele world wide web i sving, 
Men vi er afhængige af læsernes 
hjælp, denne spalte er derfor 
at karakterisere som det man i 
fagterm kalder  - interaktivt!!! 
Du skal nemlig få din mor (læser 
du dette, har du eller har haft en 
mor) til at lægge sine fif ud i en 
smuk blog som vi kan støve op.

Første fif som ikke er at finde i 
kompendiet:
Kurere snorken: Mange men-
nesker snorker fordi de er over-
vægtige, så den bedste løsning 
er vægttab.
Den næstbedste er, at sy en ten-
nisbold i ryggen på pyjamasen på 
sin ægtefælle. Dette forhindrer at 
vedkommende sover på ryggen 
og derved minimeres de kraftige 
grynt…

Yes, så fik vi lige det ned på et 
niveau hvor vi alle sammen kan 
være med…

2 be continued
Hallas & Mikael/Mok-red

Lige siden jeg fi k øjnene op for det andet køn har jeg drømt om 
at blive astronaut. Jeg har altid vidst at der var kusse i det. Efter 
folkeskolen besluttede jeg mig for at droppe gymnasiet og satse fuldt 
ud på astronautdrømmen, og har aldrig fortrudt det… og det har min 
pik heller ikke!
En morgen vågnede jeg og besluttede ikke at tage min motorcykel 
på arbejde men tage en hurtig tur med min rumraket – jeg var ret 
sent på den. Jeg susede af sted mod månen med 40000 kilometer 
i timen. Pludselig hørte jeg en uvant lyd mod raketten. ”Sørens”, 
tænkte jeg, nu er den punkteret igen. Jeg åbnede rumlugen og så 
en lækker tøs med stripper astronautdragt, der havde stødt ind i 
min stive raket. Hun måtte have været i kredsløb i fl ere år, for hun 
lignede en der virkelig trængte til noget pik. Hun drev langsomt væk fra raketten, men heltemodigt tog jeg pikken frem og kastede 
den mod hende. Heldigvis voksede den hurtigt og hun greb den liderligt med munden. Jeg sprøjtede henrykt ud i verdensrum-
met og hun slugte alle de svævende sædklatter. ”MERE!” sagde hun, og til min store forbløffelse var jeg klar igen allerede efter et 
sekund. Jeg bollede hende bagfra og hun kom fl ere gange. ”Hold op hvor har du fl otte testikler” sagde hun liderligt og begyndte 
at sutte mine spermløg. Jeg var lykkelig. Jeg har altid haft lange hængenosser, men i vægtløs tilstand bliver de kuglerunde. Jeg 
følte mig som en supermand. Jeg smurte noget rummad ud over hendes lækre bryster og hun kom igen. Imens hun stønnede 
opdagede jeg at hun ikke var en helt almindelig rumstripper, som man kender dem. Hun måtte være fra en anden planet, for hun 
begyndte at transmofytere sig. Pludselig havde hun tre bryster, så fi re, så syv, på række ned af hendes lækre krop som var hun 
en pattegris. Jeg havde lyst til at slikke dem men hun holdt mig tilbage. ”Det er vist på tide at du skal i bad rumcowboyder!” Alle 
brysterne begyndte at sprøjte på mig og jeg badede i mælken fra hendes jader. Jeg var i himlen. ”Der er mere min lille jordbo” 
fnisede hun. Rundt omkring på hendes krop voksede der fi sser frem, den ene mere glatbarberet end den anden. Jeg bollede dem 
alle sammen og blev overrasket over hvor stram hun var. En efter en begyndte fi sserne at føde nye rumstrippere. Fisserne var nu 
blevet til kusser – lækkert, for mit lem var vokset til tredobbelt størrelse. Alle stripperne havde seks arme, og jeg skal love for at 
de vidste hvordan de skulle bruge dem. Jeg bollede alle rumstripperne til de lå tilfredse og udmattede ved instrumentbættet. ”This 
is Houston” lød det fra radioen, ”is everything ok up there?” ”Everything is fi ne up here, everything is fi ne guys…” Fremstammede 
jeg fra min trætte mund, der var blodig af at slikke så meget fi sse. 

Jeg har siden den dag ofte taget raketten på arbejde i stedet for motorcyklen…

BLANDEDE GODTER
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Kom og hør om Læger uden 
Grænsers arbejde ude i ver-
den 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 arbe-
jde som udsendt i Afrika. 
Han har arbejdet med Ebola i 
DR Congo, med under

LÆGE UDEN GRÆNSER 
– ER DET DIG?

ernæring i Etiopien og som anæstesilæge i Den 
Centralafrikanske Republik.

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

Gruppen af medicinstuderende under Læger 
uden Grænser byder alle interesserede velkom-
men med kaffe og kage.

BASISGRUPPER

6 ELLER 12-MÅNEDERS 
SKOLARSTIPENDIAT 
på Rigshospitalets 
Børnecancerlaboratorium (Bonkolab) 
fra 1. februar 2010 (eller tidligere)

Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos 
børn over 1 år. Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) 
er den hyppigste cancer hos børn. 

En af de vigtigste behandlingsfaser er den såkaldte 
2-årige vedligeholdelsesbehandling med cellegif-
tene Methotrexate og 6-Mercaptopurin. 

Børn med ALL behandles ofte profylaktisk med 
Sulfamethoxazol med trimetoprim for at forhindre 
opportunistiske svære infektioner med Pneumo-
cystis Jerovicii. Denne antibiotika-behandling 
kan interferere med effekten af vedligeholdelses-
behandling og dermed muligvis øge risikoen for 
tilbagefald af leukæmi. 

Det aktuelle studie omfatter analyse af knapt 500 
nordiske børn med ALL og omfatter spørgeske-
maundersøgelser, overlevelsesanalyser, cellegif-
tanalyser og cellestudier. 

Der er ingen særlige krav til ansøgerkvalifika-
tioner indenfor disse områder, da de beherskes 
i laboratoriet. 

Studiet vil føre til en (evt flere) publikation(er). 

Motiveret ansøgning med personlige data og stud-
iekarakterer fremsendes til:

professor Kjeld Schmiegelow, 
Bonkolab, 
JMC-5704, 
Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2
100 København Ø, 
tlf. 35451357. 

RASKE FORSØGS
PERSONER SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 40 
år søges til et forskningsprojekt. 

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan 
signalstoffet prostaglandin E2 (PGE2) i kombina-
tion med det nye lægemiddel BGC20-1531 påvirker 
hovedpine-respons samt en udvidelse af arterier i og 
udenfor hjernen

Baggrund: 
Nyere forskning viser, at migræne er forbundet med 
udvidelsen af store arterier i hjernen, og at en del blod-
karudvidende stoffer kan forårsage hovedpine. PGE2, 
som tidligere er blevet undersøgt på mennesker i ad-
skillige undersøgelser, er et naturligt forekommende 
blodkarudvidende stof, som forårsager hovedpine hos 
raske forsøgspersoner. Formålet med denne under-
søgelse er at undersøge om denne hovedpine reduceres 
af BGC20-1531, som blokerer en af cellereceptorerne, 
hvorigennem PGE2 virker. Resultaterne kan have 
betydning for fremtidig migrænebehandling.

Hvor: 
Neurologisk Afdeling N01, Glostrup Hospital, Ndr. 
Ringvej 57, DK-2600 Glostrup, Danmark.
Tidskrav: Du skal komme 3 forsøgsdage á 3-6 timer 
(med 7 dage mellem hver forsøgsdag) og til en fo-
rundersøgelse (1 time).

Ulempegodtgørelse: DKK 150,00 i timen.

Krav: 
du skal være ved godt helbred
du skal have et Body Mass Index på 21-29
du må ikke være gravid, hvis du er kvinde
du er 18-40 år 
du er ikke-ryger
du tager ingen lægemidler, herunder ‘rusmi-
dler’
du må ikke have lavt blodtryk, hjertesygdomme 
eller andre væsentlige sygdomme

VIGTIGT! du skal være villig til at 
afstå fra at ryge, drikke alkohol og 
koffeinholdige drikke gennem hele 
forsøgets kliniske del (ca. 1 mdr.) 

Dette forsøg er godkendt af Den Videnskabsetiske 
Komité D for Region Hovedstaden (H-D-2008-134)

For yderligere skriftlig og mundtlig information kan 
du kontakte undertegnede

Læge Maria Antonova ved Neurologisk Afdeling N01, 
Glostrup Hospital. Ring eller skriv.  
Tel. +45 43 23 34 70 eller e-mail adresse: marant02@glo.
regionh.dk

•
•
•
•
•
•

•

STUDENTERHOLD TIL 
JOURNALSKRIVNING PÅ 
UROLOGISK AFDELING H, 
HERLEV HOSPITAL.
Urologisk afdeling H søger ca. 5-8 studenter (efter 9. 
semester) til journalskrivning på elektive patienter 
samt stuelægearbejde. Der vil også være mulighed for 
at skrive indlæggelsesjournaler på akutte patienter 
i Akut Modtagelsen.

Aflønningen er timeløn efter FadL’s overenskomst 
for lægevikarer.

Send en ansøgning til
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Kári Mikines
Urologisk afdeling H, 54F1
Herlev hospital
2730 Herlev

eller på mail:
kami@heh.regionh.dk

FOREDRAG AF TO RWANDISKE 
MEDICINSTUDERENDE OM RWANDA!

Foredraget finder sted mandag d. 12 oktober 
kl. 16.30-18 i Store Mødesal 

IMCC Rwanda har de seneste 3 år samarbejdet med MED-
SAR om at forbedre sundhedstilstanden i Rwanda ved at 
organisere fem sundhedsprojekter i Rwanda.  Hvert år 
kommer to rwandiske medicinstuderende til Danmark for at 
lære af den danske sundhedsmodel. Herudover sender IMCC 
Rwanda to medicinstuderende til Rwanda som torvholdere 
til sundhedsprojekterne.

Mandag d. 12 oktober vil rwanderne give en indføring i Rwan-
das turbulente historie, og derefter vil de fortælle om det gode 
samarbejde mellem den danske medicinerorganisation IMCC 
og den rwandiske medicinerorganisation MEDSAR.

IMCC Rwanda byder alle interesserede velkommen med 
kage og kaffe.

ANNONCER


