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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. 1.0.11 
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 ect. 

-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 lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. 
Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende 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.dk

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: FADL's vagtbureau/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 42 udkommer

  SATS Månedsmøde, kl. 16.15, se s. 9
  

Torsdag: Studenterpræstens strikkecafé, kl. 15.30 se s. 6
  Sexekspressens månedsmøde, se s. 8  

Fredag: LAANG FREDAGSBAR i STUDENTERKLUBBEN, se s. 9

Lørdag: MIKAMs generalforsamling+julefrokost, se s. 8
  

Søndag: Unge Andersen erstatter forbrydelsen, se WWW

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE TIL SIDSTE MOK!
  Foredrag af Dr. Phil Eberhard Herrmann, se s. 6
  Møder i MR, kl. 16.00, se s. 7

Tirsdag: PUFF foredrag af Marek Treiman, se s. 8

Denne  redaktion

MOKMOK
NÆSTE 

UGE 

UDKOMMER SIDSTE 

MOK DETTE 

SEMESTER!
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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

I sidste uge af Ugens Quiz, var 
spørgsmålene en smule anderledes 
end ellers. Vi var blevet bidt af en 
gal vampyr, hvilket quizzen også 
bar præg af.
De rigtige svar på den basale quiz 
og den diagnostiske quiz var hhv. 
hvidløg og en vampyr. 
Dette svarede Michael Concillado 
med nød og næppe rigtigt på, og han 
kan derfor komme forbi redaktionen 
på næste mandag, hvor vi laver 
semesterets sidste MOK, og hente 
sine præmier.

Dennes uges quiz er imidlertid 
kraftigt inspireret  af vores store 
passion for frække sing-a-song-writ-
ers med initialerne JB (Jan Bitter-
mann, John B Mogensen, Johnny 
B Madsen, Johnny B fra Kandis, J. 
Bjarne Liller og ikke mindst Jodle 
Birge - faktisk størst!)

Take it away!

Melodi: I en sal på hospitalet
(se: http:/ /www.youtube.com/
watch?v=F1F0uavRXEg)
Tekst: Elise og Hallas/MOK-red.

I en sal på hospitalet,
hvor de hvide senge står,
lå en lille lækker pige
syg og bleg med bræk i hår,
lå en lille lækker pige
syg og bleg med bræk i hår.

Udtalt tremor har den lille,
som hun ligger mild og god,
ekkymoser op af benet
Hun har slået højre fod
ekkymoser op af benet
Hun har slået højre fod

Hun fortæller da sin læge,
som ved hendes leje står:
Jeg har rigtig ondt i mavsen
Og er svimmel når jeg går
Jeg har rigtig ondt i mavsen
Og er svimmel når jeg går

Lægen spørger da den lille:
Hvad er sket med dig min pi’?
Hey, jeg ved det sgu’ da ikke,
jeg har fucking amnesi.
Hey, jeg ved det sgu’ da ikke,
jeg har fucking amnesi.

Pia kommer ind med vognen
- laborant i mange år.
Tager væsketal i hobe.
Hun har lavet mange sår.
Tager væsketal i hobe.
Hun har lavet mange sår.

Hjerteban-ke-nen bli’r værre.
og så kommer maden op.
Hun har frygtelig madlede
i den lille trætte krop.
Hun har frygtelig madlede
i den lille trætte krop

Og hun spørger atter lægen:
Sys du også jeg er grim?
Mine øjne føles tørre,
jeg kan ikke åbne dem
Mine øjne føles tørre,
jeg kan ikke åbne dem

Lægen svarer ej den lille,
men det sys han, at hun er.
Som hun ligger der med sonde,
iv-drop og ka-té-tær.
Som hun ligger der med sonde,
iv-drop og ka-té-tær.

Fejler ellers ikke andet 
og har ingen allergi.
Hendes mor har diabetes,
Men det tør hun ikk’ at si’.
Hendes mor har diabetes,
Men det tør hun ikk’ at si’.

Og så siger hun til lægen:
Fiser du nu ikk’ af sted,
for hvis du skal på McDonald’s
vil jeg godt ha’ noget med
for hvis du skal på McDonald’s
vil jeg godt ha’ noget med

Væsketallene de kommer 
efter 8 timers tid.
Der ses både dehydratio
og forhøjet carbamid
Der ses både dehydratio
og forhøjet carbamid

Hen mod aft’nen får den lille
lyst til at gå ud igen,
og fra sin mobil hun skriver
til noget ældre ven.
Og fra sin mobil hun skriver
til noget ældre ven.

Med det samme svarer vennen:
Lad os mødes inde på In.
Jeg har savnet dig så frygt’lig.
Åh du er en dejlig kvind’
Jeg har savnet dig så frygt’lig.
Åh du er en dejlig kvind’

Lægen spør’ nu sin kollega. 
Og kollegaen er dig.
Hvad helved’ satan fejler tøsen?
Du må virk’lig hjælpe mig.
Hvad helved’ satan fejler tøsen?
Du må virk’lig hjælpe mig.

Svar’ du rigtigt og bli’r trukket
ud blandt all’ de sande svar.
Kan du vinde noget hem’ligt.
Som vi selv har lavet klar.
Kan du vinde noget hem’ligt.
Som vi selv har lavet klar.

Du kan sende svar på mailen*
eller synge ind på bånd.
Knus fra hele redaktionen
i den rette juleånd.
Knus fra hele redaktionen
i den rette juleånd.

*mok@mok.dk

DEN DIAGNOSTISKE QUIZ

-find den basale quiz på s. 4

Birge - faktisk størst!)

Jeg er Pia!

QUIZ
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I ugens basale quiz bevæger vi os ud i arbejdsmedicinens verden. Vi beder dig i denne uge om at parre nedenstående erhverv med 
tilhørende erhvervssygdomme. Husk i øvrigt også at der er anmeldelsespligt til arbejdsskadestyrelsen, hvis du får mistanke om at der 
er tale om en erhvervssygdom… Det skal gøres inden for 1 år fra mistanken er opstået, måske til jul.

Hepatitis B

Myopia + hypochondriasis + student’s elbow

Corpus alienum nasi

Cancer vesicae

Præmatur fødsel

Kontaktdermatitis uspec.

Silicosis u. spec. + Raynaud’s syndrom

Cancer mammae

Acrodermatitis

Post traumatisk strass syndrom

Toksisk encephalopati

Diskusprolaps

Strass

Amputatio traumatica brachii

Katarakt

Savværksarbejdere

Tandlæger

Stud.Med.’er

Frisører

Natsygeplejersker

Soldater

Malere

Pornomodeller

Alle erhverv

Sporhunde

Jord- og Betonarbejdere 
(også kaldet anlægsstruktør, se mere på struktør.dk)

Svejsere

Gravide lagerforvaltere

Langtidschauffører

Flyttemænd

Skriv de rigtige kombinationer til mok@mok.dk inden mandag d. 7/12 kl. 12.00, og du kan være den heldige vinder at en frys-
selv-is-plastik-beholder (Du ved, sådan en plastikdims man havde da man var lille, som man kunne fylde saftevand etc. i, og så proppe nogle ispinde 
i, og så en tur i fryseren, og så var der ispinde. Vi ved ikke hvad den rigtigt hedder, men der står ”frys-selv is” på den, hvilket vi synes er lidt misvisende, 
da der jo ikke er noget is i den, at fryse. Omvendt kan du også godt få den med noget i, som du kan fryse… det kan vi godt finde ud af).

Elise, Mikael og Jannie m.fl. / MOK-red.

UGENS BASALE QUIZ

LOL! LOL!
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10. SEMESTER SE HER
Skal du tilmelde dig 11. semester, har du mulighed 
for at følge undervisning sammen med studerende 
fra resten af Europa. Der oprettes to hold på 11.

semester hvor klinikundervisningen foregår på 
Engelsk. Der er efterfølgende kakaktergivende 
eksamen for de udenlandske studenter for hvem 
undervisningen er obligatorisk. For danske stud-
erende er vilkårene som på de andre hold.

Dvs. at undervisningen er ikke obligatorisk og 
karakteren er bestået/ikke bestået.

Klinikundervisningen foregår på RH (øjensyg-
domme og Øre-Næse-Hals sygdomme)
og BBH (Hudsygdomme).

Tilmelding til F2010

Antallet af pladser for danske studerende er endnu 
ikke kendt. Pladser til danske studerende tildeles 
efter “først til mølle” princippet.

Mange hilsner
11. semester udvalget

Sendt af:  
Anna-Lise Lindahl
Studiesekretær

Til forårssemesteret ankommer der en række uden-
landske medicinstuderende, der skal tage et semester 
eller to på SUND. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale 
studerende finde sig godt tilrette på Københavns 
Universitet og i Danmark? 
Der er flere fordele ved at være mentor. Udover at 
lære en udenlandsk studerende at kende og skabe en 
god kontakt i udlandet - som for eksempel kan bruges 
til et senere udlandsophold - er det altid spændende 
at se sit eget land igennem andre kulturers øjne. 
De fleste danske studerende er i virkeligheden ikke 
klar over, at de står foran et meget taknemmeligt 
publikum, og at det er nemt at imponere og bege-
jstre en udenlandsk studerende som intet kender 
til Danmark. 

Jobbet består i at: 
Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom 
kontakt til de officielle  
myndigheder, m.h.p. sygesikringsbevis, oprettelse 
af bankkonti m.m.
Hjælpe med praktiske ting på SUND, sis, punkt.
ku, oversætte mails, finde rundt på Panum m.m. 
Være med til at planlægge ét eller flere sociale 
arrangementer i løbet af semestret for de interna-
tionale studerende med de andre mentorer

En mentor kan:   
Vise rundt i København og på studiet

•

•

•

•

•

Bytte mentees med andre mentorer
En mentor har ikke pligt til at: 

Sørge for bolig
Sponsorer sin mentee
Fungere som støttepædagog
Underholde sin mentee

Som mentor er du ikke forpligtet til at underholde 
din mentee eller deltage i alt, hvad han/hun har lyst 
til at lave. Som udgangspunkt skal du dog have lyst 
til at tage mere eller mindre aktiv del i din mentees 
studieliv, indgå i fakultetets mentorgruppe og delt-
age i fakultetets og dit instituts arrangementer for 
internationale studerende og deres mentorer. 

En mentor får oftest tilknyttet to studerende.

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til 
bogladen.

Ansøgningsfrist: 18. december 2009 (ansøgere på 
kandidatdelen vil blive prioriteret)

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave 
eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så 
kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: 
stb@sund.ku.dk 

•

•
•
•
•

MENTOR FOR EN INTERNATIONAL STUDERENDE

INTERNATIONAL
CORNER

STUDIEVEJLEDNINGEN

Status for Budget 2010 - også udsendt som allemail 
fredag den 20. november
Fakultetet har den 6. november afleveret budgettet for 2010 til koncern-økonomi. 
Budgettet er fastlagt i et samarbejde mellem dekanatet, institutlederne og stud-
ielederne, og efter høring i FSU og Akademisk Råd. KU’s bestyrelse skal på 
mødet den 10. december behandle universitetets samlede budget.
I 2009 forventer vi et regnskab, der er i balance. I 2010 stiger fakultetets om-
sætning til 1,6 mia. kr., primært fordi institutterne får flere eksterne midler. Deru-
dover er de nye eksternt finansierede centre (Proteincentret, Center for Sund 
Aldring og UNIK Food Fitness and Pharma) i fuld drift i 2010. De overordnede 
tal for fakultetets samlede økonomi - både ordinær og ekstern virksomhed - er 
vist i tab 1.
Fakultetet har fået lidt flere finanslovsmidler, da vi forventer flere STÅ-indtægter 
og flere færdiggørelsesbonusser i 2010. Der er imidlertid også flere bindinger på 
finanslovsmidlerne, eksempelvis er flere midler øremærket til ph.d.-området.
Samlet set forventer fakultetsledelsen, at budgettet balancerer for 2010. Det er 
stadigt et meget stramt budget og vi bliver i endnu højere grad afhængig af de 
eksterne midler. Derudover har de tilpasninger, som fakultetsledelsen iværksatte 
ifm. budgettet for 2009, nu fuld effekt i 2010. Endeligt kan det konstateres, at 
der på alle niveauer er udvist økonomisk stor ansvarlighed. Fakultetsledelsen 
vurderer derfor, at budgettet hænger sammen, og at der for fakultetet som helhed 
ikke er behov for nye tilpasninger.
I foråret 2010 vil fakultetsledelsen tage fat på SUND’s langsigtede økonomiske 

strategi. Det kan godt være, at de økonomiske vilkår efter 2012 bliver betydeligt 
strammere. Det skyldes, at finanslovsmidlerne til både forskning og uddannelser 
fortsat er underlagt den generelle årlige besparelse på 2 pct. og at globaliser-
ingsmidlerne efter 2012 bortfalder. Vi vurderer derfor at fakultetet allerede i 2010 
skal tænke på mulige budgetscenarier for 2012 og frem. Dette arbejde vil foregå 
i tæt dialog med institutterne, FSU og Akademisk Råd.

Julefrokost på SUND den 11. december
Fredag d. 11. december fra kl. 19.00 holder vi fælles julefrokost på SUND. Arrange-
mentet vil igen i år blive skudt i gang med pomp og pragt i vandrehallen. Festlighederne 
kommer til at foregå i kantinen, og et juleudvalg med repræsentanter fra institutter og 
fakultetssekretariat arbejder i disse dage på højtryk for at skabe et festligt program, 
som både tilgodeser den tørre gane og de trængende latter- og dansemuskler.
Invitation med program udsendes via allemail primo december.

Hygiejneforanstaltninger i Panumbygningen ifm H1N1
I forbindelse med udbruddet af influenza type A H1N1 er der opsat dispensere op med 
hånddesinfektion. Dispenserne er placeret hovedsagligt ved hovedindgange samt ved 
en række elevatorer fra P - kælder. En stander er desuden opsat ved hovedindgangen 
på Teilum og en stander ved Medicinsk Museion.
Fra på mandag den 23. november vil alle toiletternes håndvaske blive rengjorte med 
et særligt bakteriedræbende og bakteriehæmmende rengøringsmiddel. Alle i SUNDs 
rengøringspersonale har fået udleveret hånddesinfektion gel og er opfordret til hyppig 
anvendelse under rengøringsforløbet.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_ansatte/driftsafdelingen/rengoering/

CPR-seminar den 10. december med professor Thomas 
Mandrup-Poulsen
I rækken af seminarer afholdt af Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, 
CPR, afholdes den 10. december kl. 15.00 et seminar med professor Thomas Man-
drup-Poulsen, som taler over emnet Interleukin-1 antagonism and beta-cell function 
in diabetes.
Seminaret afholdes i Dam Auditoriet, Panum-bygningen, Blegdamsvej 3B, 2200 N.
Yderligere information: http://www.cpr.ku.dk/modules/Invitation_CPR_Seminar_Tho-
mas_Mandrup-Poulsen_Dec10-2009.pdf

2 SUND-projekter i afstemning om årets 
forskningsprojekt på Videnskab.dk
Videnskabsportalen www.videnskab.dk har nomineret 10 forskningsprojekter - herunder 
2 projekter fra SUND - til at indgå i konkurrencen om årets forskningsresultat.
De to SUND-projekter er Pilen peger mod hormonforstyrrende brystmælk v/ Niels E. 
Skakkebæk og Katharina Main fra Københavns Universitet og Rigshospitalet samt 
Bilos skader dna i fostre v/ ph.d.-studerende Marie Pedersen, Institut for Folkesund-
hedsvidenskab.
Yderligere information: http://videnskab.dk/content/dk/bagsiden/stem_igen_valg_
arets_bedste_forskning

SUND-INFO FINDES OGSÅ I ELEKTRONISK FORM PÅ FAKULTETETS HJEMMESIDE PÅ HTTP://SUND.KU.DK. SUND-INFO 
UDKOMMER HVER 2. FREDAG ÅRET RUNDT UNDTAGET I JULI SAMT MELLEM JUL OG NYTÅR. MEDDELELSER OG NYHEDER 
TIL SUND-INFO BEDES SENDT PER E-MAIL TIL INFORMATIONSMEDARBEJDER MICHAEL LOUA, MLO@ADM.KU.DK. 
DEADLINE ER 48 TIMER FØR UDGIVELSE.

Uddrag af SUND-info nr. 130 - 23. november 2009 
(redigeret af Jannie / MOK, læs hele SUND-info i din punkt.ku-mailbox)

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

SUND-info nr. 130 - 23. november 2009 

Nr. 130- 23. november 2009  

Status for Budget 2010 - også udsendt som allemail fredag den 20. november

Fakultetet har den 6. november afleveret budgettet for 2010 til koncern-økonomi. Budgettet er fastlagt 
i et samarbejde mellem dekanatet, institutlederne og studielederne, og efter høring i FSU og 
Akademisk Råd. KU's bestyrelse skal på mødet den 10. december behandle universitetets samlede 
budget. 

I 2009 forventer vi et regnskab, der er i balance. I 2010 stiger fakultetets omsætning til 1,6 mia. kr., 
primært fordi institutterne får flere eksterne midler. Derudover er de nye eksternt finansierede centre 
(Proteincentret, Center for Sund Aldring og UNIK Food Fitness and Pharma) i fuld drift i 2010. De 
overordnede tal for fakultetets samlede økonomi - både ordinær og ekstern virksomhed - er vist i tab 1.  

Fakultetet har fået lidt flere finanslovsmidler, da vi forventer flere STÅ-indtægter og flere 
færdiggørelsesbonusser i 2010. Der er imidlertid også flere bindinger på finanslovsmidlerne, 
eksempelvis er flere midler øremærket til ph.d.-området.  

Samlet set forventer fakultetsledelsen, at budgettet balancerer for 2010. Det er stadigt et meget 
stramt budget og vi bliver i endnu højere grad afhængig af de eksterne midler. Derudover har de 
tilpasninger, som fakultetsledelsen iværksatte ifm. budgettet for 2009, nu fuld effekt i 2010. Endeligt 
kan det konstateres, at der på alle niveauer er udvist økonomisk stor ansvarlighed. Fakultetsledelsen 
vurderer derfor, at budgettet hænger sammen, og at der for fakultetet som helhed ikke er behov for nye 
tilpasninger. 

Tabel 1. SUND’s samlede økonomi i 2008-2010 (mio. kr.) 

  Regnskab 
Q3 
Prognose 

Q3 
Regnskab 

Regnskab  
i % af Budget 

2008 2009 2009 Prognose 2010 
Indtægter 1.349,7 1.514,4 1.207,6 80% 1.597,2 
Løn 805,7 886,8 624,5 70% 980,3 
Drift 531,6 627,0 371,2 59% 614,4 
I alt 12,4 0,6     2,5 

I foråret 2010 vil fakultetsledelsen tage fat på SUND's langsigtede økonomiske strategi. Det kan godt 
være, at de økonomiske vilkår efter 2012 bliver betydeligt strammere. Det skyldes, at 
finanslovsmidlerne til både forskning og uddannelser fortsat er underlagt den generelle årlige 
besparelse på 2 pct. og at globaliseringsmidlerne efter 2012 bortfalder. Vi vurderer derfor at fakultetet 
allerede i 2010 skal tænke på mulige budgetscenarier for 2012 og frem. Dette arbejde vil foregå i tæt 
dialog med institutterne, FSU og Akademisk Råd.  
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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 XI – FYRRE

Nu speeder vi yderligere op og springer endnu flere 
tal over. MOK-semesteret er ved at være slut og vi 
skal lige have nogle af de store, spændende tal med 
inden alt går op i eksamenslæsning, julegaveindkøb 
og andre decemberglæder.

Tallet fyrre er et interessant tal, som findes og bruges 
mange steder i en kristen sammenhæng. Tallet kan 
forstås som produktet af fem og otte. 

Som jeg tidligere skrev om tallet fire, så symboliserer 
det tal det jordiske, det skabte, som på en gang er 
fuldendt og afhængigt. Afhængigt af Gud. Tallet fem 
symboliserer – udover det, som Nicolai skrev om, da 
han udfoldede sider af femtallets betydning – det 
skabte PLUS det ekstra, som Gud kan tilføre, nemlig 
den mærkelige ting ”nåde”. Nåde er det ekstra, det 
ufortjente, det uforklarlige, det som gør, at liv kan 
opstå som et mysterium vi ikke kan begribe, men 

bare tage imod. 

Otte kan i denne sammenhæng forstås som fornyelsens 
og overflodens tal. Efter syv dages perfekt skabelse er 
den ottende dag den ekstra; en ny uge begynder.

Og når vi så ganger fem med otte og får fyrre, så har vi 
et tal, med et komplekst indhold. Nåde og fornyelse.

HUSK! Vi taler mytologisk sprog her! Ikke naturvi-
denskabeligt og rationelt!

Tallet fyrre går igen og igen i de bibelske fortællinger: 
da Noah har bygget arken efter anvisninger fra Gud 
regner det i fyrre dage og fyrre nætter, så alle væsener 
– der ikke er ombord i den store redningsflåde – uds-
lettes fra jordens overflade. her kan vi i høj grad tale 
om fornyelse: hele kloden udslettes og fornys med 
Noahs mellemkomst. Måske kan den nådige mangel 
på total udslettelse efter den bibelske klimakatastrofe 
give håb om, at vi heller ikke skal dø alle sammen i 
hverken 2012 eller i anden nær fremtid…

En anden markant brug af en fyrre dage lang prøv-
elsesperiode, der indvarsler fornyelse, er fastetiden op 
til den kristne påske. Periodens længde er begrundet 
af fortællingen om Jesus, der drager ud i ørkenen, og 
opholder sig der i fyrre dage uden at få vådt eller tørt. 
Mens han er der, møder han Satan selv, der i flere 
omgange forsøger at friste ham til at tage den nemme 
vej ud fx ved at omdanne stenene i ørkenen til brød. 
Satan forsøger at få Jesus til at bruge sin magt til at 
redde sig selv materielt, fysisk, men hans forsøg bliver 

afvist, og Jesus kommer efter de fyrre dage fornyet 
tilbage til sin (u)almindelige tilværelse. På samme 
måde er fasten en fyrre dages prøvelsesperiode, som 
fører frem til fornyelsens store højtid påske og – med 
lidt held? – et fornyet syn på livet.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD
Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden. 
Næste og sidste gang i dette semester er torsdag den 
3. december kl. 15.30. Du er velkommen uanset om du 
aldrig har lært at strikke eller om du er verdensmester 
med to pinde. Eller om du befinder dig et sted imellem 
de to yderpunkter.

Vi snakker, strikker, bliver inspireret af hinanden, 
drikker kaffe, strikker, snakker, hjælper, spiser kage, 
snakker, drikker te og strikker i et par timer.

Tid: torsdag den 3. december kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy 
Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis (sparegrisen tager dog gerne imod et 
frivilligt bidrag)

Kontakt evt. Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk eller 53 53 
61 31 for flere oplysninger.

FREDAGE I SMIK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost (Fredag den 11. decem-
ber er der julefrokost. Pris kr. 25. Tilmelding til 
ndn@rundetaarn.dk)

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 
12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.
 
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

RELIGION, VETENSKAP OCH EX-
ISTENS V. PROFESSOR, DR. PHIL. 
EBERHARD HERRMANN
Response: Forskningslektor, cand.teol. Kees van 
Kooten Niekerk 

Tid: 7. december kl. 19.00 
Sted: Kældercafeen, Det teologiske fakultet, Køb-
magergade 44, (over gården)
Pris: 20 kr.

Arrangeret af Forum for Eksistens og Videnskab 
(FEV)

STUDENTERMENIGHEDEN I 
KØBENHAVN (SMIK) ER PÅ FACE-
BOOK
Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om 
aktiviteter mv.

STUDENTERPRÆSTEN STÅR TIL 
RÅDIGHED FOR PERSONLIGE 
SAMTALER

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

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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
December 2009 og Januar 2010 

- 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 
Torsdag 3/12 FH 
Fredag 4/12 KK 

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

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

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 28/12
Tirsdag 29/12
Onsdag 30/12 AM 
Torsdag 31/12
Fredag 1/1 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 4/1 KK 
Tirsdag 5/1 
Onsdag 6/1 
Torsdag 7/1 FH 
Fredag 8/1 
Vi ses i kælderen

Mvh studiesalsvagterne 
Kirstine(KK), Fredrik (FH) og Anders(AM). 

TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN – UGE 49, 2009

STUDIETILBUD

opstå som et mysterium vi ikke kan begribe, men 

- Husk selv handsker

NÆSTE 

UGE 

UDKOMMER SIDSTE 

MOK DETTE 

SEMESTER!
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DAGSORDEN 
Forum: Medicinerrådet
Dato: Mandag den 7. december 2009
Tid: 16.15-17.30. Nye er velkomne kl. 16.00 til in-
troduktion
Sted: Studenterhuset, 1. sal, lokale 1.1.02

1. Formalia 
2. Nyt fra bestyrelsen  
3. Nyt fra semestrene 
4. Nyt fra udvalg
5. Nyt fra studienævn
6. Studenterundervisere
7. Optimering af det studenterpolitiske arbejde
8. Bogmarked F2010
9. Hjemmesidens fremtid
10. Sammenlægning af BKO- og VKO-udvalg
11. Mødekalender for foråret 2010
12. Evt.

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

    Venlig hilsen
  Medicinerrådet

STUDENTERPOLITIK

Klinikopholdene 
skal reddes
I Demokratiske Medicinere arbe-
jder vi fortsat med kvalitetsud-
vikling af klinikopholdene. Vi har 
repræsentanter i alle udvalg, der 
har med klinik at gøre. 
Den langt største udfordring vi 
ser for alle klinikophold lige nu, 

er pladsmangel. Antallet af studerende per afdeling og 
rul bliver større og større. På nogle afdelinger er man 
så mange, at kvaliteten af opholdet væsentligt forrin-
ges.  For at nævne nogle eksempler, så har en del af de 
studerende på opholdene i neurokirurgi været nødt til 
at optage klinikjournal to og to, fordi der var for mange 
studerende i forhold til antallet kliniktimer. Dette selv 
om klinikjournalen er en central del af logbogen for 
opholdet. På andre hold er man så mange til stuegang, 
at de studerende selv, uofficielt, er begyndt at dele 
dagene indbyrdes, og aftale hvem der møder og hvem 
der bliver hjemme og læser de forskellige dage, for at 
få mest muligt ud af tiden. Dette mener vi er dybt 
kritisabelt, og et stort problem der bør tages seriøst 
nu. Dels fordi det allerede går ud over de studerende 
og kvaliteten af vores uddannelse, men også fordi vi 
snart bliver endnu flere studerende, der vil rammes 
endnu hårdere af det samme problem.

Hvordan ser det ud, lige nu? 
Pladsproblemet skyldes dels en mindsket kapacitet 
i klinikken på grund af omlægninger af sygehus-
strukturen, men også at antallet af studerende på 
kandidatdelen bliver større og større. Vi optager 
flere overflyttere fra Århus og Syddansk Universitet 
på kandidatdelen, og for nylig øgedes som bekendt 
optaget på bachelordelens 1. semester med 25 ekstra 
pladser per semester. Med andre ord bliver vi flere 
studerende til færre pladser. Klinikopholdene på både 
7. og 9. semester er allerede kortet ned, dette for at 
give plads til tre rul per semester og dermed plads 
til flere studerende. Vi frygter, at man fra dekana-
tets side har en intention om yderligere at forkorte 
klinikopholdene, da det både løser økonomiske og 
kapacitetsmæssige problemer. Dette var eksempelvis 
tilfældet med det kliniske kursus i almen medicin, der 
for nylig blev kraftigt reduceret. Vi synes bestemt ikke 
at dette er en god løsning. 

Hvad mener vi?
I Demokratiske Medicinere synes vi, at det er rigtig 

ærgerligt at vi studerende skal miste tid i klinikken. 
Vi har brug for kliniske erfaringer at hænge vores 
teori op på, og vi skal have mulighed for at prøve 
vores kundskaber af i virkeligheden. Vi skal have tid 
til at blive sikre i de basale kliniske færdigheder, der 
ruster os til arbejdet som læge. Derfor mener vi, at det 
er nødvendigt, at langt størstedelen af kandidatdelen 
er placeret i klinikken, hvor der er plads til at man 
som studerende har tid og mulighed for at lære det, 
der er nødvendigt for at blive en god læge. 
Desværre har vi som studenterpolitikkere ikke 
indflydelse på hospitalsomlægninger og meroptag. 
Selvfølgelig er vi glade for at få flere nye medstuder-
ende. Men for at der skal være plads til os alle, skal 
der gøres noget hurtigst muligt.

Hvordan skal problemet så løses? 
I første omgang vil vi arbejde med at øge antallet af 
klinikpladser. Der er for eksempel afdelinger på Fre-
derikssund sygehus og i Region Sjællands psykiatri, 
der kunne tages i brug.  Mulighederne er dog ikke så 
meget større, hvis man ikke begynder at bevæge sig 
længere væk og eksempelvis prøver at oprette flere 
pladser i Sverige. Dette mener vi i Demokratiske 
Medicinere er en mulighed, men en mulighed der 
altid skal bygge på 
frivillighed, på den 
måde at det er noget 
man som studerende 
kan ønske ved at pri-
oritere det højt, men 
ikke tvinges ud i. 
Man kan også vinde 
en del plads ved at 
udvide klinikperi-
oderne så brugen 
af aften-, natte- og 
weekendvagter bliver 
mere systematiseret. 
Dette mener vi dog 
også primært skal 
bygge på frivillighed 
og ikke på tvang. 

Vi må indrømme, at 
dette ikke er revo-
lutionerende forslag 
eller perfekte løs-
ninger, men det er 
en god og nødvendig 
start. Vores mål er at 

bevare og forbedre kvaliteten af klinikopholdene, og 
at undgå yderligere reduktioner. Derfor er det absolut 
vigtigste i arbejdet med klinikopholdene lige nu, at 
pladsmanglen tages seriøst, så de forskellige løsn-
ingsforslag kan nå at gennemarbejdes og realiseres, 
før vi står i en uholdbar situation. 

Helt konkret arbejder vi for:
• At kapacitetsproblemerne omkring klinikophold-
ende skal være absolut førsteprioritet for studi-
enævnet. Det er helt afgørende, at vi ikke bare presser 
flere studerende ind på de enkelte afdelinger, uden at 
forholde os til den kvalitetsfor-ringelse det medfører 
for den enkelte.

• At alle muligheder for at tage nye afdelinger i brug 
til klinikophold skal undersøges – fx skal det forsøges 
i højere grad at inddrage Frederikssund Sygehus 
samt de ubenyttede afdelinger i Region Sjællands 
psykiatri.

• At det skal undersøges om ferieperioder samt week-
ender i højere grad kan benyttes til klinikophold – men 
det selvfølgelig på frivillig basis.

Ugens Michael:

Den er 
god, 
du!

 
“Hørt ved 

middagsbordet: - Hør 
knægt, dine karakterer fra 

skolen er simpelthen så dårlige, 
at de kræver en øjeblikkelig 
afstraffelse!

- Fint far, jeg ved, hvor lær-
eren bor...!”

HA-
H A H A -

HA!!!
F U CK  H VOR 
GRINER

DU ER DEN 
SJOVESTE JEG 

KENDER MICHAEL!!

HIHIHI!

HE 
HEHEH 

HAHAHA-
HAHA

STUDENTERPOLITIKSTUDENTERPOLITIK

Klinikopholdene 
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Du er inviteret til MIKAM’s 
Generalforsamling + Julefrokost 

Lørdag
d. 5 december!

Vi starter med generalforsamling fra kl. 
16 - 18, hvor blandt andet
valg af styre står på dagsordenen.

Derefter er der julehygge! Alle tager 
med noget spiseligt, og der vil ellers 
være gløgg og æbleskiver og billig øl, 
og pakkeleg, så glem ikke den hjem-
melavede pakke  :)  Tilmeld dig på 
mail@mikam.dk og få videre info. 
Gamle som nye er hjertelig velkomne, 
vi glæder os til at se dig!

Vh MIKAM
Medicinstuderendes Interessegruppe 
for Komplementær og 
Alternativ Medicin
www.mikam.dk 

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE

Torsdag den 3. december er der 
månedsmøde for Sexekspressen. Det 
er som altid kl. 17.00. 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, udover vores 
arrangementer, hvor vi mødes som 
gruppe, så kom velmødt –og du vil blive 
vel introduceret med info-oplæg for nye, 
desuden beretter dem, der for nylig har 
været ude at undervise, og der vil blive 
drøftet forberedelse til julefrokost. Ofte 
er vi nogle stykker, der spiser take-away 
efter mødet – alle er velkomne. 

 - Sexekspressen er Panums hyggeligste 
basisgruppe.

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE

Torsdag den 3. december er der 
månedsmøde for Sexekspressen. Det 
er som altid kl. 17.00. Det hele foregår 

FOREDRAG!
D. 8. DECEMBER 2009 KL. 16 

- CA.17 

ARRANGERER PUFF FORE-
DRAG I STORE MØDESAL:

BESKYTTELSE AF HJERTET 
EFTER EN BLODPROP - MELLEM 
LABORATORIEFORSØG OG 
PATIENTBEHANDLING

Kom og hør Marek Treiman, 
lektor og dr.med. på Bio-
medicinsk Institut, fortælle 
om sin forskning i hjertesy-
gdomme og om samspillet 
mellem grundforskning og 
klinisk forskning

Ingen tilmelding nødvendig!



9BASISGRUPPER

PIPPI











SATS har fornøjelsen af at invitere til foredrag om

SKUDSÅR
Skud i de københavnske gader er noget, man hører om 

stort set dagligt. Derfor har vi taget kontakt til Jacob 
Steinmetz fra Rigshospitalet, som kommer og fortæller 

om skudsår.  

Der vil være gennemgang af typiske komplikationer, 
behandlingsprincipper samt historier fra det virkelige liv. 

Foredraget bliver holdt: 
Onsdag den 9. december 

kl. 16:00 til 17.00
i lokale 29.01.32 

Arrangementet er åbent for alle medicinstuderende. 

   

Udkommer i uge 50 

Afvent MOK, 
Punkt.ku og infoskærmene 
for udleveringstidspunkter.

Husk i år skal bøger til 
1.-5. Semester 

afhentes af deres 
holdrepræsentanter.

PIPPI-MØDE D. 9/12

Til PIPPIs decembermøde er der film på 
programmet. Vi skal se filmen med Robin Wil-
liams i hovedrollen som den entusiastiske og 
børnevenlige læge Patch Adams.

Det bliver ren julehygge med film, pebernødder 
og vingummi-sutter. 

Bagefter holder vi julefrokost. Det eneste du 
skal gøre, er at tilmelde dig via grupperummet 
og tage en ret med.

Alt i alt er der lagt i kakkelovnen til en super 
hyggelig julePIPPIdag, så kig forbi – før din 
læsemakker.

Kære Stud.med'er

Studenterklubben holder fra og med mandag d. 7. december eksamenslukket. 
Det betyder at det desværre ikke bliver muligt at hente kaffe eller socialisere 
i klubben. 

Men for at komepnsere for denne lukning holder vi en sidste fredagsbar på 
fredag d. 4 december. Der vil som altid åbnet op for dørene klokken 11:00 

SATS MÅNEDSMØDE
Dagsorden for månedsmøde d. 2. december 2009 
kl. 16.15
i Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Formandinden byder velkommen

2. Siden sidst:
•Mini ALS (18-11-2009)
•Metodekursus 2 (19-11-2009)

3. Kommende arrangementer:
•Besøg ved Akutlægebil (7-12-2009)
•Foredrag om skudsår (9-12-2009)
•Julearrangement (17-12-2009)
 
4. Nyt fra udvalg
•Traumedage 2010
•Forskningsudvalg

5. Evaluering af det forgangne semester

6. Arrangementer til kommende semester
•Forslag til kommende foredrag, kurser, events 
mm. 

7. Eventuelt

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores 
månedsmøder er for alle, også dem der endnu ikke 
er medlemmer.

SATS 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 50kr. om året og giver mu-
lighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer

WWW.SATS-KBH.DK

og udskænkningen stopper klokken 23:30. 

På vegne af hele studenterklubben vil vi ønske jer held og lykke med eksamen og håber vi ses næste semester 
til en masse arrangementer.

PR-gruppen/Studenterklubben

HUSKEKAGER
Lad vær' med at tage dine fine nye hvide sko med til 
fredagsbar på fredag...

Brug altid beskyttelse, det er jo en syg verden!

Cowboy-toasts smager ikke så godt som de lyder!

Hold dig generelt fra at putte sildelage i drinks

“Claire’s brother just gave her an Alabama Hot Pocket.”

Hvorfor hedder det "cookies", når vi har et glimrende dansk 
ord som dækker, nemlig: huskekage

Hvorfor hedder det memory-stick, når man burde kalde det 
en huskestang 

Troels/MOK-red.

•

•

•

•

•

•

•
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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

Kredsforeningen holder juleferie

Kredsforeningens Sekretariat holder lukket på 
grund af juleferie fra mandag den 21. december til 
og med mandag den 4. januar. Sekretariatet åbner 
igen for ekspedition tirsdag den 5. kl. 9.30.

Det sker i FADL

»   15. dec: FADLs Julebanko

Lægevikarkursus i Neurologi 2
Mandag den 23. november blev der åbnet op for tilmelding til FADLs lægevikarkursus i 
Neurologi 2. Kurset afholdes mandag den 14. december og tirsdag den 15. december kl. 
17.00-21.00 - på Panum lokale 1.2.16.

Det er stadig muligt at tilmelde sig kurset i Neurologi 2 på FADLs hjemmeside
www.fadl.dk/Kurser i København. 

Kontingentopkrævning - foråret 2010
FADL udsender kontingentopkrævninger i midten af februar måned med 
betalingsfrist den 5. marts - for forårssemestret 2010. 

Husk at give besked, hvis du bliver kandidat i januar eller af anden årsag 
ønsker at udmelde dig af FADL. 

FADL skal have besked skriftligt og senest en måned før semesterstart, der 
påbegyndes den 1. februar. 
Send en mail til kkf@fadl.dk og husk at oplyse navn, cpr-nummer samt 
årsag til udmeldelse.

Lægevikariater
Når du har bestået 8. semester, kan 
du blive lægevikar. Det betyder, 
at du allerede i studietiden kan 
arbejde som ”rigtig” læge. 

Du deltager i det daglige arbejde på 
sygehuset på lige fod med de andre 
læger. Der er selvfølgelig visse 
begrænsninger. Da du endnu ikke 
er færdiguddannet, skal du arbejde 
under instruktion fra den ansvar-
lige læge. 

Valg af afdeling
Dit valg af afdeling har ikke betyd-
ning for hvilket område, du efter 
endt uddannelse vil specialisere dig 
i. Tværtimod er det en god idé at 
prøve kræfter inden for forskellige 
specialer. Lægevikariater forskel-
lige steder giver god erfaring og vil 
være til stor hjælp den dag, hvor du 
endeligt skal vælge dit speciale. 

Du kan se, hvilke vikariater, som 
sygehusene typisk slår op ved at 
tjekke jobannoncerne på FADLs 
hjemmeside. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til arbejdet som 
lægevikar, skal du kontakte FADLs 

Hovedforening. Du kan også søge 
information på FADLs hjemmeside 
under menupunktet ”Løn og over-
enskomster”, der ligger på forsiden 
af fadl.dk. Her kan du læse meget 
mere om løn, overenskomster, 
lokalaftaler og meget andet.

FADL har desuden udgivet en læge-
vikarguide - også kendt som “Den 
lille røde”. 

Guiden indeholder en masse prak-
tisk information, som du kan bruge 
både før og under dit vikariat. Du 
kan for eksempel læse om ansøg-
ninger, ansættelseskontrakter samt 
regler og krav i forbindelse med 
arbejdet som lægevikar. 
Guiden kan hentes på fadl.dk. 

FADLs lægevikarkurser
For at klæde dig på til i et vikariat 
afholder Kredsforeningen forbere-
dende lægevikarkurser inden for 
en række specialer f.eks. skadestue 
kirurgi, radiologi, akut medicin, 
psykiatri, kardiologi m.v. 

Læs mere på fadl.dk.

Julebanko
Julen er for alvor kommet til Panum, og i den 
anledning glæder FADL sig til at afholde julebanko for 
medlemmerne. 

Arrangementet fi nder sted 

tirsdag den 15. december kl. 17.00 
i Studenterklubben

Der vil være spændende præmier til både en 
række og hele pladen. Og naturligvis er der også 
sidegevinster, glögg, juleknas og anden god 
julehygge.

Blandt præmierne er blandt andet gaver fra 
Akademisk Boghandel, og så er der 
selvfølgelig også en and…

    

Så kom glad i 
Studenterklubben og husk 
dit studiekort med FADLs 

medlemsklistermærke.

KREDSFORENINGEN
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VIGTIGT VIGTIGT 
VIGTIGT
Influenza vaccination 
A(H1N1) til alle FADL 
medlemmer
Mandag den 14. decem-
ber eller onsdag den 16. 
december

Som du sikkert har læst på 
FADLs hjemmeside, anbe-
faler Sundhedsstyrelsen 
læger, sygeplejersker og 
andet sundhedspersonale at 
blive vaccineret mod infl uenza 
A(H1N1). FADL-medlemmer vil blive tilbudt infl uenzavac-
cination A(H1N1) på lige vilkår som andet sundhedsfaglig 
personale indenfor hospitalsvæsnet.
Det skal dog pointeres at vaccination er helt frivilligt og 
at det ikke vil have nogen betydning for dit vagtarbejde, 
om du ikke ønsker at lade dig vaccinere. Det skal også 
pointeres at der ikke ydes nogen form for kompensation 
i form af løn, transportgodtgørelse m.m. i forbindelse 
med vaccination.

Holdmedlemmer:
For alle FADL hold-medlemmer 
bliver vaccinationen foretaget 
lokalt på den afdeling hvor 
du er tilknyttet. Din holdleder 
eller afdelingsledelsen vil in-
formere dig i løbet af den kom-
mende tid. Alle der arbejder på 
Stikker- og Lægesekretær hold 
vil ikke blive tilbudt A(H1N1) 
vaccinen via deres afdeling.

HVOR SKAL DU MØDE OP !
MANDAG DEN 14. DECEMBER ELLER ONSDAG 
DEN 16. DECEMBER
FRA KL. 16.30 – 19.30 
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE (CEKU) 
AFSNIT 5404 RIGSHOSPITALET, 
TEILUMBYGNINGEN

Husk at medbring et gyldigt FADL akkrediteringskort. 
Hvis du ikke har et gyldigt akkrediteringskort skal der 
medbringes et id-kort med cpr.nr. og foto. OBS: Du skal 
forvente en hvis ventetid, så medbring tålmodighed og 
godt humør.
For Århus og Odense medlemmer, kontakt venligst FADLs 
Vagtbureau lokalt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte FADLs 
Vagtbureau
Gry Orkelbog-Andresen tlf.nr.: 35 24 54 02

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

For alle FADL hold-medlemmer 
bliver vaccinationen foretaget 
lokalt på den afdeling hvor 
du er tilknyttet. Din holdleder 
eller afdelingsledelsen vil in-
formere dig i løbet af den kom-
mende tid. Alle der arbejder på 
Stikker- og Lægesekretær hold 

MANDAG DEN 14. DECEMBER ELLER ONSDAG 
DEN 16. DECEMBER
FRA KL. 16.30 – 19.30 
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE (CEKU) 

vaccinen via deres afdeling.

HVOR SKAL DU MØDE OP !
MANDAG DEN 14. DECEMBER ELLER ONSDAG 

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

LÆGEVIKARHOLD 7705 
Neurokirurgisk afdeling H, Glostrup hospital
Lægevikarholdet på Neurokirurgisk afdeling H søger 2 
nye medlemmer fra og med 1 februar 2010. Vi laver de 
elektive journaler samt assisterer med lettere stuegang-
sarbejde - jobbet giver således god rutine i neurologisk 
undersøgelse og journalskrivning m.m. Der er også mu-
lighed for at observere operationer af og til.

Arbejdstid: 2 lægevikarer pr. dag, mandag til 
fredag fra kl. 08.00 – 14.00 
Krav:

Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, 
dvs. du skal minimum være holdsat på 10. semester
FADL- medlemskab samt gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder
Interesse i kirurgi / neurologi, tidligere holderfaring 
samt lægevikariater værdisættes, men det er ikke 
et krav
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket
Du skal kunne deltage i 4 dags oplæring i uge 5 el-
ler 6

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

Ansøgningsfrist: Mandag den 14.december 2010 kl. 10.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7705” 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på VB 

•

•
•

•

•

•

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 
Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Genoptræning og Behandlingscenter Trane-
haven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, 
søger dispensater til vagter i alle vagttyper, weekends, 
helligdage og i ferieperioder.

Vi modtager patienter i alle aldersgrupper såvel medicin-
ske som kirurgiske patienter til genoptræning. Det er alle 
patienter som har brug for et genoptræningsforløb som 
typisk varer op til 3-5 uger. 

Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen og 
laboratorium og et godt tværfagligt samarbejde. Vi er 
meget fl eksible m.h.t. planlægning af vagter 
Krav:

Min. 200 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile 
afd. sygeplejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
mth@gentofte.dk eller tlf. nr. 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærket ”Tranehaven”

LÆGEVIKARHOLD 7703
Vi er et lille lægevikarhold på Hjerte-lunge medicinsk 
afdeling, Hvidovre Hospital der søger 1 ny medlem med 
start februar 2010. Der vil være én lønnet følgevagt i 
slutningen af januar.
Arbejdstiden er mandag til torsdag fra kl. 08.00 – 15.00 

•
•

Arbejdsopgaver: 
Varetagelse af lægelig journaloptagelse på elektivt 
indkaldte kardiologiske patienter. Der planlægges med 
daglig journaloptagelse på op til 4 patienter.
Deltagelse i arbejdstest på elektivt indkaldte og ind-
lagte kardiologiske patienter. Der planlægges med op 
til 3 arbejdstest dagligt på patienter.
Deltagelse i planlagte DC-konverteringer i kardiologisk 
afdeling. I det omfang ovenstående arbejdsopgaver 
tillader det, vil der være mulighed for deltagelse i 
planlagte DC-konverteringer.
Deltagelse i alment stuelægearbejde, så som an-
læggelse af venfl on og KAD. 

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

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 3.december 2009 kl. 10.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7703” 
OBS. der bliver afholdt ansættelsessamtaler på VB med 
holdleder og bisidder 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Ledende sygeple-
jerske Gry Orkelbog - Andresen 35245402 eller holdledere 
Susanne Way, mail susanneway@punkt.ku.dk 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VAGTBUREAU
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 Modul F10-LYN-01 F10-LYN-02  F10-AA F10-BB F10-CC F10-DD F10-EE F10-FF 

A + B PA: Fredag 22.01. PA: Fredag 22.01.  PA: Lørdag 30.01. PA: Mandag 01.02. PA: Mandag 08.02. PA: Mandag 15.02. PA: Lørdag 20.02. PA: Mandag 22.02. 
Test og introduktion. 09:00 – 12:30 13:15 – 16:45  09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 
PANUM/  3,5 time           

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 26.01. PA: Tirsdag 26.01.  PA: Søndag 31.01. PA: Onsdag 03.02. PA: Lørdag 13.02. PA: Onsdag 17.02. PA: Mandag 22.02. PA: Onsdag 24.02. 
Somatik.  3,5 timer 09:00 – 12:30 13:15 – 16:45  09:00 – 12:30 17:00 – 20:30 09:00 – 12:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/           

E FRB: Søndag 24.01. FRB: Søndag 24.01.  FRB: Mandag 01.02. FRB: Torsdag 04.02. FRB: Tirsdag 09.02. FRB: Tirsdag 16.02. FRB: Onsdag 24.02. FRB: Onsdag 03.03. 
Forflytning I.  3,75 time 13:15 – 17:00 08:45 – 12:30  17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/           

F – Hjerne + kommunik. PA: Mandag 25.01. PA: Mandag 25.01.  PA: Onsdag 03.02. PA: Tirsdag 02.02. PA: Torsdag 11.02. PA: Mandag 22.02. PA: Torsdag 25.02. PA: Mandag 01.03. 
Somatik.  4 timer 08:30 – 12:30 13:15 – 17:15  17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
PANUM/           

G – Ernæring + udskillelser FRB: Lørdag 23.01. FRB: Lørdag 23.01.  FRB: Tirsdag 02.02. FRB: Mandag 08.02. FRB: Mandag 15.02. FRB: Tirsdag 23.02. FRB: Mandag 01.03. FRB: Mandag 08.03. 
Somatik.  4 timer 13:15 – 17:15 08:30 – 12:30  17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/           

H – Kredsløb PA: Tirsdag 26.01. PA: Tirsdag 26.01.  PA: Søndag 31.01. PA: Tirsdag 09.02. PA: Tirsdag 16.02. PA: Onsdag 24.02. PA: Onsdag 03.03. PA: Tirsdag 23.02. 
Somatik.  3,75 time 13:15 – 16:15 09:30 – 12:30  13:15 – 17:00 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/           

I – Repetition 1 + BT RH: Torsdag 28.01. RH: Torsdag 28.01.  RH: Mandag 08.02. RH: Torsdag 11.02. RH: Onsdag 17.02. RH: Mandag 01.03. RH: Torsdag 04.03. RH: Tirsdag 09.03. 
Somatik.   08:00 – 12:00 13:00 – 17:00  17:00 – 19:00 eller 17:00 – 19:00 eller 17:00 – 19:00 eller 17:00 – 19:00 eller 17:00 – 19:00 eller 17:00 – 19:00 eller 
Holdopdelt  2 timer    19:15 – 21:15 19:15 – 21:15 19:15 – 21:15 19:15 – 21:15 19:15 – 21:15 19:15 – 21:15 
RH/           

J – Respiration+ døden PA: Mandag 25.01. PA: Mandag 25.01.  PA: Torsdag 04.02. PA: Onsdag 10.02. PA: Lørdag 13.02. PA: Torsdag 25.02. PA: Tirsdag 23.02. PA: Torsdag 04.03. 
Somatik.  3,5 time 13:15 – 16:45 09:00 – 12:30  17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 13:15 – 16:45 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/           

K – Hygiejne RH: Onsdag 27.01. RH: Onsdag 27.01.  RH: Lørdag 06.02. RH: Lørdag 06.02. RH: Onsdag 10.02. RH: Torsdag 18.02. RH: Tirsdag 02.03. RH: Torsdag 25.02. 
Somatik.  3,5 time 09:00 – 12:30 13:15 – 16:45  09:00 – 12:30 13:15 – 16:45 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
RH/           

L – Repetition 2 RH: Fredag 29.01. RH: Fredag 29.01.  A1: Tirsdag 09.02. A1: Mandag 15.02. A1: Torsdag 18.02. A1: Tirsdag 02.03. A1: Mandag 08.03. A1: Onsdag 10.03. 
Somatik.   13:15 – 15:45 eller 08:00 – 10:30 eller  17:00 – 19:35 eller 17:00 – 19:35 eller 17:00 – 19:35 eller 17:00 – 19:35 eller 17:00 – 19:35 eller 17:00 – 19:35 eller 
Holdopdelt 2,5 timer 15:15 – 17:45 10:00 – 12:30  19:00 – 21:35 19:00 – 21:35 19:00 – 21:35 19:00 – 21:35 19:00 – 21:35 19:00 – 21:35 
ALPHA 1/           

M1    PA: Onsdag 10.02. PA: Tirsdag 16.02. PA: Onsdag 24.02. PA: Onsdag 03.03. PA: Tirsdag 09.03. PA: Torsdag 11.03. 
Psykiatri.  3 timer Kun lørdag /søndag Kun lørdag / søndag  17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/           

M2 FRB: Lørdag 30.01. RH: Lørdag 30.01.  RH: Lørdag 13.02. RH: Lørdag 20.02. RH: Lørdag 27.02. RH: Lørdag 06.03. RH: Lørdag 13.03. FRB: Lørdag 13.03. 
Psykiatri.  6 timer 9 – 12:30 + 13 - 17 9 – 12:30 + 13 – 17  09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
          

N FRB: Søndag 31.01. RH: Søndag 31.01.  RH: Søndag 14.02. RH: Søndag 21.02. RH: Søndag 28.02. RH: Søndag 07.03. RH: Søndag 14.03. RH: Søndag 14.03. 
Praktisk psykiatri. 5 timer 9 – 12:30 + 13 - 17 9 – 12:30 + 13 – 17  09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
          

O FRB: Torsdag 11.02. FRB: Torsdag 18.02.  FRB: Tirsdag 02.03. FRB: Tirsdag 09.03. FRB: Tirsdag 16.03. FRB: Mandag 23.03. FRB: Mandag 29.03. FRB: Tirsdag 06.04. 
Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30  17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
FRB/           

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 12.02. kl. 13 Fredag 19.02. kl. 13  Fredag 26.02. kl. 13 Fredag 05.03. kl. 13 Fredag 12.03. kl. 13 Fredag 19.03. kl. 13 Fredag 26.03. kl. 13 Onsdag 31.03. kl. 13 
P   RH: Tirsdag 16.02. RH: Onsdag 24.02.  RH: Onsdag 03.03. RH: Onsdag 10.03. RH: Onsdag 17.03. RH: Onsdag 24.03. RH: Tirsdag 30.03. RH: Onsdag 07.04. 

Behovsopgave + Rep. 3½ t. 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 

RH/           

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag 17.02. FRB: Torsdag 25.02.  FRB: Torsdag 04.03. FRB: Torsdag 11.03. FRB: Torsdag 18.03. FRB: Torsdag 25.03. FRB: Onsdag 31.03. FRB: Torsdag 08.04. 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30  Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 23.02. VB: Tirsdag 02.03.  VB: Tirsdag 09.03. VB: Tirsdag 16.03. VB: Tirsdag 23.03. VB: Tirsdag 30.03. VB: Tirsdag 06.04. VB: Tirsdag 13.04. 
Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30  16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 
VB/          

Y 01.02. eller 10.02. 01.01. eller 22.02.  28.01. eller 24.02. 28.01. eller 03.03. 10.03. eller 11.03. 09.03. eller 18.03. 10.03. eller 24.03. 02.03. eller 25.03. 
Genoplivning.  3 timer 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30  17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 

X Mandag 15.02. Mandag 22.02.  Torsdag 25.02. Torsdag 04.03. Torsdag 04.02. Torsdag 11.03. Torsdag 25.03. Mandag 29.03. 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30  16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
01.02 – 09.02. 

Indenfor perioden: 
01.02. – 16.02. 

 Indenfor perioden: 
11.02. – 23.02. 

Indenfor perioden: 
17.02. – 02.03. 

Indenfor perioden: 
22.02. – 09.03. 

Indenfor perioden: 
04.03. – 16.03. 

Indenfor perioden: 
10.03. – 23.03. 

Indenfor perioden: 
15.03. – 26.03. 

VB’s  2. Time Torsdag 20.05. Torsdag 20.05.  Torsdag 03.06. Torsdag 03.06. Torsdag 17.06. Torsdag 17.06. Onsdag 30.06.  Onsdag 30.06. 
VB/ 1 time 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15  18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 

TILMELDINGSFRIST: Torsdag 10/12 kl. 10 Torsdag 10/12 kl. 10  Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 26/1 kl.10 Tirsdag 26/1 kl. 10 

VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2010
HOLD A
Orientering Mandag 01/02 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Tirsdag 02/02 16.30-20.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 06/02 09.30-14.00 RH 
 Søndag 07/02 09.30-14.00 RH
Lektion 4:  Tirsdag 09/02 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Onsdag 10/02 16.30-20.30 RH  
Lektion 3*: Torsdag 11/02 16.30-21.00 RH 
 Mandag 15/02 16.30-21.00 RH 
Lektion 6*: Tirsdag 16/02 16.30–18.30RH 
   18.30-20.30 RH 
Prøve*: Onsdag 17/02 16.30-18.45 RH
   18.45-21.00 RH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 7/01 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk

HOLD B
Orientering Onsdag 17/02 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Torsdag 18/02 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 20/02 09.30-14.00 RH 
 Søndag 21/02 16.30-21.00 RH
Lektion 4:  Mandag 22/02 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Tirsdag 23/02 16.30-20.30 RH 
Lektion 3*: Tirsdag 02/03 09.30-14.00 RH 
 Onsdag 03/03 09.30-14.00 RH 
Lektion 6*: Torsdag 04/03 16.30–18.30RH  
   18.30-20.30 RH 
Prøve*: Mandag 08/03 16.30-18.45 RH 
   18.45-21.00 RH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 20/01 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk   

HOLD C
Orientering Onsdag 10/03 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Torsdag 11/03 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 13/03 09.30-14.00 RH 
 Søndag 14/03 16.30-21.00 RH
Lektion 4:  Mandag 15/03 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Tirsdag 16/03 16.30-20.30 RH 
Lektion 3*: Tirsdag 23/03 09.30-14.00 RH 
 Onsdag 24/03 09.30-14.00 RH 
Lektion 6*: Torsdag 25/03 16.30–18.30RH
   18.30-20.30 RH 
Prøve*: Mandag 29/03 16.30-18.45 RH 
   18.45-21.00 RH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 11/02 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk
 
HOLD D
Orientering Onsdag 07/04 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Torsdag 08/04 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 10/04 09.30-14.00 RH 
 Søndag 11/04 16.30-21.00 RH
Lektion 4:  Mandag 12/04 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Tirsdag 13/04 16.30-20.30 RH 
Lektion 3*: Tirsdag 20/04 09.30-14.00 RH 
 Onsdag 21/04 09.30-14.00 RH 
Lektion 6*: Torsdag 22/04 16.30–18.30RH 
   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Mandag 26/04 16.30-18.45 RH 
   18.45-21.00 RH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 11/03 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk   

HOLD E
Orientering Mandag 03/05 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Tirsdag 04/05 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 08/05 09.30-14.00 RH 
 Søndag 09/05 16.30-21.00 RH
Lektion 4:  Tirsdag 11/05 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Onsdag 12/05 16.30-20.30 RH 
Lektion 3*: Mandag 17/05 09.30-14.00 RH 
 Tirsdag 18/05 09.30-14.00 RH 
Lektion 6*: Onsdag 19/05 16.30–18.30RH 
   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Torsdag 20/05 16.30-18.45 RH 
   18.45-21.00 RH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 8/04 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk   

HOLD F
Orientering Onsdag 19/05 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1: Torsdag 27/05 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*: Lørdag 29/05 09.30-14.00 RH 
 Søndag 30/05 16.30-21.00 RH
Lektion 4:  Mandag 31/05 16.30-20.30 RH  
Lektion 5: Tirsdag 01/06 16.30-20.30 RH 
Lektion 3*: Onsdag 02/06 09.30-14.00 RH 
 Torsdag 03/06 09.30-14.00 RH 
Lektion 6*: Mandag 07/06 16.30–18.30RH 
   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Tirsdag 08/06 16.30-18.45 RH 
   18.45-21.00 RH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tilmedingsfrist: Torsdag d. 22/04 kl 10.00 via www.
fadlvagt.dk

Modul F10-LYN-01 F10-LYN-02 F10-AA F10-BB

PA: Fredag 22.01. PA: Fredag 22.01. PA: Lørdag 30.01. PA: Mandag 01.02. PA: 

SPV KURSER F2010 - LYN KURSER
VAGTBUREAU
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Pornografi sk profylakse
Immunologi behøver ikke at være kedeligt. 
Det har en kreativ hollandsk Immunolog, 
Mr. Koelman, med en livlig fantasi bevist i 
et forsøg på at identifi cere en immunologisk 
baggrund for, at førstegangsgravide har en 
større risiko for svangerskabsforgiftning 
end multipara.

Han indsamlede sæd - og blodprøver og 
isolerede lymfocyterne heri fra 14 men. 
Heraf var de 12 mænd partnere til kvinder, 
der havde haft præeklampsi og 4 mænd 
var kontrol. Lymfocytterne blev fråset i fl y-
dende nitrogen for at lave en HLA-type test 
ved konventionelle serologiske metoder. De 
s-HLA klasse I i sæd og i blod serum speci-
fi kke antigener; sHLA-A2, -A9, -B7, -B51 
blev målt med forskellige ELISA.

Resultaterne viste at sæd indeholder 

opløselige HLA-klasse I molekyler, der har 
de samme karakteristika som s-HLA i blod 
plasma fra det samme individ. S-HLA hos 
mændene til de præeklampsiske kvinder 
var generelt lavere end i kontrol gruppen, 
dette fund var dog ikke signifi kant. Disse 
resultater viser at klassiske HLA-A mole-
kyler er til stede i sæd. 

 Det er generelt et accepteret fænomen 
at infl ammation kan optræde som øget 
ekspression af klassiske HLA klasse I mole-
kyler, som det fx ses ved transplantation, 
graft-versus-host-disease. Det er desuden 
blevet beskrevet at graviditet er en in-
fl ammatorisk tilstand, hvor præeklampsi 
repræsenterer en overdrivelse af denne 
infl ammation (Sacks et al, 1998). Sidst 
med ikke mindst er det vist at kontinuerlig 
oral udsættelse for fremmede antigener kan 

resultere i tolerance af disse (Brandzaeg 
P, 1996).

Med denne viden i baghånden var det helt 
oplagt for Mr. Koelman at præ-konceptionel 
oral udsættelse for mandens HLA-A mole-
kyler kan medføre tolerance overfor de 
paternelle HLA-A molekyler, som et senere 
foster konfrontere moderens immunsystem 
med, og dermed nedsætte risikoen for 
overdreven infl ammation i forbindelse med 
graviditeten. 

Han gennemførte derfor en retrospektivt 
spørgeskema undersøgelse, hvor 41 primi-
para med tidligere præeklampsi og en kon-
trolgruppe på 44 kvinder blev spurgt om de 
havde oral sex og intra-oral ejakulation med 
deres partnere forud for graviditeten. 

Resultatet var i den præeklampsiske gruppe 
havde 18 (44 %) haft oral sex med deres 
partner mod 36 (82 %) i kontrol gruppen 
(P=0,0003). Derudover bekræftede 7 (17 
%) kvinder i den præeklampsiske gruppe 
mod 21 (48 %) i kontrol gruppen at de 
slugte sæden (P=0,003). Disse resultater 
viser at oral sex er associeret med en lavere 
incidens af præeklampsi.    

Koelman mener derved at have bevist at jo 
mere sperm en kvinde sluger, desto mindre 
risiko har hun for at udvikle svangerskabs-
forgiftning. Han er dog bevidst om at det 
kvantitative aspekt i dette udsagn endnu 
ikke er bevist, og opfordrer til at nogen 
griber ”Stafetten”. 

For yderligere fordybelse:”Correlation be-
tween oral sex and a low incidence of pre-
eclampsia: a role for soluble HLA in seminal 
fl uid”, Journal of reproductive immunology, 
Koelman et al, 2000.

For de yderligere interesse: Astin et al, 
1989. Hvor man kan læse om hvordan 
nogle mænd inducerer præeklampsi i mere 

end én kvinde... 

Af: Julie Vinkel

ARTIKEL

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING
Vi er et lille hold på Herlev Intensiv med vokseværk. 
Vi søger derfor 4 ventilatører, så vi kommer op på 10 
medlemmer.

Holdet dækker alle AV og NV i weekender, derudover 
mange AV og NV i hverdage og DV i weekender.

Om arbejdet: Afdelingen har enestuer, og man er to om 
at passe to stuer. Dvs. man passer selvstændigt en patient 
i tæt samarbejde med en specialuddannet sygeplejerske. 
Med andre ord, man tæller som en fuldgyldig del af det 
faste personale. 
Afdelingens plejepersonale er specialuddannede syge-
plejersker, so.su.ass. og ventilatører. Afdelingen har 
speciallæge i vagt.

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

(Administration af medicin er en sygeplejerskeopgave).

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

Løn: VT-holdløn

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Så hvis du er interesseret i et lærerigt studie job, på et 
velfungerende VT hold, så send en ansøgning

Ansøgningsfrist: Torsdag 3. december 2009 kl. 12
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” Herlev intensiv”

Ansøgere med fl est antal timer og højeste semestertrin 
vil blive prioriteret.
Jobsamtalerne forventes at finde sted i uge 50. Der 
arrangeres lønnet oplæring på afdelingen i december, 
herefter kan I starte med at tage vagter. 

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

VAGTBUREAU
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FORÆR DIN GAMLE 
HOLE’S TIL TANZANIA!

Hvis din gamle Hole’s Essentials of 
Human Anatomy and Physiology 
samler støv på reolen, så forær den 
til undervisningsbrug i Tanzania! En 
nem og konkret måde at bidrage til 
sundhedssystemet.

Ligeledes er Oxford Handbook of Tropical Medi-
cine meget efterspurgt.

Jeg rejser 19. december til Tanzania, hvor jeg skal 
i klinik. På Ndolage Hospital har en dansk læge 
efterspurgt Hole’s Anatomy, som hun bruger til 
at undervise sygeplejestuderende. Hun har der-
for bedt mig skaffe så mange eksemplarer som 
muligt og har nu fået arrangeret gratis luftfragt 
af bøgerne.

Der står nu en opsamlingskasse i STUDEN-
TERHUSET på gangen mellem MOK og IMCCs 
kontorer. Hvis du vil forære din bog, er du meget 
velkommen til at lægge den der. Overstregninger 
mv. i bøgerne er selvfølgelig ikke noget problem.

Mange tak,

Mvh. Filip Castberg
castberg@stud.ku.dk

FOREDRAG VED 
PSYKIATER OG OVER-
LÆGE KARIN GARDE

Kønnet som forsvandt

Tirsdag den 8. december kl. 19.30 i Auditoriet i 
Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 Køben-
havn K

Hvad gør psykiaterne med dilemmaet Lighed/For-
skel? I de sidste 3-4 årtier hvor ligestilling mellem 
mænd og kvinder er blevet en vigtig ideologi er der 
sket en ændring i håndteringen af kønsforskelle i 
artikler og lærebøger. 

Det var tidligerer ligetil at skrive, at fx depression 
forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd 
og at  forklaringen var biologisk betinget. Efter 
at disse teorier viste sig ikke at holde, er kønsfor-
skelle i mange arbejder enten ikke rapporteret 
eller ikke analyseret. Det er et videnstab, som kan 
komme patienterne til skade, når en sygdom fx har 
kønsforskellige symptomer eller forløb.

Der vil i foredraget blive vist en række eksempler 
herpå, og forklaringen på berøringsangsten vil 
blive diskuteret.

Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Møderne er åbne for alle, tilmelding ikke nød-
vendig.

NEUROBIOLOGY RE-
SEARCH UNIT’S CHRIST-
MAS SYMPOSIUM
Friday, December 11th 2009
Auditorium 93, Entrance between Juliane 
Maries Vej 20-22, Rigshospitalet

9:00-9:15 Welcome - Prof. Gitte Moos Knudsen

9:15-10:30 Session 1: What can PET tracers tell 
us? --- Chair: Peter Jensen

“Two novel PET tracers for the alpha-7 
nicotinic acetylcholine receptors” - Anders 
Ettrup
“[3H]CUMI-101 response to pharmacological 
challenges in awake rats” - Mikael Palner
“18F-labeling and evaluation of novel 18F-
labeled MDL100907 derivatives as potential 
5-HT2A antagonists” - Matthias Herth
“Tracers fight night - 123I-PE2I vs. 123I-
FP-CIT. Head-to-head comparison of SPECT 
tracers for the dopamine transporter” - Signe 
Holm-Hansen
“Use of in vivo imaging in clinical practice 
– the final assessment” - Morten Ziebell

10:30-11:00 Coffee

11:00-12:00 “The person and her brain: who is in 
control?” – Assistant Prof. Thor Grünbaum

12.00-13:00 Lunch

13:00-14:15 Session 2: Experimental studies – can 
we use them? --- Chair: Susana Aznar

“BDNF and serotonin receptors: What´s the 
catch?” - Anders Bue Klein
“Development of the kisspeptin system in 
rats” - Agnete Bentsen
“Pro-Arc levels in primary cortical cells” 
- Tine Arentzen
“The Arc of the Frontal Cortex” - Mona 
El-Sayed
“Functional studies of the 5-HT2A receptor 
in the prefrontal cortex” - Martin Santini

14:15-14:30 Coffee

14:30-15:45 Session 3: Disease and happiness --- 
Chair: Mette Thorlund Haahr

“Alzheimer’s disease from a clinical perspec-
tive” - Steen Hasselbalch
“Serotonergic changes in Alzheimer’s Dis-
ease: What can animal studies tell us about 
it?” - Susana Aznar
“Simultaneous polysubstance use among 
Danish MDMA and hallucinogen users” 
- Cecilie Licht
“Schizophrenia - What do we know?” 
– Morten Skøtt Thomsen
“Happiness - a ten minute guide to life’s most 
important skill” - Christian Gaden Jensen

 All are welcome!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

STUDERENDE SØGES 
TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU
Du studerer
Medicin, Humanbiologi, Biologi, Bioteknologi, 
Folkesundhedsvidenskab eller noget lignende

Du har
Interesse for international sundhed
Måske rejst i ét eller flere lavindkomstlande
Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-
Bissau
Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi 
bedrer sundhedsforholdene i Afrika
Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler 
på engelsk 
Ambitioner om at gøre en forskel
Humor, sprogøre, selvværd, begge ben på jorden, 
stor tålmodighed og et stort hjerte

Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt 
i Bissau, Guinea-Bissau, Vestafrika (Bandim 
Health Projekt). Vi søger primært en studerende 
til start 1. maj 2010, men vi sender løbende stud-
erende afste,d og vil gerne høre fra dig, selvom du 
også først kan tage af sted på et senere tidspunkt. 
Du vil komme til at arbejde med forbedring af 
børnesundhed og evaluering af de gældende vac-
cinationsprogrammer. Du kommer til at arbejde 
sammen med andre studenter, ph.d.-studerende 
og seniorforskere fra både Guinea-Bissau og Dan-
mark i et meget aktivt, ind imellem krævende, 
men også spændende forskningsmiljø. Vores 
studenter publicerer som hovedregel mindst en 
artikel efter deres forskningsår. Løn og dækning 
af rejseudgifter søger vi i fællesskab.

Bandim Sundhedsprojekt (www.bandim.org)
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i 
Guinea-Bissau siden 1978. Projektet er førende 
i verden på epidemiologiske studier af børnevac-
cinationer og langtidseffekter af børnesygdomme. 
Projektet følger regelmæssigt over 100.000 
mennesker i landet og registrerer dødelighed, 
sygelighed og en lang række andre faktorer, som 
gør det muligt at evaluere eksisterende og nye 
sundhedsinterventioner.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det 
er at være studerende i Bissau, kan du kontakte 
en af disse nuværende/tidligere studerende: Julie 
Rasmussen (medicin), jurasmussen@gmail.com, 
eller Niels Danneskiold-Samsøe (humanbiologi), 
niels@kvarteret.dk .

Er du interesseret i at komme til en samtale, så send 
venligst ansøgning samt CV, senest 20. januar 2010, 
til nedenstående e-mail adresser.

Najaaraq Lund, læge, ph.d.-studerende 
Bandim Health Project, Guinea-Bissau
najaaraq.lund@gmail.com

Christine Stabell Benn, læge, ph.d. 
Bandim Health Project, Statens Serum Institut
cb@ssi.dk

UNDERVISNINGS-
ASSISTENTER TIL 
KURSUSUNDERVISNING, 
FORÅR 2010
Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegn-
ingsskemaer/

- samt i Universitetsavisen d. 10. december 
2009. 
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, und-
tagelsesvis kun 5. semester.

Bianca Houlind og Pia Keller
StudieServiceCenteret
ICMM, bygn. 18.1.12

ANNONCER

PSYKIATER OG OVER-
LÆGE KARIN GARDE

TIL PROJEKT I GUINEA-
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Julen står for døren – og det 
samme gør eksamenslæsnin-
gen.

Vi kender det alle – perioden hvor 
familien hygger, smovser i sild 
og sylte, i mens man selv sveder 
over Geneser, Kompendiet eller 
fordyber sig i patologiens gåder… 
I denne hårde læseperiode kan 
selv den kvikke student løbe ind i 
en ernæringsmæssig mur. Man-
gel på mineraler og vitaminer, 
og dertil inadækvat indtag af 
kulhydrat, protein og fedt i kor-
rekt fordeling kan kompromitere 
det aller helligeste; nemlig selve 
eksamenslæsningen. Derfor 
udbyder MOK nu den store Jule-
konkurrence, hvor vi udlodder en 

innovativ præmie, der direkte vil 
kunne forbedre dine eksamen-
sresultater! 

For at vinde denne luksuriøse 
præmie, skal de, kære læser, 
sende os en annekdote fra det 
virkelige liv (eller mangel på 
samme). Eneste krav til historien 

er at den skal være (næsten) 
sand  og akten skal  have ud-
spillet sig på biblioteket.
Præmien, som sikrer din 
eksamenslæsning: MOK 
kyndige redaktion står til din 

disposition i hele lediglap-
pens længde. Her 
vil vi fremtrylle en 
kulinarisk oplev-
else til glæde og 
gavn for både hjerne 
og mave. 
En treretters julefrokost 
(uden alkohol, så man kan 
fortsætte seriøs læsnin-
gen når maven er behørlig 
fyldt og lediglappen ud-
løber). Gælder både dig og 
din læsemakker.

NB. Vi bringer historien i 
kommende num-
mer af MOK. 

Frist for indlevering  er mandag 
den 7. December kl. 12, send 
din historie til mok@mok.dk og 
mærk historien ”historie fra 
biblioteket”

Mikael og Troels/MOK-red.

MOKS JULEKONKURRENCEMOKS JULEKONKURRENCEMOKS JULEKONKURRENCEMOKS JULEKONKURRENCEMOKS JULEKONKURRENCE

Uddrag af MOKs spam-mails i denne uge

PENNEVENNER 

SØGES

Hello,

It is my pleasure to contact you after go-

ing through your profile at healthsciences.

ku.dk on my search for friendship, please 

contact me on this address so that i can 

send you my picture and tell you more 

about myself. I w
ill be happy to know a 

little about you and hobbies.

Mercy

mercy_mercy4@ecunet.org

DONATIONER MODTAGES MED KYSHÅND
Dear Sir or Madam,
Please excuse that I took the liberty to 
write this to you. I was wondering if you  
have trolley coins (your logoor activities  etc.) to give away. For 
any trolley coin you may find in your 
desk-drawer and don’t need yourself 
I would be thankful, too.
I am a collector of these trolley coins, I 
already have more 100 different ones, 
but most of them are German one’s 
of course, which I was given at trade 
shows, stores and other opportunities. 
This is very common in Germany.I would greatly appreciate it, if you 
could send one to me.
With many greetings from GermanyAngelika GeertsemaPostfach 1273D 66983 Thaleischweilera-geertsema@t-online.de

Redaktionen foreslår at der ikke besvares på ovenstående spam

HVAD SKAL FADLS NYE 
HUS HEDDE?

I forbindelse med at FADL indvi-
er baghuset  ved Blegdamsvej 26 
søger FADL efter et navn til det 
hus som samler FADLs forlag, 
hovedforeningen, Københavns 
kredsforening og Københavns 
vagtbureat under et tag. Til det 
vindende forslag udloddes en 
præmie. Skriv til hf@fadl.dk og 
mærk ”navn til B26”

Troels/KKF


