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Det sker i ugen 2009/2010 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
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 indlæg-
genes 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 følgende 
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 Il-
lustrationer/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 redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.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 institutter 
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:

Onsdag:  MOK nr 18, årgang 42 udkommer

Torsdag: IMCC Infodag kl. 16.15 i Dam aud. - se s. 5
  IMCC info om IMCC konference - meld dig som fundraiser  
  - se mere på s. 5!
  Hertoft eftermiddag med hr. Hertoft - se s. 6

Fredag: Infomøde om dissektionsturen kl. 13.15 - se s. 4

Lørdag: DR2 temalørdag om Kussen. Gå ikke glip af "Den fødende
  kusse - Tre muntre jordemødre fra Rigshospitalet fortæller 
  hvordan kussen er blevet den moderne kvindes guldgrube 
  - mens de klipper kusser i karton."

Søndag: Vinteren slutter (officielt) - men husk at julen varer lige 
  til påske, og hvis du er i tvivl om noget, så er der mere  
  info om sagen på www.erdetjul.nu
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Exchange månedsmøde kl. 16.15 - se. 5

Denne  redaktion

MOK

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 merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7505, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 
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Oversigt over eksamenstilmeldinger
Kære alle
Eksamenstilmeldingen til sommerens eksamener via punkt.ku.dk 
er nu overstået og fordeler sig som nedenstående:

Uddannelse  Tilmeldinger til S10
Cand.scient.san  139
Civilingeniør  166
Folkesundhedsvidenskab  662
Humanbiologi  85
IT og Sundhed  80
Master of Disaster Management 0
MIH  12
MPH  51
Medicin  7345
Molekylær biomedicin  9 (flere følger dog fra NAT)
Odontologi  1203
Miljøkemi og Sundhed  0
Total  9752

Eksamenstilmeldingen er lukket nu og evt. studerende, der ønsker 
at tilmelde sig, skal søge dispensation om for sen tilmelding. Dog 
skal det bemærkes, at mht. skriftlige eksamener, kan der ikke 
umiddelbart forventes en plads til for sent tilmeldte.

Mh
Michael Sørensen
Kontorfuldmægtig, Eksamenskontoret

Uge 8-9, 2010
Studievejledningen for Medicin

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdag 23/2 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Onsdag 24/2 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen
Torsdag 25/2 1400 – 1600 1200 – 1400  Sedrah A. Butt
Torsdag 25/2 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted
Fredag 26/2 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen
Fredag 26/2 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag 2/3 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Onsdag 3/3 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen
Torsdag 4/3 1400 – 1600 1200 – 1400  Sedrah A. Butt
Torsdag 4/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted
Fredag 5/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen
Fredag 5/3 1200 – 1400 1400 – 1600 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 
Tirsdage 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl International
Torsdage  1300 – 1500  Eva Maryl International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tid-
spunktet 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: 9.1.35

STUDIET STUDIEVEJLEDNINGEN

Harvard Medical School – Massachusetts General 
Hospital – Valgfrit Klinisk Ophold Kursus i studieteknik 

– 11. og 18. marts 2010 - kl. 17
Kurset er målrettet medicinstuderende på bachelordelen, men 
studerende på kandidatdelen er også velkomne.

Dette er et kursus, som introducerer og øver de klassiske og mere 
moderne studieteknikker, herunder

- sekvens-læsning
- fornuftig brug af computer
- mindmap
- 2-vejsnoter
- relevante memoreringsteknikker
- læse- og eksamensplanlægning

Der er tale om et kursus med mange praktiske øvelser hvor du 
bruger dine egne bøger fra dette semester og din egen computer.

Varighed 2 x 4 timer (med en uges mellemrum).

Kurset er gratis.
Tilmelding starter søndag 28. februar kl. 18.00 - ved at sende navn 
og semestertrin til studieteknik@gmail.com - der er et stærkt be-
grænset antal pladser, som fordeles efter “først til mølle...”

mvh. Rune Sarauw Lundsgaard

Der er blevet etableret et samarabejde 
imellem Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School) afdeling for Øre-
Næse-Hals (ØNH) og afdelingen for ØNH 
på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan 
sendes to stud.med. afsted på hver et 4 uger 
langt klinisk ophold indenfor ØNH på Mas-
sachusetts Generel Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde 
på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical Students og vil have de 
samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Dette 
års ophold er skemalagt til hhv. maj og 
november 2010.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset 
inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
• Du har en “Malpractice insurance policy” 
(ex. via FADL/CODAN)

Hvis ovenstående har interesse bedes 
du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

• Dokumentation for “Malpractice insur-
ance” 

til Professor Christian Buchwald på 
adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Ansøgningsfrist for opholdet i maj 2010 er 
15. marts 2010 og for opholdet i november 
2010 er fristen den 1.september 2010. 
Opholdet attesteres med officiel dokumen-
tation.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes 
en af nedenstående kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek 
på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis 
på robert_riis@hotmail.com
Stud.med. Emilie Garnæs 
på emiliega@gmail.com

Der vil blive afholdt et info møde Tirsdag d.2 
marts kl.16.30 på ØNH afdelingen, 7 etage, 
Rigshospitalet 

STUDIETILBUD

Ugens Quiz-svar

I sidste uge spurgte vi til en metode til at holde varmen, som også benyttes af 
podocytterne i den Bowmannske kapsel. Vi har desværre kun modtaget et svar, 
men til gengæld er det rigtigt:

“Kære MOK!
Tak for dejlige quizzer og et forrygende blad. Jeg tænker , at svaret må være 
at flette fingre og/eller tæer(fodprocesser). Det er hyggeligt og miljørigtigt 
- både med og uden tæer. Hvorvidt begge extremiteters distale aspekter 
inddrages afhænger nok af rumtemperaturen.
Med venlig hilsen
Simon Veedfald, 10. semester”

Simon har vundet en pakke julethe, som kan afhentes hos MOK (i Panum Studen-
terhuset) næste mandag efter kl. 15. Tillykke til Simon!
Der er desværre ingen Quiz i denne uge, men vi vender stærk tilbage i næste 
uge.

Jannie / MOK
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afholder

METODEKURSUS 1
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og 
nødtracheotomi på donationsmateriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 11. marts 2010 
kl. 16.00 – 20.00
Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 30 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold, svarende til 
indgrebene, dvs. bestået 3. sem.
Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra torsdag d. 25. februar kl. 12.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen, tlf. 22610764
Martin Vedel Nielsen, tlf. 21234956
Sarah Ostenfeld, tlf. 23492307

Dissektionsturen 2010
Igen i år arrangerer IMCC deres årlige dissektionstur. Turen finder sted i juli og varer om-
kring tre uger i Brno, Tjekkiets næststørste by. På turen får du rig mulighed for at fordybe 
dig i anatomi, så du virkelig bliver rustet til eksamenen. Undervisningen foregår alle hverd-
age i tidsrummet 8.00-12.00 under kyndig vejledning af engelsktalende professorer på et af 
byens moderne universiteter. Derudover vil der være hjælp at hente hos to dansktalende 
hjælpelærere. Ca. to gange ugentligt er der forelæsninger af to lektioners varighed. Foruden 
ca. 60 timers undervisning vil der være små ture til lokale seværdigheder, der de sidste år 
bl.a. indbefattede en udflugt til et gammelt vinslot, vinsmagning, grisefest, en dags tur til 
Wien og to dages afslutning i Prag. Turen er for medicinstuderende fra hele landet.

Ønsker du at vide mere, så mød op til en lille præsentation på Københavns universitet d. 
26. kl. 13:15 – 13:45 i lokale 1.2.18 på ”kemigangen” på Panum. Her kan du få lidt flere 
detaljer og muligheden for at stille spørgsmål. Ellers kan du også bare læse dig mæt på: 
www.imcc.dk/dissektionstur/

Samlet pris KUN 6000,- kr.

Vi mangler nye arrangører i år:
Dissektionsturen 2010 mangler 3 arrangører, ikke nødvendigvis fra København, da folk 
fra Århus, Odense og Aalborg også kan søge. Som arrangør betaler man kun 3000,- kr. for 
turen i bytte for lidt ansvar og administrativt arbejde. Hvis du mener, at du er den rigtige 
til jobbet, så kontakt mig allerede i dag, så kan du også høre lidt nærmere om jobbet og om 
hvad der kræves af dig.

Mvh. Jakob Steenberg, arrangør af IMMCs dissektionstur. 
Email: Jakob_steenberg@msn.com

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 8, 
2010
Her har du ugens tilbud fra studenterpræstens kon-
tor. Check desuden vores hjemmeside på studenter-
praesterne.ku.dk; her kan du læse om vores mange 
aktiviteter og tilbud. 

Venlig hilsen
Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

Semesterføljeton: Det’ en hemme-
lighed… (III)
Når man er forsker for eksempel på et universitet eller 
i en virksomhed, så er det, man helt basalt er drevet 
af, at afdække og afsløre det, der endnu er hemmeligt 
for os. Man vil afsløre kræftens gåde, alderdommens 
gåde, gåden om universets tilblivelse, hvorfor folk 
stemmer, som de gør, hvilke handelsruter vikingerne 
brugte osv, osv. Det ligger en kæmpe fascination i at 
få indblik i et endnu uopdaget felt, og samtidig har 
man som forsker en drøm om, at de opdagelser, man 
gør, kan få afgørende betydning for eftertiden – for en 
udenforstående er det ikke altid helt klart hvordan og 
hvorfor, men det er en anden sag.

For noget tid siden hørte jeg et program på P1 om fore-
lskelse. Der deltog blandt andre en forsker, der havde 
været med til at løse gåden om, hvorfor vi bliver forel-
skede. Han redegjorde for, hvordan man havde fundet 
ud af, at vi udsender nogle feromoner, som det andet 
køn bliver tiltrukket af. Eller rettere sagt: Mennesker 
bliver tiltrukket af de mennesker, som de er i stand 
til at formere sig med, og det afslører feromonerne, 
om man er. Det kan være svært at mærke i en verden 
med parfume, røg og andre lugte, og derfor kysser vi 
for at udveksle feromonerne og så at sige smage os 
frem til, om, den anden er noget for os. 

Denne meget biologiske udvælgelse har også de kon-
sekvenser, at kvinder, der er tæt på deres ægløsning, 
bliver tiltrukket af mænd med firskåret kæbeparti, 
fordi de har flere mandlige kønshormoner. På andre 
tider af sin cyklus prioriterer kvinden andre ting så-
som trofasthed og tryghed for at kunne blive forsørget 
– der har de mere rundhovede chancen. 

Det var rigtig sjovt at høre, hvor rationelt og nyt-
teorienteret, vi er indrettet – hvor dyriske vi i virke-
ligheden er, og det er sikkert helt ubetinget rigtigt. 
Gåden bag vores forelskelse og vores tiltrækning af 
nogen og ikke andre er løst, men er det virkelig hele 
hemmeligheden? Det er jo ikke fordi, man selv føler sig 
helt vildt truffet og føler, at nu kan man for første gang 

udtrykke, hvorfor man er sammen med sin kæreste. 
For kærligheden og forelskelsen er stadig omgæret af 
hemmelighedsfuldhed, mystik og fortryllelse.

Som mennesker lever vi i den underlige splittelse mel-
lem på en gang at vide, at man er et uendelig banalt 
dyr med behov, og at man lever i en verden, der i hvert 
fald for en stor del kan kortlægges videnskabeligt, men 
samtidig tillægger man sit liv en betydning, som man 
slet ikke kan retfærdiggøre videnskabeligt for, og som 
man måske ikke engang altid er helt klar over. Det er 
det, vi kan kalde det eksistentielle perspektiv. 

Det er ikke et perspektiv, der er i kamp med det mere 
naturvidenskabelige biologiske plan, for det er netop 
to perspektiver, der lever side om side. Det er godt 
at holde sig for øje og forelskelsen er et meget godt 
eksempel. Vi kan videnskabeligt kortlægge nok så 
mange sider af livet, men på det personlige plan er 
det ikke det, der gør livet meningsfuldt. 

Meningen med vores liv kan stadig synes lige hem-
melighedsfuldt og uforståeligt og som man aldrig 
bliver færdig med.   

Christine R. Thaning, studenterpræst
Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores 
blog: http://ku-praest.blogspot.com/ 

Filmaftener
Over seks onsdagsaftener (14. april er en undtagelse 
fra reglen) vises seks film, som ud over at være gode, 
også har det til fælles, at de kan siges at have en 
teologisk dimension. 

Vi begynder hver gang med et oplæg om aftenens film, 
som går på skift mellem Christine Rørdam Thaning 
og Stefan Lamhauge Hansen. Efter filmen fortsætter 
vi med en fælles drøftelse af indtrykkene over en kop 
et eller andet.

3. marts: Gøgereden
17. marts: Bladerunner
31. marts: A Serious Man
14. april: Veronikas to liv – NB! Kl. 15
28. april: Købmanden i Venedig
12. maj: Jesus fra Montreal

Dato: 3. marts 2010 
Tidspunkt: 19:00 - 22:00 
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal 

Det koster ikke noget at være med og tilmelding er 
ikke nødvendig.

Fredage i SMiK
12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 
i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Studentergud-
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. 
Visse fredage er der efterfølgende brætspil eller anden 
hygge og/eller underholdning.

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden. 
Næste gang er torsdag den 4. marts 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.

Tid: torsdagene: 4. marts, 8. april, 6. maj og 3. juni 
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…)

Studenterpræsten står til rådighed 
for personlige samtaler
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har studieorlov 
frem til 15. april. I perioden vikarierer Christine R. 
Thaning. 

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

StudenterMenigheden i København (SMiK) er også 
på Facebook. Meld dig ind i gruppen og bliv holdt 
orienteret om aktiviteter mv.

www.studenterpraesterne.ku.dk
praest@sund.ku.dk / 26 74 18 49

BASISGRUPPER

STUDIETILBUD
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Kom til IMCC infodag
torsdag d. 25/2 kl.16.15 i Hen-
rik Dam auditoriet
 
Har du lyst til at komme i praktik i troperne?
Arbejde med emner som organdonation?
Komme ud på folkeskoler og undervise i 
seksualundervisning sammen med andre 
medicinstuderende?
 
Alt dette og meget mere har du mulighed for i International medical 
cooperation committee!
IMCC er en organisation med mange forskellige tilbud og med mange 
undergrupper indenfor områderne undervisning- og oplysning, ud-
veksling samt udviklings- og nødhjælpsarbejde.
Kom til vores infodag torsdag d. 25. februar og hør nærmere om IMCC 
og alle de forskellige undergrupper og hvad du har mulighed for at 
lave i IMCC.
Efter infomødet vil der være almindeligt månedsmøde.
Mvh. administrationsgruppen i København

MÅNEDSMØDE i EXCHANGE!
Kom til månedsmøde tirsdag den 2.marts 
kl 17.00 og vær med til at arrangere 
ophold for udenlandske studerende. 
Bagefter er der velkomstmiddag for Ziv 
fra Israel.

Vi glæder os til at se dig på IMCC kontoret i 
studenterhuset!

IMCC skal til august 2011 
arrangere en
konference for 800 medicin-
studerende fra hele verden
Vi er et lille team der det sidste halve år har arbejdet på projektet, men 
vi har brug for mange fl ere hænder hvis det skal lykkes.

Har du lyst til at lyst til at fundraise 5 mio kr? 
Eller fi nde frem til nogle fantastiske forelæsere? 
Eller måske arrangere et spektakulært 
socialprogram?

Så kom til IMCC-Dag den 25/2 i Dam auditoriet kl 16:15!!

Sexekspressen præsenterer

KNEP FOR KLIMAET
Weekendseminar den 5.-7. marts
Efter den bragende “succes” med COP15 i København, kommer Sexekspressen nu med et spritnyt 
initiativ for klimaforbedring. Den 5. til 7. marts mødes 5 forskellige nationer og interesseorganisationer 
i Hvalsø på vores årlige weekendseminar for at dyste om de stadig mere værdifulde CO2 kvoter.

Er du interesseret i sex, hygge, undervisning
af elever i 7.-10. klasse og frem for alt sjov og spas - så er sexekspressen lige noget for dig! På sem-
inaret vil alle nye guider blive oplært i seksualundervisning, har derefter mulighed for at undervise i 
folkeskoleklasser. Der vil derudover være foredrag og undervisning for alle guider - nye som gamle 
- omhandlende emner med udgangspunkt i Sexekspressens arbejde med seksualundervisning og 
-oplysning.

Vi mødes fredag d. 5. marts kl. 15.30 under uret på hovedbanegården, hvor Magnus og Martin vil 
tage imod jer. Derefter tager vi sammen til hytten i Hvalsø. Seminaret koster blot 50 kr pr person. 
Du modtager et kontonummer til indbetaling 
af dette gebyr per mail når du har tilmeldt 
dig. Drikkevarer er ikke dækket, så tag et par 
hundrede kroner med til øl og vand.

Tilmelding per e-mail til 
magnusavnstorp@hotmail.com.

CO2 neutrale hilsener fra:
Sexekspressen - “Panums hyggeligste 
basisgruppe!”

Har du lyst til at komme i praktik i troperne?

Husk at melde dig til 
forsk! 
d.24/2 kl 16.15-19:45

PUFF og SATS glæder sig til at dele en eftermiddag 
med dig og de bedste indenfor anæstesi, intensiv 
og akut medicin.

Tilmelding på forsk.wordpress.com

KNÆK og BRÆK: Jagten blæses ind på Panum!
Kære Medstuderende!
Vi meddeler hermed at der afholdes stiftende generalforsamling i ”Foreningen af jagtinteresserede lægestu-
derende” (FaJL). Vi er en gruppe jagtinteresserede, der selvfølgelig ikke kan forstå der er ikke er en større 
bevidsthed om Prins Henriks yndlingsbeskæftigelse. Da han desværre ikke længere er i stand til jage grundet 
diverse omstændigheder vælger vi på nuværende tidspunkt at starte en forening til hans ære og pris. 
Vi forestiller os en række aktiviteter udenfor jagten såsom lerdueskydning,  riffelindskydning, en sjov 
hjemmeside, fi lm/hyggeaftener, julebanko og evt piberygning...
I jagtsæsonen vil vi søge at arrangere realistisk set 1-2 fællesjagter på fuglevildt – dette i form af dagjagter 
som vi lejer til en rimelig pris. 
Fornuværende er vi nogle stykker der skyder lerduer og riffel sammen, endvidere er vi aktive jægere i 
sæsonen. 
Forudsætninger: Jagttegn er en naturlig forudsætning for udøvelse af jagt. Hvis du/i ikke allerede har jagt-
tegn kan et sådant tages på helt ned til 3 dage. Er du blot interesseret i at skyde lerduer er jagttegn derimod 
ikke en nødvendighed. 
Våbenejerskab er ikke en forudsætning, men naturligvis en fordel, idet der dog I begrænset omfang vil være 
mulighed for lån af våben. 
Hvis du har interesse i vores forening, så kom til det stiftende møde onsdag d. 24/03/10 - følg med i MOK og 
hold øje med opslagstavlerne. Kom med og sæt dit præg på vores unge forening, alle inputs er velkomne! 
Vel mødt!
På vegne af FaJL
Saddiq Qazi (10. semester) og 
Simon Veedfald (10. semester)
Kontaktes via e-post på adressen fajl.jagt@gmail.com. 
Hvis du ikke har mulighed for at møde op eller har 
spørgsmål er du velkommen til at skrive. 

BASISGRUPPER

Så kom til IMCC-Dag den 25/2 i Dam auditoriet kl 16:15!!
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2009-10

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

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

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Sam-
fund
V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

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

Kontingentopkrævning
Fredag den 5. marts 2009 udsender FADL kontingentopkrævninger for 
forårssemestret 2009.
Kontingentet er fastholdt på 880,- kr. halvårligt.
Husk, at kontingentet er fradragsberettiget, og det sørger FADL automa-
tisk for at indberette til SKAT ved årets afslutning.
Er du blevet kandidat i januar eller har skiftet adresse, skal du huske at 
give besked til FADL via mail kkf@fadl.dk.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 24. 
marts. 

Per 1. april 2010 indførets ny lønstruktur efter den for nyligt 
vedtagne overenskomst. På generalforsamlingen indstilles 
der ændringer i foreningens vedtægter (§11A, stk. 4), så disse 
svarer til den vedtagne overenskomst. 

Som del i den nye overenskomst er der oprettet kompetance-
baserede løntrin i tillæg til de allerede eksisterende SPV og 
VT satser. Under generalforsamlingen skal besluttes hvorle-
des de nuværende lønpuljer skal omdeles i de nye puljer. 

Endvidere vil være en gennemgang af den nye overenskomst 
og slutteligt en opdatering på  vagtmarkedet efter nedskærin-
ger på sygehusene i Region Hovedstaden. 

Mere information følger i MOK i næste uge. 

Ekstraordinær generalforsamling

ANNONCER

Teknisk fejl ved Lægevikar Kursus tilmelding
Som mange måske allerede har bemærket har der vedrørende lægevikarkursus til-
meldingen mandag d. 15 februar, været en del problemer. Kort fortalt resulterede en 
teknisk fejl i at alle der prøvede at tilmelde sig kurser modtog en bekræftelsesmail, 
skønt kurset allerede var fyldt op. EDB systemet er sat op til at blokere tilmelding 
når kurset bliver fyldt. Dette skete dog ikke. I stedet fi k mange efterfølgende tilsendt 
en ”falsk” bekræftigelsesmail, uden kursusnavn og tilmeldningsnummer, men dog 
med information om hvor pengene for kurset kan indbetales. 

Som resultat har mange medlemmer indbetalt penge for kurser uden at være blevet 
tilmeldt. Vi opfordrer derfor alle medlemmer der har tilmeldt sig kurser til at dob-
belt-tjekke deres bekræftelsesmail.  UDEN KURSUSNAVN OG TILMELDINGSNUM-
MER ER MAN IKKE TILMELDT! Er man ikke tilmeldt, bedes man skrive en mail med 
reg. og konto nummer til kkf@fadl.dk hvorefter pengene vil blive retuneret.

Det skal dog pointeres at tilmeldingen ud over dette er forløbet normalt – dvs. gen-
nem først-til-mølle princippet. Vi får mange henvendelser fra folk der har siddet kl. 
16 og tilmeldt sig og ikke har fået plads. Dette er dog fordi andre har været hurtigere 
og ikke p.g.a. den tekniske fejl.  Erfaring viser at der kl. 16 sidder rigtig mange med-
lemmer klar ved computeren og klikker – derfor vil nogen ikke få pladser. 

Til grund for problemet ligger formentlig en opdatering af EDB-systemet der bekla-
geligvis ikke er blevet gennemtestet af fi rmaet vi har ansat til at administrere vores 
hjemmeside. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt, og vi har taget problemet op med 
fi rmaet. Fejlen vil til næste semesters tilmelding være rettet.

Vi beklager fejlen
På vejne af Kursus Udvalget
Mathias Melgaard Hansen
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

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

HOLD E, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 08/04, KL. 10.00 
via www.fadlvagt.dk
Orientering Mandag 03/05 16.30-17.30 Panum
Lektion 1: Tirsdag 04/05 16.30-20.30 RH
Lektion 2*: Lørdag 08/05 09.30-14.00 RH
 Søndag 09/05 09.30-14.00 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 16.30-21.00 RH
 Tirsdag 18/05 16.30-21.00 RH
Lektion 6*: Onsdag 19/05 16.30–18.30 RH
   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
HOLD F, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/04, KL. 10.00 
via www.fadlvagt.dk
Orientering Onsdag 19/05 16.30-17.30 Panum
Lektion 1: Torsdag 27/05 16.30-20.30 RH
Lektion 2*: Lørdag 29/05 09.30-14.00 RH
 Søndag 30/05 09.30-14.00 RH
Lektion 4:  Mandag 31/05 16.30-20.30 RH
Lektion 5: Tirsdag 01/06 16.30-20.30 RH
Lektion 3*: Onsdag 01/06 16.30-21.00 RH
 Torsdag 03/06 16.30-21.00 RH
Lektion 6*: Onsdag 07/06 16.30–18.30 RH
   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

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2010

VAGTBUREAUET

LÆGEHUS PÅ ØSTERBRO

Søger en vikar for lægesekretær 
Den 26/3-10 kl. 8-14 og den 29/3-10 kl. 8-13. 
Derudover forstiller vi os, at du kan hjælpe i sommer-
ferie/ferier
Der vil være en oplæringsdag i lægehuset 
Krav:
• Bestået 5. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 8. marts 2010 kl. 10. Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
Læge Østerbro

�

� �
�

��
��

��
��

PRAKSIS I HVIDOVRE SØGER EN 
VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR

Vi er en lægepraksis i Hvidovre, med 3 praktiser-
ende læger, 1 uddannelseslæge, 1 sygeplejerske 
og 2 sekretærer.
 
Sekretærerne skal på ferie og vi har derfor brug for 
en FADL-vagt som vikar.
           
I perioden 12. maj 2010 til 21. Maj 2010
 
Arbejdstid:

Mandag, tirsdag torsdag og fredag fra kl. 8-15
Onsdag fra kl. 8-18

 
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod 
patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider 
og afgives normale prøvesvar. Arbejdes opgav-
erne kan udvides i forhold til den studerendes 
kompetencer. 
Vi bruger system MyClinic

Krav:
Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort
Kan man tage blodprøver vil det være godt, 
men ikke et krav

 
Ansøgningsfrist: Den 1. marts 2010 kl. 10.00 . Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Praksis Hvidovre”

•
•

•
•
•
•
•

LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPITALET 

Lægevikarhold 7701 søger 1 nyt medlem med ansættelse pr. 
1. april 2010.

Vi skriver dagligt journaler på elektive patienter på thoraxkiru-
rgisk afdeling, Rigshospitalet. Jobbet giver således god rutine i 
objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er til tider 
travlt, men lærerigt. Vi er i alt 11 medicinstuderende på et vel-
fungerende hold med god holdånd og sammenhold.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 07.45 – 13.45. 

Krav:
- FADL-medlemsskab

Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, dvs. 
du skal have bestået 9. semester.
Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også i 
eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værtsættes, 
men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive fore-
trukket.
Gyldigt akkrediteringskort.
Du skal kunne deltage i næste holdmøde den 23. marts 
2010 kl. 18.
Du skal kunne tage 3 lønnede følgevagter i slutningen af 
marts eller evt. i starten af april.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Anders Bech 
Jørgensen, send en e-mail til andersbech@stud.ku.dk 

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. marts 2010 kl. 10:00. Ansøgnin-
ger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– Mærket ”Hold 7701”

•

•

•

•

•
•

•
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 Modul F10-05 F10-06 F10-07 F10-08 F10-09 F10-10 

A + B PA: Lørdag 27.03. PA: Mandag 29.03. PA: Mandag 12.04. PA: Mandag 19.04. PA: Mandag 26.04. PA: Mandag 03.05. 
Test og introduktion. 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
PANUM/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Mandag 29.03. PA: Onsdag 31.03. PA: Tirsdag 13.04. PA: Tirsdag 20.04. PA: Tirsdag 27.04. PA: Tirsdag 04.05. 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        
E FRB: Onsdag 07.04. FRB: Onsdag 14.04. FRB: Onsdag 21.04. FRB: Torsdag 29.04. FRB: Mandag 03.05. FRB: Tirsdag 18.05. 
Forflytning I.  3,75 time 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 12.04. PA: Torsdag 08.04. PA: Onsdag 14.04. PA: Onsdag 21.04. PA: Onsdag 28.04. PA: Onsdag 05.05. 
Somatik.  4 timer 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: Tirsdag 30.03. FRB: Tirsdag 20.04. FRB: Tirsdag 27.04. FRB: Lørdag 01.05. FRB: Tirsdag 11.05. FRB: Onsdag 19.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 09:00 – 13:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/        
H – Kredsløb PA: Torsdag 08.04. PA: Tirsdag 30.03. PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 22.04. PA: Onsdag 05.05. PA: Mandag 10.05. 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 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: Tirsdag 13.04. RH: Torsdag 22.04. RH: Onsdag 28.04. RH: Mandag 03.05. RH: Onsdag 12.05. RH: Torsdag 20.05. 
Somatik.   17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 
Holdopdelt  2 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
RH/        
J – Respiration+ døden PA: Tirsdag 06.04. PA: Onsdag 07.04. PA: Mandag 19.04. PA: Tirsdag 27.04. PA: Torsdag 29.04. PA: Tirsdag 11.05. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        
K – Hygiejne RH: Onsdag 31.03. RH: Tirsdag 06.04. RH: Tirsdag 20.04. RH: Mandag 26.04. RH: Tirsdag 04.05. RH: Torsdag 06.05. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
RH/        
L – Repetition 2 A1: Onsdag 14.04. A1: Mandag 26.04. A1: Torsdag 29.04. A1: Tirsdag 04.05. A1: Mandag 17.05. A1: Tirsdag 25.05. 
Somatik.   17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 
Holdopdelt  2,5 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
ALPHA 1/        
M1 PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 22.04. PA: Onsdag 05.05. PA: Torsdag 06.05. PA: Onsdag 26.05. 
Psykiatri.  3 timer 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 RH: Lørdag 17.04. FRB: Lørdag 17.04. RH: Lørdag 24.04. RH: Lørdag 08.05. FRB: Lørdag 08.05. RH: Lørdag 29.05. 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       
N RH: Søndag 18.04. FRB: Søndag 18.04. RH: Søndag 25.04. RH: Søndag 09.05. FRB: Søndag 09.05. RH: Søndag 30.05. 
Praktisk psykiatri.  5 timer 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: Mandag 10.05. FRB: Mandag 17.05. FRB: Tirsdag 25.05. FRB: Mandag 31.05. FRB: Mandag 07.06. FRB: Tirsdag 15.06. 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 07.05. kl. 13 Onsdag 12.05. kl. 13 Fredag 21.05. kl. 13 Fredag 28.05. kl. 13 Fredag 04.06. kl. 13 Fredag 11.06. kl. 13 
P   RH: Tirsdag 11.05. RH: Onsdag 19.05. RH: Onsdag 26.05. RH: Onsdag 02.06. RH: Onsdag 09.06. RH: Onsdag 16.06. 
Behovsopgave + Rep.  3 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/  3,5 timer       
Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag 12.05. FRB: Torsdag 20.05. FRB: Torsdag 27.05. FRB: Torsdag 03.06. FRB: Torsdag 10.06. FRB: Torsdag 17.06. 
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
C VB: Tirsdag 18.05. VB: Tirsdag 25.05. VB: Tirsdag 01.06. VB: Tirsdag 08.06. VB: Tirsdag 15.06. VB: Tirsdag 22.06. 
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 
VB/       
Y 19.04. eller 05.05. 12.04. eller 19.04. 03.05. eller 06.05. 28.04. eller 06.05. 10.05. eller 27.05. 17.05. eller 27.05. 
Genoplivning.  3 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 
X Torsdag 06.05. Onsdag 21.04. Mandag 26.04. Tirsdag 25.05. Onsdag 02.06. Onsdag 09.06. 
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 
R 
Følgevagter 3 x 8 timer 

Indenfor perioden: 
19.04. – 04.05. 

Indenfor perioden: 
27.04. – 07.05. 

Indenfor perioden: 
03.05. – 18.05. 

Indenfor perioden: 
10.05. – 21.05. 

Indenfor perioden: 
18.05. – 01.06. 

Indenfor perioden: 
27.05. – 08.06. 

VB’s  2. Time Torsdag 12.08. Torsdag 12.08. Torsdag 26.08. Torsdag 26.08. Torsdag 09.09. Torsdag 09.09. 
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 
TILMELDINGSFRIST: Mandag 1/3 kl.10 Mandag 1/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 

VAGTBUREAUET


