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Det sker i ugen
 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. 12. 

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: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:

VFCC + Habib

Onsdag:  MOK nr 2, årgang 43 udkommer
  PIPPI månedsmøde kl. 17 - se s. 6

Torsdag: Præstens strikkecafé kl. 15.30 - se s. 5
  

Fredag:   #
  rp. Receptskrivningsprøve for 9. semester
  ds. 1 x dgl, 1 gang pr. 9. semester.

Lørdag: Semesterstartsfest in da Club
  

Søndag: Markus kommer hjem fra Kina

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE - kl. tolv-nul-nul og ikke senere!

Tirsdag: Foredrag om børnesygdomme kl. 16.30 - se forsiden.
  SAMS foredrag kl. 16 i lille mødesal - se s. 6
  PUFF foredrag kl. 16.15 i store mødesal - se s. 6
  SAKS intromøde kl. 15.15 i studenterhuset - se s. 6
  Intro til FADLs repræsentantskab kl. 16 på FADL- se s. 12

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 7502, 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 

2009-2010
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Hvor er det dejligt som quiz-laver at starte et nyt 
semester op med en quiz, hvor svarene vælter ind.
Efter at have fundet de bedste svar blev der trukket 
lod og vinderen af den basale quiz blev Mariyah Ahmed 
fra 11.semester som ganske rigtigt havde svaret: 
mok@mok.dk, mens præmien for den diagnostiske quiz i 
denne uge går til Nina fra hold 402 som havde gættet 
at patienten havde erhvervet sig en akut pankreatit. 
Vinderne kan komme over på MOK-redaktionen i Studen-
terhuset på næste mandag og hente deres præmier.

Den diagnostiske quiz
I denne uge skal vi en tur på neurologisk afdeling i Næstved, 
hvor du har fået job som lægevikar. En sen onsdag eftermiddag 
kommer en ung og meget tynd kvinde til hospitalet med ambu-
lance. Hun er konfus og bevidsthedssvækket. Hun kan ikke rigtigt 
medvirke til anamnesen, men i hendes journal ser du bl.a. at 
kvinden tidligere har været indlagt pga. anorexia nervosa.
Det går rimeligt hurtigt op for dig at der er tale om en neu-
rologisk problemstilling, hvorfor du vælger at fokusere din 
objektive undersøgelse på den neurologiske undersøgelse.
Udover det påvirkede bevidsthedsniveau finder du ataksi ved 
finger-næse-forsøg samt nystagmus og abducensparese ved øjen-
undersøgelse.

Hvad fejler patienten og hvordan rettes tilstanden?

Den basale quiz
Hvilken tast ligger mellem T, Y, U, J, M, N, B og G på et nor-
malt dansk tastatur?

Send dine svar til mok@mok.dk
Hallas /MOK-red.

Ugens Quiz

???? ?

Fra alle os til alle os
I lørdags mødte en fl ok fantastiske mennesker op i Stu-
denterhuset på trods af tømmermænd efter fredagens 
strabadser. Lige fra om formiddagen gik de på med krum 
hals, for at gøre vores allesammens Studenterhus til et 
bedre og mere funktionelt sted, hvor vi alle gider at være. 
Der blev gjort rent, købt ind, sorteret, repareret og mange 
andre ting. Vi håber meget at I alle kan lide resultatet, og 
at I vil være med til at passe på vores hus, som var det 
jeres eget – for det er det.
I forlængelse af dette bliver jeg nødt til at huske jer på 
at rydde op efter jer selv, for det er åbenbart ikke en 
selvfølge for alle.
Under aktivitetsdagen fandt vi en masse ting der lå rundt 
omkring i huset. Disse er nu lagt i lille mødelokale, hvor 
de i uge 36 kan afhentes af deres ejermænd. I uge 37 
må alle komme og tage hvad de kan bruge, hvorefter 
resten bliver smidt ud.
Til sidst vil jeg gerne takke de studerende der valgte at 
bruge dagen på at gøre Studenterhuset til et bedre sted. 
Som man siger på arabisk: ”Må gud lave mange kopier 
af jer.”

På vegne af Studenterhusets driftsgruppe
Hallas

QUIZ & STUDENTERHUSET

+
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Studieve jledningen
Eksamen – tilmelding og afmelding
Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring � lmelding, afmelding og reeksamen.

Bacheloropgave og 
OSVAL II
Husk � lmelding hvis du vil forsvare din opgave de� e semester

Har du planer om at afl evere og forsvare din bacheloropgave eller OSVAL 
II i de� e semester, skal du huske to � ng: Du skal � lmelde dig eksamen 
på KUnet.ku.dk inden d. 15. september og afl evere forsiden � l opgaven 
i studenterekspedi� onen inden d. 1. oktober. Husk at gemme en kopi af 
forsiden, da den skal afl everes igen sammen med opgaven.

Hvis det ikke er sket automa� sk, kan du � lmelde dig fagene ”Bachelorop-
gave” eller ”OSVAL II” på Absalon ved at søge e� er det i fagkataloget. Her 
fi nder du en masse ny�  ge oplysninger som emnekatalog, � dsfrister for 
� l- og afmelding, hvornår eksamenskontoret sidst skal have din karakter 
fra vejleder og censor, faglige kriterier for opgaven og meget mere. 

Bemærk at det kun er studerende på 2003 kandidat studieordningen, 
der skriver OSVAL II. Studerende på 2009 kandidat studieordningen skal 
skrive en kandidatopgave. En OSVAL II kan afl everes når som helst på 
kandidatdelen, hvorimod en kandidatopgave kun kan afl everes på sidste 
studieår, medmindre den skrives i forbindelse med et forskningsprojekt. 
Oplysninger om kandidatopgaven kan fi ndes på www.sis.ku.dk. 

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Studieophold 
i Norden og 
restpladser i Europa
- KUN FORÅRET 2011

Ansøgningsfristen � l udvekslingsophold i Norden og restpladser i 
Europa i forårssemesteret 2011 på primært 1 semester (kandidat)., 
3. semester (kandidat) og 11. semester, er: 

Fredag den 10. september kl. 12.00.

Ansøgningen afl everes i Journalen (lokale 9.1.53) eller Ekspedi� onen 
(lokale 9.1.33B) på Fakultetssekretariatsgangen.

Hvor� l:
I den her runde er der primært ledige udvekslingspladser i:
• Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim – Norge
• Stockholm - Sverige (KUN delt 10.- + 11. semester)
• Reykjavik - Island (muligt selvom man ikke kan islandsk)
• Heidelberg, Bonn, Münster – Tyskland (sprogkrav: tysk)
• Wien – Østrig (sprogkrav: tysk)
• Rom og Firenze - Italien (primært 7. og 11. semester) – (sprog-
krav: Italiensk)
• Debrechen – Ungarn (sprogkrav: engelsk)
• Poi� ers, Frankrig (ny a� ale) – 1. semester (kandidat) og 11. se-
mester. (Sprogkrav: fransk).

Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning fi ndes på h� p://medicin.ku.dk/
interna� onalt/
Det er nemt at søge !

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at læse erfaringsrap-
porter fra studerende, der � dligere har været på udvekslingsophold, 
kan du kontakte den interna� onale studievejleder Eva Maryl.

Træff e� d: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag mellem kl. 13.00-15.00 
i lokale 9.1.33. Eller mandag mellem kl. 9.00-10.00 på telefon 
3532-7528.

Bemærk venligst, at der ikke er vejledning i ugerne 35 og 36.

Eva Maryl
AC-fuldmæg� g/Interna� onal studievejleder

Studievejledningen for Medicin September 2010 Uge 36-37

Dag Dato Telefon� d Træff e� d Vejleder 
Mandag 6/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Tirsdag 7/9 1200 – 1300 0900 - 1200 Chris� na Olesen
Onsdag 8/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Bu� 
Onsdag 8/9 1400 – 1500 1500 – 1800 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 9/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Mandag 13/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Tirsdag 14/9 1200 – 1300 0900 - 1200 Chris� na Olesen
Onsdag 15/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Bu� 
Onsdag 15/9 1400 – 1500 1500 – 1800 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 16/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted

Personlig samtale kan bes� lles via www.medicin.ku.dk/vejledning. Har du ikke bes� lt � d, er du velkommen � l at 
afvente en ledig � d!

Den Internationale Studievejledning
Dag Telefon� d Træff e� d Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl
Vejledningen i træff e� den er temaopdelt. Du skal ikke bes� lle � d, men blot møde op på � dspunktet for det tema, som 
du er interesseret i – se skemaet nedenfor.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Interna� onale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk    e-mail: evma@sund.ku.dk
træff e� dslokale er: 9.1.33a   træff e� dslokale er: 9.1.35

Ansøgning om Internationaliseringsstipendium 
i forbindelse med et selvarrangeret udlandsophold

Tilmelding
Hvis du har � lmeldt dig undervisningen på et semes-
ter, bliver du også automa� sk � lmeldt semesterets 
eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yder-
ligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, selv 
om du ikke er � lmeldt undervisningen, skal du dog 
selv � lmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Uni-
versitets selvbetjeningssystem på KUnet. Her kan 
du også kontrollere om dine � lmeldinger er blevet 
registreret.
Skal du � lmelde dig en ordinær eksamen uden at være 
� lmeldt undervisningen, kan du gøre det i perioden 
15. august � l 15. september i e� eråret og 15. januar 
� l 15. februar om vinteren/foråret. Bemærk at alle 
obligatoriske studieelementer på et semester skal være 
bestået for at kunne deltage i en eksamen.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamens� lmelding kan du afmel-
de eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) inden 
dagen hvor eksamen a� oldes. Vær opmærksom på at 
hvis du afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for 

at gå op før næste semester. Derfor er det en god ide 
at tale med en studievejleder, inden man afmelder 
eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Sygemelding � l eksamen
Sygemelding skal ske � l eksamenskontoret senest kl. 9 
samme dag som eksamen. Senest tre dage e� er skal en 
lægeerklæring afl everes � l eksamenskontoret.

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil � lmelde dig reeksamen skal det ske i sidste 
hele uge af juli eller første hele uge af februar. Man kan 
� lmelde sig, hvis man � dligere har deltaget i samme 
eksamen, eller hvis du har været syg � l den ordinære 
eksamen og kan fremvise en lægeerklæring. Tilmeldin-
gen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen.  

Du kan læse mere om eksamen 
på www.medicin.ku.dk/eksamen.
Du kan også fi nde et skema over vig� ge � dsfrister på 
vores hjemmeside www.medicin.ku.dk/vejledning 

Studieophold 

International 
Corner

Du kan søge om at få et interna� onaliseringss� pen-
dium med � l dit selvarrangerede forhåndsgodkend-
te studieophold i udlandet. Be� ngelser for at søge 
er, at opholdet skal være minimum af 3 måneders 
varighed.  Opholdet må ikke være studie� dsforlæn-
gende og skal være meritgivende.

Ansøgning
Ansøgning om interna� onaliseringss� pendium søges via 
KUnet. Vær opmærksom på, at Det Interna� onale Kontor 
ikke modtager papiransøgninger og derfor kan du KUN 
søge gennem KUnet.
Ansøgningsskemaet fi ndes på KUnet under “Selvbetjening 
af studerende” – vælg “studieophold i udlandet”. KUnet er 
typisk åben for ansøgninger ca. 1 – 1 ½ måneds � d inden 
ansøgningsfristens udløb.

Bilag � l ansøgningen:
• En projektbeskrivelse på dansk, der beskriver hvorfor du 
gerne vil af sted. Projektbeskrivelse skal fylde 1-2 sider.

• Fagplan, dvs en oversigt over hvilke kurser du ønsker at 
følge ved universitetet.

• Dokumenta� on på at du er optaget på det udenlandske 
universitet, eller at du har været i kontakt med det uden-
landske universitet/prak� kophold/feltarbejde.

Ansøgningsfristen � l ophold i hele 2011 er onsdag den 15. 
september 2010 kl. 15.00.

Med venlig hilsen
Eva Maryl
AC-fuldmæg� g/Interna� onal studievejleder

STUDIEVEJLEDNINGEN
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���������� � � � � ��� ��� ��� ��� �
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Tilbud fra 
Studenterpræsten 
uge 36, 2010

Kære læser

Velkommen til nutiden.  Velkommen til efterårsse-
mestret 2010. Hvad enten du er ny studerende el-
ler gammel i gårde, så hjerteligt velkommen til studenterpræstens 
klumme, der som vanligt vil huse en føljeton over et særligt emne. 
Undertegnede og min akademiske medarbejder Lise, vil i efterårets 
MOK på skift skrive om sprog. 

Sprog er mange ting og alligevel tænker vi sjældent over det. Vi 
bruger det sprog vi har lært og som vi har gjort til vores eget.  At 
have et sprog og evnen til at udtrykke sig er måske noget af det mest 
betydningsfulde for vores art. 

Dyr kan også kommunikere, men det menneskelige sprog er efter alt 
at dømme meget mere avanceret og varieret end alle andre dyrs. Vores 
sprog er - i modsætning til andre dyrs - et symbolsk sprog. Dermed 
mener jeg blot, at vi bruger ord – lyde og skrifttegn – der dels ikke 
ligner det de udtrykker og dels at sprog følger en særlig orden eller 
et særligt system. Vi har f.eks. navneord, udsagnsord og tillægsord, 
hvilket ingen dyr har. 

Sprog er altså noget meget særligt, men det har også mange forskel-
lige former. Der er - som de nye studerende nu skal lære – fagsprog.: 
lægelatin – ikke blot manus og caput, men også medulla oblongata, 
cerebellum, glandulla lacrimalis og vagina. 

Ja, det sidste kendte du jo nok i forvejen. Kønsdelenes betegnelser 
er ofte velkendte og mangfoldige. Kært barn har mange navne, 
siger man jo.  Men det er vigtigt at vide, hvornår man skal bruge de 
forskellige betegnelser. 

Sproget har således mange former, og det skal vi se nærmere på i de 
kommende numre af MOK. Føljetonen vil efterfølgende være at finde 
på studenterpræstens blog: http://ku-praest.blogspot.com/

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op hver anden torsdag. Hvis du vil lære at strikke, 
kan du sagtens få hjælp, og du kan låne garn og pinde til at komme i gang; hvis 
du allerede kan strikke, kan du få ideer til at komme videre.

Vi strikker, snakker, hjælper og inspirerer hinanden, drikker kaffe, udveksler 
opskrifter mm., og du er velkommen til at komme og være med. 

I efteråret 2010 strikker vi følgende torsdage: 9. september, 23. september, 7. 
oktober, (IKKE 21. oktober pga. efterårsferie), 4. november 18. november, 2. 
december og 16. december.

Tid: torsdage i lige uger kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis – men sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag

Studiekreds: Det evolutionære 
hjernemenneske
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har en studiekreds i dette semester, 
som du er velkommen til at deltage i:

Der er stor fokus på hjerneforskning og bevidsthed. I populære fremstill-
inger og i medierne ser man ofte menneskelig adfærd forklaret med, at 
vi stadig går rundt med en stenalderhjerne eller at vi er evolutionært 
disponeret for at få bedst og mest afkom og derfor gør som vi gør.

Det kan virke noget forenklet, men i hvilken forstand er det sandt, og 
hvad stiller vi op med den viden? Der kommer biologiske forklaringer 
på flere områder, der ikke er biologi: samfund, litteratur, religion og 
film. Hvorfor sker det nu? Og er det en god udvikling?

I efterårets studiekreds vil vi undersøge disse emner i en åben og seriøs og 
munter atmosfære. Studiekredsen henvender sig primært til studerende, 
men der er plads til alle interesserede.

For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen 
(tlf. 28 75 70 94); ellers kan du bare møde op første gang. Vi mødes 
i alt fem gange i løbet af efteråret.

Tid: tirsdage 16-18. Første gang 28. september
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal 
(bag Skt. Johannes Kirke på Sankt Hans Torv)

Wild West fest 

- Sæt kryds i kalenderen allerede nu: 
Fat seksløberen, på med støvlerne og kysen eller den store hat. Årets semes-
terstartfest går vestover. Vi vil parkere vores heste i gården, trampe op i ”The 
Great Can’t Street Saloon” med klirrende sporer og holde en aften i bedste 
western-stil. Der vil være triple-hot chili con carne, apple pie og darn strong 
kaffe, endnu stærkere whisky - og linedance-workshop for de seje. 

Tid: 8. oktober kl. 18.30
Sted: St. Kannikestræde 8 

Pris: kr. 75 betales i døren
Tilmelding er nødvendig på mail lotz@adm.ku.dk eller på Facebook 
– senest onsdag den 6. oktober

Andagtsrummet er på Facebook
Vi har oprettet en gruppe på Facebook for brugere – og sympatisører – af and-
agtsrummet, der ligger i lokale 15.2.3, ved siden af studenterpræstens kontor. 

Vi forestiller os at gruppen kan være et supplement til Bruger-til-bruger-
bogen, som (vistnok?!) stadig findes i rummet.

Søg efter ”Andagtsrummet på Panum”.

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
StudenterMenigheden i København (SMiK) på Facebook

praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

STUDIETILBUD
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PUFF foredrag
D. 14. september 2010 kl. 16.15 

i Store Mødesal

Fra Forskning til Produkt

Kom og hør 
Henrik Kruckow, 

Konsulent, cand. polit. 
og underviser på 

SUNDs PhD. kurser 
fortælle om 

Forskning og samarbejde med det private erh-
vervsliv 

Der vil være kaffe, kage og hygge 
bagefter

Ingen tilmelding nødvendig!

Verden kalder!
PIT holder infomøde den 22. september kl. 16 i 
Store mødesal!
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt ud-
bytte?
Går du rundt med en lille tropemediciner i 
maven?
Trænger du til en pause fra bøgerne?
Eller er du bare nysgerrig?
Så kom til PIT, Praktikant I Troperne, information-
smøde og få bl.a. svar på hvad PIT laver, hvad der 
kræves for at blive udsendt med PIT og hvordan 
du søger.
Studerende der har været udsendt med PIT vil 
fortælle om deres ophold og oplevelser på et hos-
pital i troperne.
Der er kaffe og kage til det hele 
Alle er velkomne, UANSET studietrin!

Med venlig hilsen
PIT

YNGRE LÆGE I ALMEN PRAKSIS

SAMS har inviteret Urfan Ahmed til at holde foredrag 
om at være yngre læge i en almen praksis. Urfan 
vil fortælle os om, hvordan hverdagen i praksis er 
og hvorfor han synes, at almen medicin er et rigtig 
spændende speciale. Han vil også kunne fortælle om 
speciallægeuddannelsen og om de overvejelser man 
kan have i forhold til 4-års reglen. Derudover så vil 
vi selvfølgelig høre en masse sjove og spændende 
historier fra hverdagen med patienterne.

Hvis du synes dette lyder spændende, 
så mød op:

Tirsdag den 14. september 
kl.16.00 i Lille Mødesal

SAMS sørger selvfølgelig 
for kaffe og kage.

Vel mødt!
 
Mange hilsner
SAMS

GRATIS LÆGEDAGE

Lægedage er de praktiserende 
lægers egen kongres, arrangeret 
af Dansk Selskab for  Almen Medicin 
(DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation 
(PLO). 
Den afholdes i Bella Centeret d.15.-19. november 
2010. Hovedtemaerne i år er ”De ældre patienter” 
og ”Akutområde”, men der er også mulighed for at 
høre om andre emner. 

Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som 
teoretiske. Der er også en stor udstilling og fær-
dighedsværksteder. 

Der er kurser som: 

” DEN LANGE REJSE GENNEM MAVE-TARM-
KANALEN” eller ”HVOR TÆT KAN VI KOMME 
MEDICINALINDUSTRIEN UDEN AT TAGE 
SKADE?” eller hvad med ”GAMMELT SNOT ELLER 
LUNGEBETÆNDELSE?”
Tjek programmet på www.laegedage.dk

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, 
som giver SAMS medlemmer og andre interesserede 
medicinstuderende muligheden for at deltage gratis 
på Lægedage. 1 dags arbejde giver 1 dags kurser på 
Lægedage. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe 

kursisterne på rette vej, at holde miniinter-
views med deltagerne evalueringer), og 

være mikrofonholdere ved åbningen og 
ved foredragene i auditorierne.

Der findes en hel del kundskaber 
at hente på Lægedage både under 
arbejdet og især under kurserne. 
Desuden er det en udmærket 
chance for at knytte kontakter 
til de praktiserende læger og få 
lidt indblik i deres (og måske 
jeres fremtidlige) arbejde.
Der er to muligheder: 
• Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 

1 dags fri adgang til lægedages 
kurser. Gratis frokost begge dage 

inkluderet.
• Arbejde ½ dag, hvilket giver 

½ dags fri adgang til lægedages kurser. 
Gratis frokost denne dag.

Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv 
en mail til pernole@get2net.dk senest den 24. sep-
tember med dit navn og telefonnummer og gerne 
lidt om hvilke(n) dag(e), du foretrækker at arbejde 
samt hvilke(n) dag(e), du ønsker at gå på kursus. Så 
kontakter vi dig med yderligere information.

Vi ses på Lægedage!

Mange hilsner
SAMS

SAKS byder velkommen 
tilbage!
En forening for medicinstuderende 
med interesse for kirurgi

Intro-møde:

Tirsdag den 14. September kl. 15,15 vil der være 
introduktion til SAKS for interesserede og nye 
medlemmer.
Dette kommer til at foregå i store mødesal i stu-
denterhuset. Bagefter er alle meget velkomne til at 
deltage i månedsmødet

Månedsmøde:

SAKS afholder semestrets første månedsmøde
tirsdag den 14 september kl 16,15. I store mødesal 
i studenterhuset.  – Alle er velkommen! Især nye 
studerende. 

For dagsorden se da hjemmesiden eller opslag-
stavlen. 

Sutursæt:

På månedsmødet vil det være muligt at købe SAKSs 
Sutursæt.  Det indeholder instrumenter nødvendige 
for dissektionskurset  på tredje semester, plus flere 
andre. For medlemmer koster det sølle 160kr.  Det 
kan også erhverves ved at sende en mail til:
Bestyrelse@studkir.dk

BASISGRUPPER

Velkommen til et nyt se-
mester i PIPPI

PIPPI lukker op for det nye 
semester med et foredrag om 
børneortopædi. Overlæge PhD 
Klaus Hindsø fra børnesektionen 
på ortopædkirurgisk klinik kom-
mer og fortæller om pædiatriske 
ortopædkirurgiske situationer.

Alle er velkomne til foredraget 
og det efterfølgende månedsmøde, tilmelding er 
ikke nødvendig. 

Det hele løber af stablen d. 8/9 i lille mødesal 
kl. 17.00. Vi sætter nogle skilte op så du kan 
finde vej.

PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende 
uanset semester, der har en interesse for pædiatri 
og behandling af syge 
børn.

Vi holder møde hver 
måneds anden onsdag 
kl. 17 i lille mødesal på 
Panum Instituttet. Til 
møderne plejer vi at få 
en interessant foredrag-
sholder der har med syge 
børn at gøre i det daglige. 
Niveauet er lagt så alle 

PIPPI

Panumskituren

Kom ti l informationsmøde i
Studenterklubben!!

Onsdag d. 22/9 kl. 16

Torsdag d. 30/9 kl. 16

 

www.panumskituren.dk

Kom I to!  - Ses Sifs fissesot 
                 i MOK?
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IMCC Uland
Læge Elio Martínez 
kommer på besøg i 
Danmark fra d. 24. 
august til den 23. 
september 2010

Elio Martínez er uddannet 
læge i Sucre, Bolivia. Han 
har de sidste 4 år arbejdet hos 
den danske NGO, IMCC i San 
Lucas, hvor han har udviklet 
og arbejder på landet i Bo-
livia med aktiviteten ”Salud 
Interkultural” – Interkulturel Sundhed.

Hvad er interkulturel sundhed:  Bolivia har en lang 
tradition for traditionel behandling, lang tid før 
Incariget har landbefolkningen i Bolivia benyttet sig 
af de planter de har omkring sig og gammel kendskab 
og erfaringer med sygdomme, fødsler og spirituelle 
ritualer. Da Bolivia i 2010 har et udviklende, offentlig 
sundhedssystem og skellet mellem by og land bliver 
størrer for hver dag bliver disse traditionelle 
behandlere ofte glemt som en ressource i landet. 

Interkulturel sundhed har fokus på Bolivias tradi-
tioner og hvordan disse kan gavne befolkningens 
sundhedsniveau. Samtidig med at der er meget fokus 
på, at det offentlige sundhedssystem oftest har de mest 
udviklede behandlingsmetoder og viden.
De traditionelle medicinere og fødselshjælpere har 
en god kontakt til den del af befolkningen, der lever 
længst ude på landet og har mindst kendskab til de 
sundhedstilbud, der er i Bolivia. 
Det er ikke sjældent, at landbefolkningen skal gå i 
dage for at komme frem til en sundhedspost, og hvis 
de syge eller gravide først søger hjælp i sidste øjeb-
lik, er dette ofte forsent. Derfor er de traditionelle 
behandlere en kæmpe ressource på landet, og hvis 
samarbejdet imellem det traditionelle og offentlige 
system forenes og forbedres vil det være muligt at 
hjælpe mange mennesker, hvor der ikke er mulighed 
at komme ud til ellers.

Dette arbejder IMCC med i San Lucas Kommune. 
Elios arbejde består i at opnå en gensidig respekt og 
forståelse imellem de to sider af det bolivianske 
sundhedssystem. Han står for at opbakke 
organiseringen af de traditionelle medicinere, 
fødselshjælpere og plantespecialister på landet, 
så disse bliver en samlet organisation, der kan sa-
marbejde med sundhedssystemet. Samtidig gør en 
orgaisering af de traditionelle behandlere også, at 
der kan være en skarpere kontrol af disse, da den 
manglende kontrol af deres behandlingesmetoder 
ofte er det der gør sundhedssystemet skeptisk. Mange 
læger har desværre gennem deres karriere oplevet at 
modtage en patient, der er blevet fejlbehandlet af en 
traditionel behandler. Dette er nogengange sket med 
fatale udfald. IMCC mener dog ikke, at en negligering 
af dette problem vil være til nytte for nogle og arbejder 
derfor med at skabe dialog imellem de to systemer. 
Hvis de traditionelle behandlere kommer til at kende 
sundhedssystemet bedre vil de hurtigere vide, at de 
skal sende en patient videre og kende til deres be-
grænsninger. Hvis de traditionelle behandlere kender 
sundhedspersonalet godt, vil det være nemmere for 

disse at søge sundhedsposten for at få råd og vejledn-
ing, og sundhedspersonalet vil samtidig få kendskab 

til hvilke patienter og gravide, der 
findes i deres område.
Da Elio har arbejdet med in-
terkulturel sundhed siden 2006, 
har han et stort kendskab til den 
traditionelle forståelse, mens at 
han samtidig er uddannet læge 
og har kendskab til det offentlige 
system og deres skepsis.
I Danmark skal Elio besøge for-
skellige institutioner med inter-
esse for det Interkulturelle aspekt, 
der fylder meget i Bolivia. Han vil 

give et oplæg om sit arbejde og fortælle om de erfa-
ringer han har gjort sig på hospitalet i San Lucas og 
på landet med de traditionelle behandlere.

Elio skal holde følgende oplæg i 
Danmark:
25. august kl. 15.00-15.15, Panum instituttet 
– København:
 International Health Summer School  
 “Intercultural Health in Bolivia”
13. september kl. 8.15 Stenhus Gymnasium – Hol-
bæk: 
 “Medicina tradicional y Salud 
 intercultural en Bolivia”
Onsdag d. 15. september kl. 17.00 , Panum Instituttet 
– København:
 IMCC Ulands arbejde i Bolivia og “Me 
 dicina tradicional y Salud 
 intercultural en Bolivia”
20. september. Kl. 14.00-15.30, CBS, København   
 study of the Americas “Salud 
 intercultural - una alternativa de 
 solución”
21. september,Kl. 12.00-13.30, Københavns Uni-
versitet 
 Spansk/Latinamerikanske kultur- og 
 samfundsforhold “Salud intercultural  
 - una alternativa de solución”

For mere info kontakt: Helenerostad@gmail.com
Besøget er støttet af Danidas omvendte rejselegat

 
Internationalt møde for 
medicinstuderende fra hele 
verden
IMCC blev grundlagt for 60 år siden, og dette skal 
fejres ved afholdelse af en General Assembly sam-
men med alle øvrige medlemslande i august 2011 
(August Meeting 2011). 

København skal danne rammerne for mødet, og det 
bliver et helt enestående arrangement

Vi har brug for en masse hænder til at hjælpe med 
at arrangere dette, og det er her du kommer ind 
i billedet!

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med stu-
derende fra Århus, Aalborg og Odense, og du vil 
møde mennesker fra hele verden

Vi afholder national introduktionsweekend fredag 
d. 8. til søndag d. 10. oktober i studenterhuset ved 
Panum Instituttet med masser af hygge og fest.

Introduktionsweekenden er helt uforpligtende, og 
man vælger selv hvor mange dage man vil deltage, 
men jo flere dage jo bedre.

Læs mere på www.am11denmark.com

El l e r  kontakt  Ben jamin  Kaas -Hansen : 
president@am11denmark.com

Tilmelding til intro weekenden: www.
am2011denmark.com/weekend

BASISGRUPPER

Research Exchange
Kombiner rejse og 
forskning på en 
helt unik måde 
med IMCC

IMCC Research Exchange 
sørger for kontakten med 
værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed 
under hele opholdet. Mød mennesker fra hele 
verden samtidig med du får en enestående mulighed 
for at forske i et projekt efter eget ønske.

Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 
2000 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året.
Ansøgningsfrist d. 1. november ( for ophold 
sommer 2011). 
Restpladser i efteråret 2010 kan søges snarest 
muligt

Vi har netop nu restpladser i Portugal, Thailand, 
Indonesien og Grækenland og til sommer har vi 
yderligere pladser i Canada, Frankrig, Mexico, 
Kroatien og Spanien.

Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter 
på www.ifmsa.org/public
Eller læs mere på www.imcc.dk

For yderligere spørgsmål 
kontakt venligst en af følgende 
kontaktpersoner:

Anna Rasmussen, National formand, 
nore.denmark@gmail.com                
Henriette Callesen, Lokal formand Aalborg,  
lore.aalborg@gmail.com                               
Lene Andersen, lokal formand Århus, 
l_h_andersen@hotmail.com

Undervisning i anatomi
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Hertoft-eftermiddage

Sæson 2010-11

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

30. september:
Sarah Holst Kjær

At leve i kærlighed – feltarbejder blandt yngre par
Middelklasse-parforholdet evalueres og debatteres 
ofte under mottoet ”Hvorfor have et godt parforhold, 
når man kan have ét, der er fantastisk!”. I hjemmets 
evalueringscentral – sofaen – hører man således ofte 
spørgsmålet: ”Hvordan har vi det?”. Foredraget 
baserer sig på en svensk, etnologisk doktorafhan-
dling om romantisk kærlighed, hvor kravet om 
lykke blander sig med arbejdsetik og realiseres via 
livsstilsforbrug ved cafébordet, på storbyferien eller 
i biografmørket. Udgangspunktet er samtaler med 
heteroseksuelle, københavnske par, og foredraget vil 
handle om senmoderne, romantiske forestillinger om 
’handling’ og ’arbejde’ som vejen til en emotionelt 
givende relation.

28. oktober:
Lone Bjelke & Mathilde Walter Clark
Tilnærmelser. En eftermiddag med Clark, Bjelke og 
Duras.
Lyrikeren Lone Bjelke har i de senere år leveret flere 
fornemme oversættelser af den legendariske franske 
forfatter og filmskaber Maguerite Duras (1914-96), 
og forfatteren Mathilde Walter Clark udgav tidligere 

på året den anmelderroste forførelsesroman ”Priapus 
– en forførerhistorie”. Denne eftermiddag vil Bjelke 
og Clark give smagsprøver på deres oversættelses- og 
romanværk.     

25. november:
Kuno Sørensen
Red barnet – fra seksuelle overgreb
I Danmark er organisationen Red Barnet en stærk 
stemme i kampen mod seksuelle overgreb og seksuel 
udnyttelse af børn. Psykolog i organisationen, Kuno 
Sørensen, vil med udgangspunkt i visning af filmen 
”Træneren” sætte fokus på, hvordan en børner-
ettigheds- og græsrodsorganisation arbejder med 
oplysning, information og fortalervirksomhed, når 
emnet er seksuelle overgreb på børn. Han vil desuden 
se nærmere på den svære balance mellem skærpet 
opmærksomhed og hysteri.
 
27. januar:
Morten Emmerik Wøldike
Piger bliver ikke lykkelige af analsex
”Sexstarz”-censur. Krav om forbud mod pornografi. 
Kodeks for kommunalt ansattes seksuelle udfoldelser 
i fritiden. Jørgen Leth. Forbud mod at ansatte hjælper 
handicappede med at tage kontakt til prostituerede. 
Forslag om at bibliotekarer skal klippe sexannoncer ud 
af aviserne, før de lægges frem i bibliotekernes læse-
sale. Jeppe Kofod. Krav om at forbyde købesex. Bekym-
ringer, frygt, forargelse og krav om forbud og kontrol 
prægede den offentlige seksualdebat i sidste halvdel af 
00’erne. Debatten er blevet polariseret og domineres 
i stigende grad af seksualmoralske standpunkter, der 
stiller sig fordømmende over for forskellige seksuelle 
lystfølelser og kropsudfoldelser og hviler på norma-
tive forestilling om, at der findes en ’rigtig’, ’sund’ og 
’normal’ seksualitet, som skal gælde for alle. Sociolog 
Morten Emmerik Wøldike præsenterer resultaterne af 
sin undersøgelse af den danske avisdebat om analsex, 
pornografi, gruppesex, prostitution og seksualisering 
i 2004-2006 sammenlignet med 1997.

24. februar:
Sanne Neergaard
En god nok sexolog
At tage medmenneskers kærligheds- og sexliv i sine 
hænder er en dybt alvorlig sag. Hvor tør vi! Det kræver 
respekt, viden, erfaring, ydmyghed og mod. Kan enhver 
cykelsmed eller kørelærer påtage sig dette? Er den 
gode vilje og et par weekendkurser nok? Med venlig 
hilsen til børnelægen og psykoanalytikeren Donald W. 
Winnicotts begreb ”a good enough mother” vil oplæg-
sholderen fortælle om sin vej, dele sine erfaringer, 
bommerter og sejre fra klinikken og fra sit eget liv. 
Sanne Neergaard er psykolog, samlivsterapeut og 
sexolog, og hun udgav for nylig erindringsbogen ”Om 
lyst og ulyst, kærlighed og sorg”.

31. marts:
Kristian Ditlev Jensen
Hvad sagde jeg … ti år efter ”Det bliver sagt”
I 2001 udgav forfatteren Kristian Ditlev Jensen bogen 
om, hvordan han som ganske ung blev følelsesmæs-
sigt og seksuelt udnyttet af en voksen mand. Bogen 
fik enorm gennemslagskraft qua sine litterære kval-
iteter, men også fordi den satte et tabuemne til debat 
og gav en rystende præcis førstehåndsberetning om 
overgrebets mekanismer, dynamik og psykologiske 
konsekvenser. I dag – ti år senere – gør forfatteren 
status. Hvilken betydning fik bogen for hans liv? Og 
hvilken rolle kom den til at spille for forståelsen og 
bearbejdelsen af de traumatiske hændelser? 

Bedste hilsner
– og vel mødt!

 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Sam-
fund

V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

ANNONCER

BOG SALG
PSYKIATRI
Thomsen, Vester-
gaard, Jørgensen
Barn- 1. udgave 4 
oplag,
voksen, 2 udgave 
2 oplag,
Skizo 1 udgave 1 
oplag.
Nypris; 714 kr
PRIS; 200 kr for alle 
3 (Alle i godt stand)

ANATOMI
Overfladeanato-
mi
Matthiessen, M. E. 
m.fl., 2 udgave
Nypris; 173 kr
PRIS; 75 kr                

Bevægeappara-
tets anatomi
Bojsen-Møller
Nypris: 806,-
Pris: 200,- (en del 
understregninger og 
notater)

De indre organers 
anatomi
Andreasen mfl, 9. 
udgave
Nypris: ca. 800,-
Pris: 250,- (nogle 
overstregninger, 
men generelt rigtig 
pæn stand)
 
Basal neuroanato-
mi.
1 udgave, 1 oplage, 
2000

Moos og Møller.
Nypris: 428,-
Pris: 50,- ( overstreg-
ninger)

Muskel oversigt.
Hæfte.
Pris: 10,-

BIOKEMI
Devlin mfl
Textbook of bio-
chemistry with 
clinical correla-
tions, 4. udgave
Nypris: 428,-
Pris: 100,-

SOCIALMEDICIN
Klinisk social -
medicin FADL 
Michelsen,  Niels 
m.fl., 2 udgave
Nypris; 445 kr
PRIS; 200 kr

FYSIOLOGI
Textbook of Medi-
cal Physiology
10 ed.
Guyton & Hall
Nypris:625 kr
PRIS; 150 kr

Fysiologi (Svensk 
bog, er ca. som Jør-
gen Warbergs bog)
Jan Lännergren
Nypris: 603,-
Pris: 300,-

FARMAKOLOGI & 
Microbiologi

Pharmacology
Lippincotts, 2 ed.
Mycek,  Champe, 
Harvey
Nypris; 395 kr
PRIS; 100 kr

Kompendium i 
Farmakologi
Christophersen mfl.
Nypris: 280,-
Pris: 100,-

Microbiology 
Strohl ,  Wi l l iam, 
2001, Lippincotts
Nypris; 445 kr
PRIS: 100 kr,

PARASITOLOGI, 
MYKOLOGI
1.Parasitologi- et 
kompendium
 FADL,  Jens Bo 
Nielsen
Nypris; 80 kr
PRIS; 30 kr   

2. Kompendium 
i Bakteriologi og 
Mykologi 
Stenz  Jus tesen , 
1udgave- 3 oplag
Nypris 148 kr
PRIS; 30 kr,             

GENETIK
Medicinsk Gene-
tik
T o m m e r u p ,  4 . 
udgave
Nypris: 259,-
Pris: 120,-                

PATOLOGI
Basal patologisk 
anatomi
Ballegaard og Due
Nypris 180,-
Pris: 90,- 

ALMEN
MEDICIN
Almen Medicin
1 udgave, 2 oplag 
2005
Ivar Østergaard
Nypris: 410,-
Pris: 200,-

PÆDIATRI
Praktisk pædiatri
1 udgave, 4 oplag 
2006
Schiøtz, mfl
Nypris: 568,-
Pris: 150 kr (en del 
overstregninger og 
notater)

OFTAMOLOGI
Oftamologi-Nor-
disk lærebog og 
atlas
14 udgave 2004
Toke  Bek ,  John 
Griegs Grafisk AS
Pris: 200 kr

Ø R E - N Æ S E -
HALS
Ø r e - N æ s e -
Halssygedomme & 
hoved-halskirurgi
10 udgave, 3 oplage, 
2003
Bretlau,  Munks-
gaard forlag
Nypris; 593 kr

Pris: 250 ( overstreg-
ninger og enkelte 
notat )

AKUT MEDICIN
Den akutte pa-
tient
Torben Callensen
1 udgave, 2005
Nypris; 528 kr
Pris; 250 kr (over-
stregninger + notat 
men i godt stand)

EKG
EKG:
EKG atlas, 
Bloch Thomsen (kit-
telbog)
Nypris: 234,-
Pris: 120,- (som ny)

Klinisk elektrok-
ardiologi (større 
bog) og Klinisk 
EKG Atlas (kit-
telbog), Sigurd og 
Sandøe
Nypris 634,-
Pris: 300,- (aldrig 
brugt)

EKG – let at se.
Hampton
Nypris: 218,-
Pris: 90,-    

INTRESSERED? 
S K R I V  T I L 
drfagoe@hotmail.
com,
 tel, 61 65 53 80

V&O søger 4 studerende til 
markedsføringskampagne

I den kommende fælles markedsføringskampagne for 
KU, åbner vi dørene for livet på KU, med alt hvad det 
indebærer af sorger og glæder, udfordringer og sejre, 
socialt liv og faglighed. Udstyret med et kamera, skal 
fire studerende filme deres universitetsliv i og omkring 
Københavns Universitet. De tilrettelægger og instruerer 
selv optagelserne og uploader hver uge optagelserne til 
Minerva Film, som efterfølgende redigerer filmen ned 
til max 3 minutter. Filmene vises på studier.ku.dk og en 
Youtube kanal.
Film-materialet vil også blive brugt på reklameplakater, 
hængeskilte i toge, webbannere og i Studier 2011.

Læs mere på: www.studier.ku.dk/casting
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Medicinstuderende søges til forskningsprojekt ved
Bandim Health Project i Guinea-Bissau

Projektet:
Børnedødeligheden i Guinea-Bissau er en af verdens højeste; 
ca. 15% af levendefødte børn dør før de fylder 5 år. Bandim   
Health Project (BHP) følger kvinder i den fertile alder og 
deres børn under 5 år i 180 tilfældigt udvalgte landsbyer 
spredt over hele landet. Dødsårsagerne i landområderne er 
aldrig blevet undersøgt, men vi har siden 2005 interviewet 
mødre til afdøde børn om forløbet frem til barnets død. 
Sammen med en forskningsårsstuderende vil vi klassificere 
årsagerne til disse dødsfald og studere fordelingen over 
køn, alder og sæson. Med dette projekt vil vi opnå ny viden, der kan medvirke til at 
prioritere begrænsede ressourcer med størst mulig reduktion i børnedødeligheden 
til følge.

Vi søger
En medicinstuderende på studiets sidste del som har lyst til at arbejde
med forskning i Guinea-Bissau i Vestafrika. Vi forestille os at 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, udholdenhed, stor tål-

modighed og et stort hjerte

Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår ved et dansk-guineansk fors-
kningsprojekt i Guinea-Bissau, Vestafrika. Til 
det ovennævnte projekt søger vi primært en 
studerende til start senest 1. november 2010. 
Du vil komme til at arbejde med supervision af 
dataindsamlingen i landsbyer over hele landet, 
klassifikation af årsager til dødsfald, datarens, 
dataanalyse og sammenskrivning af resultaterne. 
Du kommer til at arbejde sammen med andre 
studenter, ph.d.-studerende og seniorforskere fra 
både Guinea-Bissau og Danmark i et meget aktivt, 

•
•
•
•

•
•
•

ind imellem krævende, men også spændende forskningsmiljø. Vores studenter 
publicerer som hovedregel mindst en
artikel efter deres forskningsår.

Bandim Health Project (www.bandim.org)
Er grundlagt i 1978. Projektet er førende i verden på epidemiologiske studier af 
børnevaccinationer og langtidseffekter af børnesygdomme.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at være studerende i Guinea-
Bissau, kan du kontakte en af disse tidligere/nuværende medicinstuderende:
 Linda Hornshøj: l.hornshoej@gmail.com; Julie Rasmussen: jurasmussen@gmail.
com eller Thorny Haraldsdottir: thornylinda@gmail.com

Er du interesseret i at komme til en samtale, så send venligst ansøgning samt CV, 
snarest muligt til
nedenstående e-mail adresser.

Ane Fisker, læge, ph.d.-studerende, 
Bandim Health Project og Århus Universitet: a.fisker@bandim.org
Christine Stabell Benn, afdelingslæge, ph.d.
Bandim Health Project, Statens Serum Institut: cb@ssi.dk

PROTEST IMOD AT SKÆRE NED PÅ RUSTUREN

KÆRE DEKANAT 

Vi har alle sammen prøvet det - ja det der med at stå foran Panums hovedindgang 
og spændt vente på at møde vores kommende medstuderende og det hold vi skal 
være på de næste mange år. Følelsen som kan sammenlignes med at stå inde i en 
enorm gotisk kirke og føle sig fortabt - netop fordi Panums rækkevidde og størrelse 
føles som et enormt dannelsescenter, som på mange måder kan sammenlignes med 
kirken. I forbindelse med denne store dag, er det velkendt for mange, at dette er 
dagen hvorpå rusturen starter, medens man gør sig forestillinger om, hvordan 
rusturen bliver og hvordan rusvejlederne tager imod os.
 
En lang uge venter, sociale interaktioner dannes og skabes på kryds og tværs, de 
faglige som sociale oplæg der afholdes i ny og næ gør os opmærksomme på, hvad 
vi går ind til og endelig alle de mange interessante og nysgerrige mennesker man 
møder til både small-talk og længerevarende dialoger. Alt dette kombineret af 
eksistentielle tilfældigheder og rusvejledernes gennemførlige koordination- som i 
en symbiose kaldes for medicinernes rustur. Denne ekstase af velvære man oplever 
sammen med andre mennesker varer i næsten en hel uge før turen går hjem igen 
til et forandret Panum - ikke fordi bygningen har fået kirkeklokker eller fordi 
bygningen er blevet til et mere helligt center for læring, men efter hjemkomsten 
er det et forandret Panum man vender tilbage til, da man efter rusturen har fået 
endnu hundrede facebookvenner på under en uge, man begynder med at hænge 
ud med sine venner i klubben til kaffe eller noget tredje- alt sammen takket være 
Rusturens socialiseringsproces. Følelsen af at kalde Panum for sit andet hjem og 
dekanen Ulla Wewer for ”vores Ulla”, hænger netop sammen med en veloverstået 
rustur - først her realiseres det, at Panum endelig er det andet hjem man har, og at 
man kan kalde sig for stud.med. 
 
Det primære argument for at bevare turen på syv dage, er at vi efter to eller tre 
dage, stadig ikke oplever samme sammenhørighedsforhold til hinanden og med 
vores kommende medstuderende - det er jo netop de sidste dage, som får de fleste 
medicinstuderende til at føle sig hjemme. I hvert fald var det i mit tilfælde først de 
sidste dage, at jeg følte og oplevede tilknytningen til andre mennesker, medens jeg 
åbnede mig op for min medstuderende og kommende kollegaer. Et lige så vigtigt 
argument for at bevare rusturen på syv dage, er netop den økonomiske interesse 
og det regnestykke man får ud af udgifterne i forhold til turen, ihvorvel at jeg argu-
mentere for at se hele regnestykket som en investering og ikke en udgift. 
I første række er det værd at bide mærke i, at man ikke kan kigge isoleret på 
beløbet - rusturen har aldrig været en løbende eller fast udgift, derimod er det en 
økonomisk investering for universitetet, for netop at undgå, at flere dropper ud 
fra studiet. Ved siden af lægestudiet læser jeg jura på Åben Uddannelse, som jeg er 
skiftet over til siden jeg blev optaget på lægestudiet. Jeg husker udmærket juris-

ternes rustur, som varede i tre dage, ikke fordi at det var en god rustur – nærmere 
tværtimod. Konsekvensen af en kort og mislykket tur var netop, at over halvdelen 
af de jurastuderende oplevede en transcendens - fra at være studerende med titlen 
stud.jur. til at de blev og forblev døgnfluer, som resolut droppede studiet, ikke fordi 
at jurastudiet er hårdere eller lettere end medicinstudiet, men netop fordi at man 
ikke har mange sociale tiltag på studiet og fordi rusturen er dårligt tilrettelagt. Den 
kendsgerning som følger med disse præmisser er, at man oplever et ekstremt dårligt 
arbejdsklima med andre mennesker og i sidste ende, at mange på jurastudiet ikke kan 
holde ud af at se på hinanden - ja selv i så korte stunder som de akademiske pauser 
på 15 minutter. På jura talte vi til hinanden efter rusturen – på medicinstudiet er 
vi begyndt at tale med hinanden, jeg må sågar konstatere at forskellen på at tale 
til og tale med hinanden sandelig er stor. 
Er det virkelig det, som vi ønsker på lægestudiet fremover? Spørger man mig, vil 
jeg argumentere for at vejlederne på medicinernes rustur, har været så ukuelige 
for at få alt til at gå op i en højere enhed, medens de selv har investeret penge til 
at afholde turen for alle os andre - et yderst humanistisk menneskesyn, medens 
disse måtte have og få respekt for deres arbejde og for at få gennemført de mange 
sociale arrangementer på turen. 
 
Samtidig må dekanatet indrømme den kendsgerning, at vi på medicin er kendt 
for at mange kommer igennem studiet – på et studie hvor alle taler positivt om 
vores sociale tiltag og kultur - særligt rusturen, studenterklubben og andre ar-
rangementer på studiet.
 
Hermed sender jeg et spørgsmål til den øverste ledelse og dekanen:
Kan I ikke se, at konsekvensen er, at man ødelægger investeringen og ser ude-
lukkende på turen som en udgift? Turen må forblive som en investering - til at få 
alle til at føle sig hjemme på Panum og knokle i de 6 år, så de kan kalde sig læger en 
gang i fremtiden - i sidste ende er det en langt større udgift for universitetet samt 
for hele Danmark, hvis man ikke får ligeså mange uddannet læger ud fra KU, netop 
pga. et dårligt studiemiljø og en mislykket rustur. I så fald hænger det sammen; for 
et godt studiemiljø og god indledning til et så langt studie, er netop det som får os alle 
igennem – netop fordi oplevelsen af Gemeinschaft er langt stærkere end ledelsens 
Gesselschaftargument. Jeg tænker og føler, at jeg med sikkerhed gennemfører 
lægestudiet - hverken pga. niveauet på studiet, mine faglige evner eller noget tredje. 
Derimod fordi jeg tog med på en rustur og mødte så mange fantastiske og engageret 
sociale mennesker – som i et ord kan beskrives som blomsten af Danmarks ungdom 
- både de mennesker som jeg læser med til dagligt og de mange rusvejleder, som 
fortjener at blive husket for deres godhed.

Leonardo Giovanni
Stud.med., Københavns Universitet
Stud.jur. Syddansk Universitet
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Kø, kø og atter kø… Så er semestret 
startet og traditionen tro har der været 1. 
fredagsbar i Studenterklubben. Det var en 
dag slash aften, der bød på rigtig mange 
glade studerende, som havde glædet sig 
til, at semestret startede. Der er i år startet 
556 studerende på medicin, og de frivillige i 
baren følte sig presset til bristepunktet. Der 
var kø foran baren udenfor, indenfor, til 
at komme ind til klubben, til at komme på 
lokum og til at komme ud og ryge.
På trods af kø, så de studerende ud til 
at hygge sig, og nogle overdrev ligefrem 
hyggen ved at holde krebsegilde i 
indgangen, mens de tjekkede studiekort hos 
de festsultne studerende.

Til 
dig som er ny: 

Rolig nu, der plejer 
ikke at være ligeså 

meget kø til resten af 
fredagsbarene…

Nogle af de 
studerende var 
særligt glade for 
tilbuddet med 
en hotdog for en 
tyver... eller slang 
blandt kendere:
"En solbrændt 
indianer med lort 
og blod og bræk 
op og ned ad 
ryggen..."
Det er dog ikke 
det, som Emmie 
har købt her...

Fredagsbaren fik 
også fint besøg af 
forfatter, Rune 
"Dr.Dong Dong" 
Hasselager, som 
var kommet for at 
tilbyde sine evner 
som troubadur...
Dr. Dong Dong er 
medforfatter på 
novellen "En ikke 
helt almindelig dag 
på arbejdet", men 
havde i dag valgt at 
tage afsted uden sin 
sidekick...

Det er for fedt at stå 
i bar i wife-beater

af Jonas/MOK-red.
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Da vejret holdt, var der igen hygge på græsplænen, hvor der blev disket op med kolde 
fadøl og varme pøller fra de friske grill-piger. Mens de elektroniske rytmer bølgede op af de rå 

betonmure, blev der i baggrunden spillet volleyball og ”catch’et up”.
Efter en chillet dag på plænen, har vi på MOK-redaktionen haft besøg af en af de udendørs DJ’s. 
Her er hvad han sagde:
"Vil du gerne tituleres Jacob Gerner Lawaetz?"
"Nej, bare Lawaetz. Det andet er der ikke damer i."

"Er det hårdt at stå og dreje på knapperne hele 
dagen?"
"Nej det er ikke det, der gør det svært. Det er kun få 
af knapperne, jeg rent faktisk bruger. Jeg kan godt 
lide at skrue lidt på de andre bare for show – det 
skal jo ikke være kedeligt at se på."

"Hvem er dit idol?"
"Det er helt klart DJ Morten. Hvornår hører vi mon 
fra ham igen?"

"Ryger du for at være sej?"
"Bestemt. Jeg prøver at se hvor længe jeg kan lade smøgen hænge i mundvigen uden at tabe 
asken. Det er min måde at nå ud til de unge. Det er min swag."

"Hvad synes du om konceptet 
”Fredagsbar”?"
"Jeg synes det er specielt skønt i 
sommermånederne, hvor vi både kan 
være udenfor og høre elektronisk musik 
og chille i solen, men også indenfor 
og holde abefest, så der er noget for 
alle. Der måtte godt være nogle flere 
solskinsdage – Hvor er den globale 
opvarmning, når man skal bruge den?"

Hvad er det fedeste event på året i 
Studenterklubben?
Det er helt klart Panum Electric, 
som næste gang ligger fredag d. 
24 september. Det er et rendyrket 
elektronisk musik-event, hvilket jeg jo 
synes er fedt, da det giver noget afveksling fra den musik, der ellers er til klubbens fester!

Hvad der kommer ind

Må også 

komme 

ud igen!

(Niels, 5. sem)
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
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. 9.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Medicin.dk og 
Medicin.dk - 
Kittelbog
Er desværre udgået fra 
producentens side. Der 
arbejdes i repræsen-
tantskabet for at finde i 
passende erstatning for 
bogen.

Det sker i FADL

»   9. sep.: Ræpræsentantskabsmøde 
» 15. sep.: Intro til repræsentantskabet 
»   15.sep: National dag mod 4-års-reglen 
»   20.sep.:Tilmelding til de første kurser 
»   6. okt.: Generalforsamling

Introduktion til Repræsentantskabet
Har du lyst til at blive en aktiv del af FADLs repræsentantskab – eller har du altid un-
dret dig over hvem der egentlig gider det eller hvad de egentlig bruger deres tid på?

Så kan du kommer over i FADLs hus, det gule hus der ligger overfor Panum på Bleg-
damsvej 26, tirsdag d. 14/9 kl. 16.00.

Her vil der være en introduktion til repræsentantskabet, de forskellige udvalg og mulig-
hed for at stille spørgsmål.

Hvis det skulle fange din interesse så er det muligt at stille op til repræsentantskabet 
ved generalforsamlingen d. 6 oktober i Studenterklubben.

Tilmelding sker gennem FADLs  facebook gruppe, FADL Kbh, hvor der en begivenhed 
du kan tilmelde dig.

Så kom frisk hvis du vil være med til at forme en lysere verden for dine medstuderende!

Rusintroduktion efterår 2010
Kære 1. semesterstuderende

Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL.

Både Kredsforening og Vagtbureauet ligger på Blegdamsvej 26, 
lige overfor Panum. 

FADLs Kredsforening i København vil informere dig mere gene-
relt om den rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad 
du får ud af at blive medlem.

FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, 
du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulig-
hed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer alle.

Medlemsaftaler

 
Hold

 
dato

Intro til FADL, 
Blegdamsvej 
26, Forhuset

Intro til 
Vagtbureauet, 
Blegdamsvej 
26, Baghuset

Hold 109 Onsdag 8/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 110 Onsdag 8/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 111 Torsdag 9/9 11.15 - 12.00 12.15 - 13.00
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Som FADL.medlem får du 
15% rabat ved køb af cykler, 
udstyr og ved større repara-
tioner.
Du finder Blegdams cykler 
lige overfor Panum.

Generalforsamling 2010
Se indkaldelse til generalfors-
amling 6. oktober på næste 
side.
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GENERALFORSAMLING I FADL  2010

FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til

foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle

medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING
DEN 6. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

PROGRAM
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens 
udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt

HUSK
Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er onsdag den 15. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem-
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november. 
Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder-
endes vilkår, så mød op og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.

TIL KAMP MOD 4-ÅRS-REGLEN

Hjælp arbejdet mod 4-års-reglen.
Hent en stak foldere på din lokale Kredsforening og tag dem med 

ud til hospitalsafdelingerne, så afdelingens læger kan se dem.

Folderne kan hentes i ugen op til 15. september.

Støt FADLs kamp den 15. september hvor vi samler ind på hospitaler og uddannelsesteder

V I L  D U  V I D E  M E R E  G Å  I N D  P Å  W W W . F A D L . D K / R E F O R M

derefter og i MOK den 10. november.

DEN 6. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er onsdag den 15. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder-
endes vilkår, så mød op og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.

LEN

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis

kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november.

Frist for opstilling til RepræsentantskabetFrist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder
endes vilkår, så mød op og hør mere om

Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er onsdag den 15. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 

Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er onsdag den 15. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets Neonatalafdeling med oplæring snar-
est.
Vi er et hold på 15 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). 
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af 
typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagn-
ing, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, samt 
børn i CPAP.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
Min 250 VT-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er 
som regel 40 % av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 
4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 
vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
5 følgevagter med holdmedlem 
2 med sygeplejerske
2 timer med laborant

Løn: 
VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved rullesystem. Vi har ingen 
tvungne vagter over jul og nytår.

Ansættelsessamtaler afholdes på Neonatalafdelingen.

Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 13. September 2010 kl. 10.00 via fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledig hold – mærke ” 4301”

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

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

LÆGEVIKARHOLD 7704

Lægevikarholdet på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospi-
talet, søger 1-2 nye medlemmer. 
Til jobbet hører journalskrivning af elektive patienter og 
lettere stuegangsarbejde. Det giver således god rutine 
i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
prœget af travlhed, men er meget lærerigt. 

Arbejdstider: 
Mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal have bestået 9. semester
Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også 
i eksamensperioder.
At du kan deltage i introduktiondage i oktober måned 
med start af selvstœndige vagter fra d. 1/11-10.
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. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 eller holdleder Catrin Grundsten 24484423

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 15. september 2010 kl. 08.00. Ansøgninger 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 7704”

BIOPSIHOLD 1608, RIGSHOSPITALET 
SØGER 3 NYE MEDLEMMER

Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære at 
tage knoglemarvsbiopsier, så har vi jobbet til dig. Vi er 
tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og forestår 
de fl este af afdelingens knoglemarvsbiopsier og vare-
tager desuden lumbalpunkturer i forbindelse med 
intratekal kemoterapi. 
Vi er altid to på arbejde, som skiftes til at tage biopsien 
hhv. assistere til biopsitagning i løbet af vagten. 
Arbejdet giver et stort ansvar og kræver derfor høj grad 
af selvstændighed. Vores arbejdstid ligger fra mandag til 
fredag i tidsrummet (ca.) 8.30 – 15.00/15.45. 
Vi er et meget velfungerende hold og særdeles vellidte 
på afdelingen. 

Krav:
Minimum være på 8. Semester. 
Min. 400 FADL-timer og gerne anden klinisk erfaring 
(f.eks. vikariat)
Interesse for hæmatologi
Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet 
af oktober/november.
Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det 
første ½ år.
Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller 
anden stikker-erfaring.

Ansøgningsfrist:     
Ansøgning til Vagtbureauet senest fredag d. 24. sep-
tember kl. 08.00.

Jobsamtale vil blive afholdt i de efterfølgende uger. OBS. 
Begrundet ansøgning forventes.
Yderligere oplysninger: Holdleder: Rasmus Sørrig, tlf.: 27 
57 96 16 / soerrig@gmail.com 

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

A N N O N C E R

VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2010
HOLD C, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 16/09 
KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk
Orientering Onsdag 13/10 16.30-17.30
Lektion 1: Torsdag 14/10 16.30-20.30
Lektion 2*: Lørdag 16/10 09.30-14.00
 Søndag 17/10 09.30-14.00
Lektion 4:  Mandag 18/10 16.30-20.30
Lektion 5: Tirsdag 19/10 16.30-20.30
Lektion 3*: Tirsdag 26/10 16.30-21.00
 Onsdag 27/10 16.30-21.00
Lektion 6*: Torsdag 28/10 16.30–18.30
   18.30-20.30
Prøve*: Mandag 01/11 16.30-18.45
   18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

8 timer på operationsgang: 20., 21., 22. eller 25/10
2 dage på følgevagt: 6. + 7/11 eller 13. + 14/11

HOLD D, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 7/10 
KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk
Orientering Onsdag 3/11 16.30-17.30
Lektion 1: Torsdag 4/11 16.30-20.30
Lektion 2*: Lørdag 6/11 09.30-14.00
 Søndag 7/11 09.30-14.00
Lektion 4:  Mandag 8/11 16.30-20.30
Lektion 5: Tirsdag 9/11 16.30-20.30
Lektion 3*: Tirsdag 16/11 16.30-21.00
 Onsdag 17/11 16.30-21.00
Lektion 6*: Torsdag 18/11 16.30–18.30
   18.30-20.30
Prøve*: Mandag 22/11 16.30-18.45
   18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

8 timer på operationsgang: 10., 11., 12. eller 15/11
2 dage på følgevagt: 27. + 28/11 eller 4. + 5/12

HOLD E, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 7/10 
KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk
Orientering Onsdag 10/11 16.30-17.30
Lektion 1: Torsdag 11/11 16.30-20.30
Lektion 2*: Lørdag 13/11 09.30-14.00
 Søndag 14/11 09.30-14.00
Lektion 3*: Lørdag 20/11 16.30-21.00
 Søndag 21/11 16.30-21.00
Lektion 4:  Tirsdag 23/11 16.30-20.30
Lektion 5: Onsdag 24/11 16.30-20.30
Lektion 6*: Torsdag 25/11 16.30–18.30
   18.30-20.30
Prøve*: Mandag 29/11 16.30-18.45
   18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

8 timer på operationsgang: 16., 17., 18. eller 19/11
2 dage på følgevagt: 4. + 5/12, 11.+12/12 eller 18. + 19/12

VAGTBUREAUET
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 Modul E10-07 E10-08 E10-09 E10-10
A + B VB: Mandag 4/10 VB: Mandag 11/10 VB: Lørdag 16/10 VB: Lørdag 16/10
Test og introduktion. 16:30 – 19:45 16:30 – 19:45 09:00 – 12:15 09:00 – 12:15
VB/  3,25 time 
D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 5/10 PA: Tirsdag 12/10 PA: Mandag 18/10 PA: Tirsdag 19/10
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30
PANUM/ 
E FRB: Onsdag 6/10 FRB: Onsdag 13/10 FRB: Onsdag 20/10 FRB: Mandag 25/10
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
FRB/ 
F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 7/10 PA: Mandag 18/10 PA: Tirsdag 26/10 PA: Onsdag 20/10
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
PANUM/ 
G – Ernæring + udskillelser FRB: Mandag 11/10 FRB: Tirsdag 19/10 FRB: Onsdag 27/10 FRB: Lørdag 23/10
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 09:00 – 13:15
FRB/ 
H – Kredsløb PA: Onsdag 13/10 PA: Onsdag 20/10 PA: Mandag 25/10 PA: Torsdag 21/10
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30
PANUM/ 
I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 18/10 RH: Mandag 25/10 RH: Torsdag 28/10 RH: Mandag 1/11
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00
RH/ 
J – Respiration+ døden PA: Torsdag 14/10 PA: Torsdag 21/10 PA: Tirsdag 19/10 PA: Onsdag 27/10
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30
PA/ 
K – Hygiejne RH: Tirsdag 12/10 RH: Torsdag 14/10 RH: Torsdag 21/10 RH: Tirsdag 26/10
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
RH/ 
L – Repetition 2 A1: Tirsdag 19/10 A1: Tirsdag 26/10 A1: Mandag 1/11 A1: Tirsdag 2/11
Somatik.  16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00
Holdopdelt  2,25 timer 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30
A1/ 
M

1
PA: Onsdag 20/10 PA: Onsdag 27/10 PA: Tirsdag 2/11 PA: Onsdag 3/11

Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00
PANUM/ 
M

2
RH: Lørdag 23/10 RH: Lørdag 30/10 RH: Lørdag 6/11 FRB: Lørdag 6/11

Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00
RH eller FRB
N RH: Søndag 24/10 RH: Søndag 31/10 RH: Søndag 7/11 FRB: Søndag 7/11
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00
RH eller FRB
O FRB: Tirsdag 9/11 FRB: Mandag 15/11 FRB: Tirsdag 23/11 FRB: Mandag 29/11
Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30
FRB/ 
Opgaveaflevering: VB/ Fredag 5/11 kl.13.00 Fredag12/11kl.13.00 Fredag19/11kl.13.00 Fredag26/11 kl.13.00
P  RH: Onsdag 10/11 RH: Onsdag 17/11 RH: Onsdag 24/11 RH: Onsdag 1/12
Behovsopgave + Rep. 3 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: Torsdag 11/11 FRB: Torsdag 18/11 FRB: Torsdag 25/11 FRB: Torsdag 2/12
FRB/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30
C VB: Tirsdag 16/11 VB: Tirsdag 23/11 VB: Tirsdag 30/11 VB: Tirsdag 7/12
Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30
VB/
Y 21/10 eller 8/11 28/10 eller 11/11 4/11 eller 18/11 4/11 eller 25/11
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00
X Torsdag 4/11 Mandag 1/11 Onsdag 3/11 Torsdag 28/10
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30
R Indenfor perioden:

21/10 – 3/11
Indenfor perioden:
28/10 – 10/11

Indenfor perioden:
3/11 – 17/11

Indenfor perioden:
4/11 – 24/11Følgevagter 2 x 8 timer

VB’s  2. Time Den 10. marts 2011 Den 10. marts 2011 Den 10. marts 2011 Den 10. marts 2011
VB/ 1 time       Åbent hus 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 
TILMELDINGSFRIST: Onsdag 8/9 kl. 10 Onsdag 15/9 kl. 10 Onsdag 22/9 kl. 10 Onsdag 22/9 kl. 10

SPV-kursus-plan efterår 2010
VAGTBUREAUET
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Et kald om HJÆLP 
til alle på Panum
Pakistan International Airlines transporterer gratis nødhjælp til ofrene 
efter oversvømmelserne.

Langt flere vil dø af sygdomme og fejlernæring efter oversvømmelserne end 
af den overståede naturkatastrofe. 

Du kan være med til at gøre en forskel med ting, vi hver dag tager for 
givet.

Saml en papkasse eller anden kasse med sidelængde 

på ca. 40 cm indeholdende
 2 x 1½ ltr. vand
 6 x juice (200 ml)
 2 x kiks med sukker
 2 x kiks med salt 
 3-4 poser kartoffelchips
 Chokolade
 1 sæbe
 Dadler eller anden konserves
 Evt. hygiejnebind til kvinder
 Evt. Mygge-middel eller net
 Evt. Håndkøbsbriller eller et par gamle briller

Aflevér kassen i studenterklubben mandag til fredag 11 til 17. Det synes ikke af meget, 
men din nødhjælpskasse vil redde liv. Efter du har afleveret din kasse, gerne flere 
gange, bliver kasserne løbende fragtet fra klubben til ofrene. 

Med håb om en stor indsats - 
Habib Akbar og Husgruppen.

ANNONCER4
FADL HF inviterer til:
OVERENSKOMST SEMINAR  I

For medlemmer af OU, LVG og 
SUL samt andre interesserede 
FADLmedlemmer. 

Er du interesseret i løn- og arbejds-
vilkår eller bare gerne vil snuse til 
fagforeningsarbejder er der nogle 
ledige pladser på efterårets over-
enskomstseminar, som holdes: 

18. september kl. 10.00 – 19. sep-
tember kl. 17.00
Sted:  Hotel  Nyborg Strand, 
Østerøvej 2 · DK-5800 Nyborg

Programmet er ikke helt fastlagt 
men vil indeholde følgende el-
ementer:

Lørdag:
- Lønkommissionen ved Lone 
Amstrup, juridisk konsulent, So-
cialpædagogerne
- Hvad er en overenskomst (forskel 
på almindelig aftaler og overen-
skomster)
- Den danske model ”classic” ved 
Kurt Jacobsen, prof. dr. phil.:
- Fagbevægelsens historie
- Arbejdsmarkedets parter
- Forhandlingssystemets opbygn-
ing
 
Lørdagen afsluttes med diner 3 
retter med kaffe te og hyggeligt 
samvær. 

Søndag:
- Overenskomstens retssystem
- FADLs overenskomster
- Forventninger til OK’11
- Udvalgene mødes og drøfter 
efterårets arbejde med kravind-
samling, medlemsinddragelse 
mm.

Transport og ophold betales af 
FADL HF. Mere udførligt program 
udsendes en uge før seminaret.

Tilmelding til forhandlingsleder 
Torben Conrad på toc@fadl.dk el-
ler 8818 4902
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Besøg på verdens største flydende hospital af Jesper S Nielsen

I det vestafrikanske land Togo ligger verdens største flydende hospitalsskib, African Mercy, bygget af en �dligere dansk storebæltsfærge. Med 484 
frivillige genskaber skibet førlighed, syn og andre vig�ge egenskaber for en normal hverdag og et normalt arbejdsliv.

”Jeg skal �l havnen”
”Ok. Hvorhenne i havnen ?” svarer taxi chaufføren.
”Aner det ikke, jeg skal besøge Mercy Ship”
”Aahh, Mercy Ship” svarer han, og lyser op i et kæmpe 
smil. ”jeg ved lige præcis hvor.”

Mercy Ship har gjort sit indtryk i den lille vestafrikanske 
stat Togo, en stat på størrelse med Danmark placeret 
i Vestafrika imellem Ghana og Benin. Her har jeg valgt 
at �lbringe min 2 mdrs sommerferie, boende hos en 
Togolesisk familie. 
Hver mand i hovedstaden Lome synes at kende Mercy 
Ship, og jeg bliver al�d mødt med smil når jeg nævner 
navnet, på den amerikanske organisa�on , der ud-
sender hospitals skibe. Her er endda en bu�k opkaldt 
e�er det nuværende skib African Mercy, og en anden 
bu�k opkaldt e�er dens forgænger.  

Mercy Ships er en kristent funderet, amerikansk organ-
isa�on, med kontor i 15 forskellige lande. Organisa�o-
nen har �dligere også sendt skibe �l Sydamerika, men 
har nu valgt at fokusere på Vestafrika. African Mercy er 
lige nu det eneste udsendte skib, og blev �dligere kaldt 
Dronning Ingrid, dengang da det fungerede som store-
bæltsfærge. E�er opførelsen af Storebæltsbroen blev 
skibet købt af Mercy Ships, og gennemgik dere�er en 6 
år lang ombygning �l hospitals skib. At bygge et nyt skib 
tager 2 år. Derfor må der være sket nogle ændringer 
fra da jeg som lille dreng sidst var på skibet.

”Har du en invita�on ?” Spørger Mercy Ship-medar-
bejderen mig ved indgangen �l havnen.
”Ja, jeg har en på skibet”
”Men er der nogen der ved du kommer i dag ?”
”Nej.”
Det bliver muligvis lidt sværere at besøge skibet end jeg 
lige havde troet. Jeg står ved jerngitret, som afskærmer  
uvedkommende fra at komme ind i havnen, og jeg ser 
flere bevæbnede vagter og en del ubevæbnede sidde 
og s�rre olmt. Det eneste jeg har at klynge mig �l er 
navnet på en person som jeg ikke ved hvad laver, ikke 
har kunnet få kontakt med pr. e-mail i 2 mdr. samt ikke 
aner om rent fak�sk er på skibet lige nu.
Men jeg er ikke urolig. De�e her er Afrika. Min ameri-
kanske ven Paul havde måneden forinden rejst med 
et afrikansk flyselskab uden at have en billet. Pga. fly-
forsinkelse havde han ikke været i stand �l at tjekke 
ind i lu�havnen 5 �mer før flyafgang, men han valgte 
alligevel at tage chancen og troppe op ved gaten. Her 
kunne han gå direkte på flyet, hvor han sa�e sig i et 
sædde. Han var parat �l at blive smidt ud, da han ser 
en steward komme imod sig, men bliver utroligt over-
rasket da stewarden beder ham om at binde sit slips.
Med denne historie in mente bliver jeg siddende og 
taler med Mercy Ship-medarbejderen om løst og fast 
i 5 minu�ers �d, hvore�er jeg bliver vist hen �l en bil 
som kører os forbi havnens vagter og hen �l African 
Mercy.   
Ved skibet møder jeg skibets vagtpersonale, som 
hur�gt finder min kontakt Lewis. Denne viser sig at 
være PR-mand på skibet, og da jeg fortæller at jeg 
skal skrive en ar�kel �l Danmark, giver han mig straks 
en rundtur.

Skibets personale består af 484 mennesker, hvoraf 60 
procent er medicinsk fagligt personale. Disse bestyrer 
6 opera�onsstuer, hvori mindre opera�oner indenfor 
Øjen-, ØNH-, Kæbe- samt Ort. Kirurgi udføres. Desu-
den består personalet af kokke, rengøringspersonale, 
alm. skibspersonale samt lærere �l en folkeskole og 
mange flere.
Personalet er erfarne frivillige folk med mindst 2 års 
erfaring indenfor deres respek�ve specialer. Der er 
derfor stor professionalisme og effek�vitet om bord. 
Pa�enterne er udvalgte e�er en screenings-proce-

dure, for at sikre at man kan fuldføre opera�on og 
e�erforløbet inden skibet forlader havnen. Derfor er 
opera�onerne af en mindre størrelse som fx. Katarakt-
opera�on eller opera�on af godartede tumorer. Det er 
også vig�gt at pa�enterne kan komme i kontakt med 
skibet i e�erforløbet, således at der kan blive taget 
hånd om evt. komplika�oner.
Det medicinsk faglige personale udfører ikke kun op-
era�oner, men uddanner også landets læger og syge-
plejersker i bedre opera�onsmetoder, samt uddanner 
lokalbefolkningen i alm. sundheds principper.
Organisa�onen er grundlagt på et kristent budskab, 
men det er ikke nødvendigt at være kristen for at 
påmønstre. Dog er et af skibets erklærede mål at 
hjælpe kristne menigheder i modtagerlandene.

Lewis giver mig mange oplysninger på vejen fra hans 
kontor og hen �l den �dligere kan�ne, som nu er om-
bygget �l en Starbucks café, den eneste I Togo.
”Burde du ikke skrive noget af det her ned ?” spørger 
han mig.
Jeg er fuldstændig enig, og begynder at gennemrode 
min taske e�er papir og blyant.
”Er du journalist ?”
”Nej, ikke helt. Medicinstuderende.”
”Ok .” Han rækker mig en lille blok papir og en ku-
glepen. ”Nu er du journalist”
Wow, journalist, den �erde statsmagt. Jeg spidser 
ørene og holder øjnene ekstra åbne for ikke at overse 
forsidehistorien. 
Jeg lader mine øjne glide rundt i Starbucks cafeen og 
ser flere i rolig konversa�on over en pandekage og en 
café la�e. Mange har medbragt en bærbar computer 
og et yngre par piger sidder og hører musik, delende 
øretelefonerne så begge kan høre uden at forstyrre 
de omkringsiddende. Et andet midaldrende par be-
stående af en gråhåret herre og en mørkhåret kigger på 
billeder, muligvis fra en tur �l et af Vestafrikas mange 
turista�rak�oner.
På trapperne op �l første sal, som �dligere var en del af 
kan�nen men nu er lavet om �l en internetcafe, sidder 
3 teknikere. De er alle iført blå arbejdskitler, som er 
hænslængt lynet op foran. Deres samtale stopper da en 
amerikansk brune�e, iført sort nederdel, en hvid, stri-
bet skjorte i smalt snit samt de obligatoriske solbriller i 
håret. Teknikerne kigger på hinanden, siger noget der 
lyder hollandsk og begynder at grine �oget. 
Jeg følger Lewis ud på skibets øverste bildæk, som 
fejlag�gt bliver brugt �l opbevaring af papir på kon-
torer og ikke biler på vej �l Fyn. Lugten af benzin er 
nu ersta�et af du�en af friskbrygget kaffe. Alle som vi 
møder hilser smilende, og flere undskylder for at de 
ikke har �d �l at snakke. Jeg mindes at det plejer at 
være omvendt på de danske hospitaler, hvor jeg plejer 
at undskylde for at jeg har behov for at henvende mig 
�l personalet.  
På det nederste bildæk er pa�entgangen. Vi går forbi 
en mor og hendes yngre da�er som bliver ført hen 
�l opera�onsgangen af en sygeplejerske. Da�erens 
ansigt er svært at tolke, da det består af to kæmpe, 
opsvulmede kinder, og en mund som synes ude af 
stand �l at lukke sig. Vi kan desværre ikke følge dem 
ind på opera�onsgangen pga. kravet om renlighed og 
sterilitet derinde.
På værelset som trioen kom ud fra sidder en herre 
med en rund, hudbeklædt, udvækst fra undersiden 
af kæben, som �lsyneladende også inddrager store 
dele af halsen.
På det gamle togdæk, som vi nu er nået �l igennem 
de originale trapper fra skibets færge�d, går vi forbi 
blodprøvelaboratoriet, hvor 2 laboranter hilser, inden 
de vender �lbage �l deres instrumenter. På døren 
hænger et billede af en �dligere pa�ent. På før-billedet 
ses et vansiret ansigt, hvor en hudsygdom har ersta�et 
den ene kind med et stort hul. E�er-billedet viser at 

pa�enten var en pige, og en hudtransplanta�on har 
gjort ansigtet næsten normalt, bortset fra nogle ar.
Vi vender om og går hele vejen op �l det gamle ud-
sigtsdæk, som nu er ombygget �l skole for de børn 
som frivillige har medbragt.
Det var vidst ikke forsidehistorien jeg fik øje på denne 
gang. 

Der er forskellige længder af ophold på skibet. Man 
kan arbejde alt fra 2 uger �l 2 år. Men de�e er ikke 
ensbetydende med at man er bundet �l skibet i al 
den �d. Skibet opererer med en europæisk arbejd-
suge, hvor man har fri lørdag og søndag. Desuden har 
man, hvis man er på en 2-årig kontrakt en måneds fri, 
plus en måned som man kan bruge på fundraising i 
sit hjemland. Denne måned kan dog ikke beny�es 
�l regulær ferie, da a�aler og møder ordnes før man 
rejser fra skibet..
Ferie og fri�d kan beny�es �l at besøge de afrikanske 
lande sammen med de andre frivillige. I Starbucks 
cafeen findes en bog hvor man kan skrive sit ønskede 
rejse mål, rejsedato samt varighed af rejsen. Here�er 
kan andre skrive sig på hvis de kunne tænke sig at 
komme med. På de 2 første sider stod henholdsvis en 
tur �l Kpalime, en af  Togos bjergbyer hvor der er et 
rigt blomster- og sommerfugleliv, samt en tur �l en af 
Ghanas vildtlivsreservater.
Skibet �lbyder desuden at man kan invitere gæster. 
Disse får et, e�er skibets forhold, luksuriøst en-mands 
værelse. Fastboende personale deler 4 mand et 20 m2 
værelse. Gæsterne �lbyder o�e at hjælpe med mindre 
opgaver såsom rengøring.
.
Rundturen er færdig og jeg bliver bedt om at s�ge af 
skibet. Jeg får en fornemmelse af at jeg bør finde mine 
forældres gamle Peugeot på bildækket, men følelsen 
forsvinder straks da vi træder ud I Lomes 30 graders 
varme. Det er underligt ikke at være I Korsør, og det 
er underligt at vide at skibet ikke straks e�er sejler �l 
Nyborg, men istedet I midt august slår et smut forbi 
Sydafrika, hvore�er det tager �l Sierra Leone.
Jeg bliver kørt �lbage �l havnens velbevogtede ind-
gang, og møder igen Mercy Ship-medarbejderen.
“Var det en god rundtur? Fik du set skibet?” spørger 
han mig.
“Ja, det var rig�g godt”
“Kan jeg få dit telefonnummer?” er hans næste 
spørgsmål.
De�e spørgsmål synes underligt for en europæer, 
specielt fordi jeg højst har snakket med manden I 5 
minu�er, men I Togo er det helt normalt. De�e gælder 
ihver�ald når de møder en Yovooh, som de kalder de 
hvide hernede.
Jeg giver ham mit rig�ge telefonnummer, da han har 
været flink ved mig, og tager min afsked.
Jeg bevæger mig mod hovedvejen, hvor en overfyldt 
taxa stopper op foran mig. Der er allerede 5 pas-
sagerer, men som alle I Afrika ved, er der plads �l 
mindst 2 �l.
“Kom så kører vi”, er taxachaufførens resolu�e op-
fordring.
“Mod centrum?” spørger jeg.
“Ja”, svarer han glad, “er du tysker”, følger han op mens 
jeg maser mig ind.
“Nej. Dansk.”
“Ahh, Danmark, Niklas Bendtner”
Alle I Togo synes at kende den Danske fodboldspiller fra 
engelske Arsenal, og jeg overvejer kort at fortælle ham 
at vi altså også har bygget et skib som fra februar �l juli 
har hjulpet adskillige togolesere �l et bedre liv ved at 
a�jælpe medfødte deformiteter, �erne invaliderende 
svulster og hjulpet folk med at kunne se ved at have 
udført over 4000 katarakt opera�oner.
Jeg giver dog op og svarer “ja, Niklas Bendtner. Rig�g 
god fodboldspiller.” •

ARTIKEL4
FADL HF inviterer til:
OVERENSKOMST SEMINAR  I

For medlemmer af OU, LVG og 
SUL samt andre interesserede 
FADLmedlemmer. 

Er du interesseret i løn- og arbejds-
vilkår eller bare gerne vil snuse til 
fagforeningsarbejder er der nogle 
ledige pladser på efterårets over-
enskomstseminar, som holdes: 

18. september kl. 10.00 – 19. sep-
tember kl. 17.00
Sted:  Hotel  Nyborg Strand, 
Østerøvej 2 · DK-5800 Nyborg

Programmet er ikke helt fastlagt 
men vil indeholde følgende el-
ementer:

Lørdag:
- Lønkommissionen ved Lone 
Amstrup, juridisk konsulent, So-
cialpædagogerne
- Hvad er en overenskomst (forskel 
på almindelig aftaler og overen-
skomster)
- Den danske model ”classic” ved 
Kurt Jacobsen, prof. dr. phil.:
- Fagbevægelsens historie
- Arbejdsmarkedets parter
- Forhandlingssystemets opbygn-
ing
 
Lørdagen afsluttes med diner 3 
retter med kaffe te og hyggeligt 
samvær. 

Søndag:
- Overenskomstens retssystem
- FADLs overenskomster
- Forventninger til OK’11
- Udvalgene mødes og drøfter 
efterårets arbejde med kravind-
samling, medlemsinddragelse 
mm.

Transport og ophold betales af 
FADL HF. Mere udførligt program 
udsendes en uge før seminaret.

Tilmelding til forhandlingsleder 
Torben Conrad på toc@fadl.dk el-
ler 8818 4902
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SCOREBOGEN 2010
Husk en 50’er og et smil!
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i farver!!!

Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder, Tak for det.

Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser!

Alle opgivne tider er ca. tider. 

5. Semester: Vigtigt: Nyrer!  
501 13. Sep kl. 10.00 TA
502 13. Sep kl. 10.05 TA
503 13. Sep kl. 10.10 TA
504 13. Sep kl. 11.00 TA
505 13. Sep kl. 11.05 TA
506 13. Sep kl. 11.10 TA
507 13. Sep kl. 11.15 TA
508 13. Sep kl. 11.20 TA
509 13. Sep kl. 11.25 TA
510 13. Sep kl. 11.30 TA  

6. Semester: Kernepensum! Kom!
RH 1-3   7. Sep kl. 12.00 HA
HER 4-6 14. Sep kl. 13.00 HA
HVH 7-9 14. Sep kl. 14.00 HA

7. Semester:
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til info@scorebogen.com eller mød op i fredagsbaren!

8. semester: Vigtige forelæsninger ;)
KKA hold 4-6           9. Sep kl. 11.00 LU
KKK hold 7-9           9. Sep kl. 12.00 LU

Evt. restbilleder herefter!

9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
Gentofte  10. sep kl. 14.00 LU 
Helsingør  10. sep kl. 14.05 LU 
Hillerød  10. sep kl. 14.10 LU 
Holbæk  10. sep kl. 15.00 LU 
Bornholm  10. sep kl. 15.05 LU 
Halmstad  10. sep kl. 15.10 LU 
Hvidovre  10. sep kl. 16.00 LU 
Nykøbing  10. sep kl. 16.05 LU 
Slagelse  10. sep kl. 16.10 LU 
Køge  10. sep kl. 16.15 LU 
Roskilde  10. sep kl. 16.20 LU  
11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!!
Hold 1-5  1. Okt kl. 10.00 RH A2
Hold 6-10  1. Okt kl. 10.00 GH Lille Aud.
Hold 11-13 1. Okt kl. 11.00 RH A2 
Hold 14-16 1. Okt kl. 11.00 GH Lille Aud.

12. Semester:
Rul 1: 13. Sep kl. 13.00 CSS 15.3.01
Rul 2: 27. Aug kl.  8-11 (i pausen) RH 4.06.2
Rul 3: 27. Aug kl. 8-11 (efter timerne) RH 4.03.2

Basisgrupper: 
Send et billede på info@scorebogen.com inden den 27.sep-
tember 2010

Semesterfri, eller dem der ikke var der ved billedtagning af deres hold, 
kan få taget billeder ved:
Fredagsbar fra kl.16-18: 3. september og Fredag den  1. oktober samt ved de andre fo-
totider.

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 27.september
Hvis du ikke �ik betalt få bogen, men gerne vil købe den alligevel, kan du fange os på en af 
de andre tider eller indbetale på konto:

Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Husk, navn og semester i note til modtager.

Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, vil vi meget gerne vide det .Send venligst 
en mail på info@scorebogen.com

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræbe os på at få bogen hurtigere færdig. Dette kan 
kun lade sig gøre ved at vi presser os selv og sætter meget tid af i september. Vi håber at i 
støtter op om projektet igen i år, mange tak.

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af medicinstudiets kernepensum. Score-
bogen!

Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2010

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan dette gøres ved ovenstående fototider.

www.Scorebogen.com

Resterende 

Fototider

SCOREBOGEN
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Resterende 

Fototider

Anders Gullach, 
Kasper Aagaard 
og Henrik ØØh’s 
okkulte hjørne

Særhoroskop 
(fødselshoroskop)
Jomfruen (Virgo) 
23. august – 22. september

Legemsdel: Maven
Element: Luft (gerne i aktuel 
legemsdel)
Aura: Fasekontrastmikroskopisk
Sten: Rombepåfyr
Personlighedstræk: Jomfruer er kendt for at have en utrolig 
veludviklet selvforståelse og mange jomfruer taler meget, 
særligt om dem selv. Andre mennesker anser dem for anmas-
sende og påståelige. Desuden er jomfruer ofte påvirket af ting, 
de ser på TV-shoppen. Jomfruer lyver om deres seksuelle 
erobringer. Eksempel: 
Lars (tilfældigt navn): Jeg knaldede din mor i går.
Alexander (ikke tilfældigt navn): Nej, det gjorde du ikke… Du 
sad hjemme og spise broccoli alene. 
Lars: Nej
Peter: Joooo…
Lars: [kort stilhed] Jo, du har ret…
Konfronteret med sandheden har jomfruer desuden ikke den 
store rygrad. De fleste jomfruer ender deres sidste dage på 
kloster (eller som cand.merc.) i forsøg på at råde bod for deres 
pinligt egocentrerede livsstil.
Kendt jomfru: Peter Oligovador. Peter stod til højre for den 
person, som snigmyrdede Franz Ferdinand (Gavrilo Princip) 
og hermed startede 1. verdenskrig. Peter kunne have stoppet 
ham, men i stedet tilbød han, 2 minutter før mordet, Gavrilo en 
halspastil mod dennes grimme hoste. 

Vandmanden 
(21. januar – 18. februar):

I denne uge vil du være heldig i lodtræ-
kninger, hvis, og kun hvis, du alle dage 
går med røde sokker. Har du ikke røde 
sokker på, når du læser dette, vil det gå 
dig skidt, og du vil sandsynligvis blive 
snydt på gedemarked.
I løbet af næste uge vil fortiden dukke 
op igen. 

Fisken 
(19. februar - 20. marts):

Mars ligger i ske med Uranus og det 
betyder ubalance for dig. Pas på ikke 
at vælte.
Din økonomiske situation vil gå op og 
ned afhængigt af, hvor mange penge 
du bruger og hvor mange, der står på 
din bankkonto

Vædderen 
(21. marts - 20. april):

Der har aldrig og vil aldrig komme til at 
ske noget interessant for væddere.
D. 12. september 2010 vil dit humør 
svinge en smule (eller meget) som 
følge af de hændelser, der sker i løbet 
af dagen. 

Tyren 
(21. april - 21. maj):

Andre mennesker vil bevidst såre dig i 
denne uge. Isoler dig så meget så muligt. 
Vi foreslår en jordhule eller en form for 
lerhytte, men alle steder du kan forestille 
dig, at en grævling ville kunne bo kan 
fungere som skjul. Våd studiesal kan 
også anbefales.
I løbet af næste uge vil du møde op til, 
eller mere end, et nyt menneske. 

Tvillingen 
(22. maj - 21. juni):

I denne uge vil du få et godt tilbud, men 
du skal få alt i verden takke nej! Hvis 
du siger ja vil du vågne op hver dag i 1 
måned med grus i sokkerne. Mulighed 
for økonomisk vinding, da prisen på 
grus er på vej op.
Du vil blive lidt ked af noget, som andre 
har gjort.

Krebsen 
(22. juni - 22. juli):

Dit skæg (røv-, ansigts- og/eller dor-
sum pedis-skæg) vil på mystisk vis 
være velplejet. 
Hvis du er i et parforhold vil det gå 
som det plejer, og hvis du ikke er i 
et parforhold, vil det også gå som 
det plejer.

Vægten (24. september - 23. oktober):
Du vil blive trådt på denne uge.

Løven 
(23. juli - 23. august):

Pas på antiloper i denne uge. Samt alle 
folk der hedder Anna Tilope.
Du vil sætte stor pris på gastronomiske 
udfoldelser. 

Jomfruen 
(24. august - 23. september):

Du vil tale meget om dig selv og du 
vil skubbe andre mennesker fra dig 
følelsesmæssigt. 
Men som sædvanlig er du ligeglad (tag 
et kursus i teambuilding).
Hvis du ikke har haft fødselsdag endnu, 
vil du inden for de næste 2 uger have 
fødselsdag. 

Skorpionen 
(24. oktober - 22. november):

Hvis din bedste ven er løve bør du 
hjælpe ham med at holde antiloperne 
væk. Hvis du satser på lottotallene 
2-11-12-13-23-29 vil du ikke vinde. Du 
satser nok på dem alligevel, fordi ”vi 
skal da ikke bestemme over dig” (ar-
rogante idiot).
Du vil møde en gammel ven, som 
måske ikke kan huske dit navn.

Skytten 
(23. november - 21. december):

Du vil seriøst tvivle på din seksualitet 
i denne uge, specielt fordi du til fred-
agsbaren var iført lyserødt tylskørt og 
dansede meget tæt med Bruno. Selvom 
du ser drøn godt ud i tyl vil du dog falde 
tilbage i skabet. Hvis du er pige vil 
denne uge ikke bringe mere end et par 
irriterende sms’er.
I løbet af næste uge vil du mindst en 
gang komme til en forelæsning, som 
ikke interesserer dig.

Stenbukken 
(22. december - 20. januar):

Alt, hvad du gør i denne uge, vil vokse 
til succeser, der overskygger alt andet, 
du har gjort i dette og tidligere liv. Lige 
på nær TowerDefence, da du vil få en 
medium TowerDefence uge. I næste 
uge vil du måske slå din high-score i 
TowerDefence.
ADVARSEL! En, som du ikke rigtigt har 
lyst til at låne penge til, vil spørge, om 
du vil låne vedkommende nogle penge. 
Til dette vil du tænke nej, men komme 
til at sige ja og så hænger du på den.

Indledning
Velkommen til et nyt semester. 
Vi præsenterer hermed ugens horoskop indeholdende et 
særhoroskop for jomfruen. Af ting, der kommer til at ske i 
ugen, kan nævnes:
• Aktierne kommer til at falde (specielt Rockwool)
• Ingen islandske vulkaner vil gå i udbrud (tak Is 
 land)
• Der vil være tiltagende dårligere vejr i løbet af  
 ugen
• Flere røde biler på gaden, specielt i højre side.

horoskop

Vægten (24. september - 23. oktober):
Du vil blive trådt på denne uge.

Hvis din bedste ven er løve bør du 
hjælpe ham med at holde antiloperne 
væk. Hvis du satser på lottotallene 
2-11-12-13-23-29 vil du ikke vinde. Du 
satser nok på dem alligevel, fordi ”vi 
skal da ikke bestemme over dig” (ar-
rogante idiot).
Du vil møde en gammel ven, som 

Du vil seriøst tvivle på din seksualitet 
i denne uge, specielt fordi du til fred-
agsbaren var iført lyserødt tylskørt og 
dansede meget tæt med Bruno. Selvom 
du ser drøn godt ud i tyl vil du dog falde 
tilbage i skabet. Hvis du er pige vil 
denne uge ikke bringe mere end et par 
irriterende sms’er.
I løbet af næste uge vil du mindst en 
gang komme til en forelæsning, som 

Alt, hvad du gør i denne uge, vil vokse 
til succeser, der overskygger alt andet, 
du har gjort i dette og tidligere liv. Lige 
på nær TowerDefence, da du vil få en 
medium TowerDefence uge. I næste 
uge vil du måske slå din high-score i 
TowerDefence.
ADVARSEL! En, som du ikke rigtigt har 
lyst til at låne penge til, vil spørge, om 
du vil låne vedkommende nogle penge. 
Til dette vil du tænke nej, men komme 

I denne uge vil du være heldig i lodtræ-
kninger, hvis, og kun hvis, du alle dage 
går med røde sokker. Har du ikke røde 
sokker på, når du læser dette, vil det gå 
dig skidt, og du vil sandsynligvis blive 
snydt på gedemarked.
I løbet af næste uge vil fortiden dukke 

(19. februar - 20. marts):

Mars ligger i ske med Uranus og det 
betyder ubalance for dig. Pas på ikke 
at vælte.
Din økonomiske situation vil gå op og 
ned afhængigt af, hvor mange penge 
du bruger og hvor mange, der står på 
din bankkonto

(21. marts - 20. april):

Der har aldrig og vil aldrig komme til at 
ske noget interessant for væddere.
D. 12. september 2010 vil dit humør 
svinge en smule (eller meget) som 
følge af de hændelser, der sker i løbet 
af dagen. 

Andre mennesker vil bevidst såre dig i 
denne uge. Isoler dig så meget så muligt. 
Vi foreslår en jordhule eller en form for 
lerhytte, men alle steder du kan forestille 
dig, at en grævling ville kunne bo kan 
fungere som skjul. Våd studiesal kan 
også anbefales.
I løbet af næste uge vil du møde op til, 

I denne uge vil du få et godt tilbud, men 
du skal få alt i verden takke nej! Hvis 
du siger ja vil du vågne op hver dag i 1 
måned med grus i sokkerne. Mulighed 
for økonomisk vinding, da prisen på 
grus er på vej op.
Du vil blive lidt ked af noget, som andre 

Dit skæg (røv-, ansigts- og/eller dor-
sum pedis-skæg) vil på mystisk vis 
være velplejet. 
Hvis du er i et parforhold vil det gå 
som det plejer, og hvis du ikke er i 
et parforhold, vil det også gå som 
det plejer.

Løven 
(23. juli - 23. august):

Pas på antiloper i denne uge. Samt alle 
folk der hedder Anna Tilope.
Du vil sætte stor pris på gastronomiske 
udfoldelser. 

Du vil tale meget om dig selv og du 
vil skubbe andre mennesker fra dig 
følelsesmæssigt. 
Men som sædvanlig er du ligeglad (tag 
et kursus i teambuilding).
Hvis du ikke har haft fødselsdag endnu, 
vil du inden for de næste 2 uger have 
fødselsdag. 

HOROSKOP
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Lad os 
gøre det!

Julebal i Nisseland
 LØRDAG D. 11. SEP

SEMESTERSTARTSFEST

BILLETTER 50,- 

SALGET STARTER 
ONSDAG KL. 16 I 
STUDENTERKLUBBEN 

KOM JUL, KOM SNE, 
KOM BARE! 


