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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: Noget med uglen-agtigt

Onsdag:  MOK nr 3, årgang 43 udkommer
  Blarkus bliver sindssygt gammel, halvdelen af alderen er et primtal

  FADL indsamling til retssagen mod 4 års reglen 
  Informationsmøde IMCC se side 7
  Sidste frist for tilmelding til eksamen
  Sidste frist for transportrefundering, se medicin.ku.dk/transport

Torsdag: Reception i FADL huset kl 15-18 se side 12
 

Fredag: Magtens korridorern giver koncert på Plænen i   
  Tivoli, gratis indgang med KU studiekort, se side 8

Lørdag:  Trolle bliver sindsygt gammel så    

  tværsummen 9 er 45, se faceren 
  

Søndag:  KU-net er nede, se det dersens    
  world wide web
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Tilmelding til lægevikarkurser, se side 13

Tirsdag: Simonsen fortæller om rygsøjlen,
   Lundsgaard kl 8.15
  Kostforedrag, Aalborg atletik og motion

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 
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Livets
Skole

DK

Går du rundt om tumler med no-
gle af livets store spørgsmål, som 
f.eks.: kan man tillade sig at fjerne 
en udløbet ledig-lap fra en 12-se-
mesterstuderendes læseplads? 

Eller har du måske en ”ven” der 
har svært ved at få parforholdet til 
at fungere, samtidig med at ”han” 
skal læse til eksamen. 

Disse, og mange andre problem-
stillinger, hjælper de to ældre 
og erfarne medicinstuderende 
Morten og Christian dig med i 
Livets Skole.

Skriv dit spørgsmål eller dilemma 
på: livetsskole@live.dk

Livets
Skole

DK

Morten og Christian svarer på spoergsmål om ALT.

PIK

Hjælp til reeksamen.doc jessica alba hotSex- og madkassenoveller.dk/maend_med_p

http://www.livetsskole.dk/forside sex- og madkasse

Hjælp til reeksamen.doc

MOKs mailbox var i denne uge mere bugnende end 
nogensinde før. Der blev som altid trukket lod blandt 
de rigtige svar og vinderne i denne uge blev Louise 
Freltoft fra 7. semester og Bamo Samal Muhyaldeen 
fra hold 111, der havde svaret rigtigt på henholdsvis 
den diagnostiske quiz og den basale quiz. Louise var 
dygtig nok til at gætte at den cerebralt påvirkede 
anorektiker led af Wernickes encephalopati og kan 
komme over på MOK-redaktionen på næste mandag 
og hente præmien, en CD-rom om blindskrift. Bamo 
fandt frem til at tasten der ligger mellem T, Y, U, J, M, 
N, B og G var H og har derfor ikke behov for en CD-rom 
om blindskrift. Tilgengæld har vi fundet 4 forme til at 
lave frys-selv-is frem til ham, som han kan kan afhente 

på redaktionen på næste mandag. Et stort tillykke skal 
lyde herfra til begge de heldige.

Den diagnostiske quiz
Du sidder i reumatologisk ambulatorie på et større 
hospital i hovedstadsområdet. Din næste patient er 
en 37-årig kvinde der gennem den seneste tid har fået 
tiltagende smerter i højre knæ samt pegefingeren på 
højre hånd.
Desuden har hun ondt i venstre underben når hun går 
især omkring hælen. Patient kan ikke huske præcis 
hvornår det startede og mener ikke hun er faldet.
Pt har ikke tidligere været indlagt. Hun har ingen 
umiddelbar erindring om arvelige sygdomme i hendes 
familie, men har ikke længere kontakt til  forældrene 
og er derfor ikke sikker. Hun ryger, men har intet 
dagligt alkoholforbrug.
Ved den objektive undersøgelse finder du haltende og 

smerteforpint gang.
Omkring øjnene findes conjunctivae meget røde og 
direkte adspurgt fortæller patienten også at hun har 
haft nogle generende øjne på det sidste.
Desuden findes rødme, hævelse, varme og hyperalgesi 
ved højre knæ samt højre pegefingers DIP-led.
Neglene på de fleste fingre er gulbrune og der ses små 
hvide områder som lader til at ligge subungualt.

Kære kollega. Hvilken sygdom kunne patienten 
fejle?

Den basale quiz...
...i denne uge er meget simpel og måske især møntet 
på dem der er på 8. semester eller højere.
Hvad er hæmaturi?

Skriv til mok@mok.dk     Hallas/mok-red.

Ugens Quiz? ? ? ??
??

Kære M og C.
Først og fremmest tak fordi I har 
startet sådan en superfed brevkasse. 
Jeg skriver fordi jeg har et lidt pinligt 
problem. Jeg er lige begyndt på 3. 
semester, og har bestemt mig for at 
jeg fra semesterets start vil læse på 
Panum-biblioteket hver dag, undtagen 
weekenderne. Men nu har så opdaget 
at min røv er blevet rynket, sådan lidt, 
som jeg synes er rigtig grimt. Jeg ryger 
meget, er det derfor? Eller er det fordi 
jeg ikke dyrker sport sådan? Jeg er 
rigtig træt af det, for den har været en 
del pænere.
Kærlig hilsen Anonym

C: Hej Anonym. Det er godt nok en 
værre redelighed. Jeg kan godt forstå 
at du ikke er glad for den rynkede 
bagdel. Det er der ingen der ville synes 
var specielt sjovt.

M: Nemlig.

C: Du skriver jo selv at du ryger en hel 
del, og jeg kan ikke udelukke at det har 
haft en uheldig indfl ydelse på dit bag-
parti. Er det ikke rigtigt Morten?

M: Jo det er faktisk helt rigtigt. Men 
der kan også være en anden forklar-
ing som Anonym slet ikke har tænkt 
på: Når man sidder stille og læser i 
så mange timer, er det faktisk en stor 
belastning for numsen, og man kan 
derfor komme til at udvikle rynker. Mit 
forslag til dig Anonym er, at du sætter 
dig på en af bibliotekets Pilates-bolde 
når du læser. Så skal du nok komme 
dit problem til livs.

C: …du kan også kontakte din egen 
læge.

Er jeg utro?
 jeg er en dreng på 2. semester jeg har 
et spørgsmål om utroskab jeg er nemlig 
urolig for om jeg har været utro mod 
min kæreste til den første fredagsbar 
var jeg sammen men to piger og min 
ven og vi sku ha det sjov og så begyndte 
s p eller k der valgte jeg k og jeg fi k det 
her at vide at jeg skulle snave den ene af 
pigerne eller give den anden fi nger eller 
give min ven et blowjob også snavede 
jeg den ene pige og tænkte slet ikke på at 
jeg var forloved men en helt anden pige 
er jeg utro hilsen den forvirrede 
M: Hej Den Forvirrede. Det er rigtig 
nok en svær situation du har rodet 
dig ud i. Teknisk set så har du faktisk 
været utro, idet du jo har snavet med 
en anden pige end hende du er forlovet 
med.

C: Ja, det er rigtig nok Morten, men 
på den anden side så synes jeg at Den 
Forvirrede valgte den af de tre muligh-
eder som var mindst utro overfor sin 
forlovede. Så nu hvor han var havnet i 
denne uheldige situation, så synes jeg 
faktisk han gjorde det helt rigtige.

M: hmm… det er rigtigt Christian. 
Men jeg kommer til at tænke på noget 
helt andet: Gad vide hvem af de tre 
andre i legen der fandt på de tre mu-
ligheder til Den Forvirrede? Måske var 
det hende der blev snavet, der havde en 
skummel plan med hele legen.

C: Orv ja, hvis man ser sådan på det, 
så er det faktisk hende der er skurken 
i hele den her intrige. 

M: Håber det var svar nok på dit 
dilemma.

Hjæææælp!!!
Jeg er en dreng på 6. semester (på 
Hvidovre) og jeg går på hold med den 
sødeste pige i verden. Jeg kan virkelig 
godt li hende, men hun har en kæreste. 
Hvordan kan jeg komme til at virke 
som en interessant fyr for hende? Og 
hvordan får jeg hende til at slå op med 
sin kæreste og komme sammen med mig 
i stedet? Hvordan gør jeg lige det…??
Hjæææælp!

M: Jeg må indrømme, jeg er helt 
blank her.

C: Jeg har et ret enkelt forslag. Prøv at 
invitere ham til fest og drik ham fuld. 
Hvis du har en ”billig” veninde kan du 
prøve at overtale hende til at forføre 
ham. Når du så har fået ham ind i et 
rum og de er alene (hint, hint), så er 
det her du kommer ind i rummet og 
tager billeder af fyren og din veninde 
sammen. Så sender du billedet til no-
gle af de veninder som den pige du er 
forelsket i har, og wupti, så fi nder hun 
ud af hvilken lurvet bastard hendes 
kæreste er.  Det er så her fælden klap-
per, for hun har brug for en skulder 
at græde ud ved. Og her kommer DU 
ind i billedet. Nu er hun sårbar og har 
brug for trøst… og trøste hende kan du 
vel… Tralle ri tralle ra tralle rut! Nu 
er spillet slut!

M: …det lyder rigtig smart. Det tror 
jeg også jeg vil prøve.

??

?

BREVKASSE OG QUIZ
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OSVAL II og Bachelorop-
gave – er du klar?

OSVAL II og Bacheloropgaven er en anden form for 
eksamen end de øvrige på studiet. Du skal derfor 
være opmærksom på at tilmelde dig korrekt, selv 
arrangere eksamen, samt sikre dig at din vejleder 
er ansat af fakultetet. 

OSVAL II ligger sig tæt op ad OSVAL I, men der 
er dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. 
være din sidste eksamen på studiet. Du bliver først 
kandidat når OSVAL II er bestået. 

Bacheloropgaven er det, der tidligere blev kaldt 
OSVAL I. Du kan begynde på bacheloropgaven så 
snart du har bestået metodekurset, og det må gerne 
være din sidste eksamen på bachelordelen. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. 

Det semester du skal til eksamen, skal du huske at 
tilmelde dig denne via www.KUnet.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober at afl evere 
forsiden til din OSVAL II eller bacheloropgave. 
Forsiden er en blanket, der kan printes fra www.
medicin.ku.dk. Tid og sted for eksamen aftales 
mellem vejleder, censor og studerende. Censor har 
krav på en forberedelsestid til gennemlæsning af 
opgaven på 3 uger. Der skal altså være tre uger 
imellem afl everings dato og eksamensdato. 

Find vejleder og læs alt hvad der er værd at vide 
under fagene ”Bacheloropgaven” og ”OSVAL II” på 
Absalon. God arbejdslyst!

Holdplads og obligator-
isk undervisning for prins 

Knud
Du skal deltage i den undervisning du har 

tilmeldt dig. Ved udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning kan du ikke regne med at få den 

gentaget, og du kan således risikere at forlænge 
dit studie. Er du på første studieår betyder ude-

blivelse fra obligatorisk undervisning, at du ikke 
kan overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk 
er det ikke så svært. Obligatorisk undervisning 
betyder 100 % fremmøde. Har du en GOD grund 
til ikke at møde til obligatorisk undervisning eller 
bliver du syg, så kom ned og snak med en studi-
evejleder hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget un-
dervisning, som du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning kan du ikke få godkendt 
dit kursus, og har du ikke godkendt kursus kan du 
ikke gå til eksamen i det pågældende fag. 
Udeblivelsen betyder i de ”bedste” tilfælde forlæn-
gelse af studiet på et halvt år hvis der er ledige 
pladser på det kursus/semester du mangler at delt-
age i. I svære tilfælde kan konsekvensen blive at 
du ikke får en tilbudt en holdplads igen og dermed 
risikerer du at blive udskrevet fra studiet. 
Er du f.eks. på 1. studieår (1. - og 2. semester) er 
konsekvensen af, at du udebliver fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke overholder 1.-årsreglen. 

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL 
OBLIGATORISK UNDERVISNING.

Attention 
nordiske 
medstud-
erende!                                                                       
Først og fremmest 
velkommen til Københavns 
Universitet! Har du svært ved at 
forstå det danske sprog? Så kig her!

Når du starter på medicinstudiet i Danmark, er 
det en klar fordel at kunne det danske sprog. Både 
dine medstuderende, patienter og medarbejdere på 
hospitalerne taler dansk, og mange af bøgerne er 
skrevet på dansk. Derfor er det nemmere for dig, 
at blive involveret i dit studiemiljø, hvis du lærer 
dansk. Det er god træning, at tale med dine danske 
medstuderende. Hvis du stadig synes, at det er 
svært at følge med i undervisningen, kan det være 
en mulighed, at tage et danskkursus.

Studievejledningen har samlet en række tilbud 
om sprogundervisning, der er særligt målrettet 
nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er 
gratis. På vores hjemmeside kan du se mere in-
formation om de enkelte kurser og hvordan man 
tilmelder sig. 

Du fi nder de forskellige tilbud på: www.medicin.
ku.dk/vejledning. 

Fotoprojektet ’Vores studieliv’
 

Udfold dine kreative sider og tag billeder af 
hverdagen på SUND. 
I efteråret 2010 eller foråret 2011 kan du være med i et foto-
projekt, der stiller både udstyr og en erfaren konsulent til 
rådighed. 
Målet er en samling billeder, der på hver deres måde fortæller 

om studielivet på SUND. 
Billederne skal udstilles og vil blive en del af SUND’s udsmy-

kning. Der er præmier til de bedste fotos. 
T i l m e ld i n g :  S t u d e n t e r fo r u m ,  at t .  An d e r s  H u s b y, 
andershusby@gmail.com eller prodekan Hans Henrik Saxild, 
hhsax@sund.ku.dk.
 Læs mere på http://sund.ku.dk/fotoprojekt

andershusby@gmail.com eller prodekan Hans Henrik Saxild, 

Læs mere på http://sund.ku.dk/fotoprojekt

andershusby@gmail.com eller prodekan Hans Henrik Saxild, 

STUDIEVEJLEDNINGEN
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Kom til debatmøde med 
studieleder Jørgen Olsen 
fredag den 1. oktober
Debat om revision af bachelor- og kandidatstudie-
ordningerne for medicin

Fredag d. 1. oktober kl. 14-15 i 
Victor Haderup Auditoriet 

Bachelor- og kandidatudvalg har set på studieord-
ningerne og konkluderer: 

Der er stor tilfredshed med det nuværende 
omfang og organisering klinikopholdene på 
kandidatdelen 
Det er nødvendigt at lette arbejdspresset på 4. 
semester BA 
Der er et ønske om at styrke fagligheden om-
kring klinisk diagnostik samt klinisk forsknings 
metodologi. 
Der er et ønske om at styrke udbyttet af undervis-
ningen i den stofrelaterede kliniske farmakologi 
samt den organrelaterede kliniske patologi 

I udvalgene arbejder vi med: 
Opsplitning af metodekurset på 4. semester BA 
Opsplitning af eksamen i patologi, immunologi 
og farmakologi 5. semester BA 
Etablering af et kursus i diagnostiske fag på 
kandidatdelen 
Samling af Miljø- og Arbejdsmedicin på kandi-
datdelen 
Samling af undervisningen i epidemiologi, 
medicinsk sociologi og statistik på kandidat-
delen 
Styrkelse af den kliniske undervisning i og evalu-
ering af patologi og farmakologi. 

Skal vi have nye kurser? 
Skal vi have nye eksamener? 

Mød op og giv din mening til kende. 

Der vil være mulighed for drøftelse af enkelte andre 
emner på mødet, send meget gerne forslag til 
Studieleder Jørgen Olsen (jolsen@sund.ku.dk) 

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Karrieredag 2010 den 
14. oktober på SUND
 
Torsdag den 14. oktober fra kl. 12 afholder vi 
karrieredag i vandrehallen på Panum. Du har 
undervisningsfri fra kl. 12.
 
Kom og få et indblik i hvordan din fremtidige kar-
riere kan forme sig, både i klinikken, som forsker 
eller i det private erhvervsliv.
 
I år byder vi på et særligt foredragstilbud for 
studerende på Humanbiologi og har informations-
stande der henvender sig til de fl este studieret-
ninger på SUND
 
Yderligere information:  
http://sund.ku.dk/for_studerende/
karrieredag2010/  
 
Venlig hilsen
Michael Loua
Kommunikationschef
    
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet    

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dag Dato Telefontid     Træffetid Vejleder   Uge 37-38
Mandag 13/9 1400 – 1500    1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted
Tirsdag 14/9 1200 – 1300    0900 - 1200 Christina Olesen 
Onsdag 15/9 0900 – 1000    1000 – 1200 Sedrah A. Butt 
Onsdag 15/9 1300 – 1400    1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 16/9 1400 – 1500    1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted    

Mandag 20/9 1400 – 1500    1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted 
Tirsdag 21/9 1200 – 1300    0900 - 1200 Christina Olesen
Onsdag 22/9 0900 – 1000    1000 – 1200 Sedrah A. Butt
Onsdag 22/9 1300 – 1400    1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 23/9 1400 – 1500    1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag Telefontid   Træffetid    Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl
Torsdage      1000 – 1200  Eva Maryl
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.

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

   
  

-


I en kampagne for Københavns Universitet, har vi valgt at åbne dørene op 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 du filme dit universitetsliv i og omkring Køben-
havns Universitet. Du tilrettelægger og instruerer selv optagelserne og uploader 
hver uge dine optagelser til Minerva Film, som efterfølgende redigerer filmene 
ned til max 3 minutter. Filmene vises herefter på studier.ku.dk og en Youtube 

kanal. Derudover vil du også blive brugt på outdoor reklameplakater, hængeskilte
 i toge, webbannere og i studiekataloget. 

Vi søger følgende
Vi søger 4 studerende (kvinder og mænd) på Københavns 
Universitet på bachelor- eller kandidatniveau – 1 studeren-
de fra hver af de 4 campus-områder.

Optagelser
Du skal i perioden 1. oktober (2010) til og med uge 11 
(2011) i alt filme 22 afsnit. Du får udleveret et kamera og 
bliver instrueret i at bruge det, samt instrueret i, hvordan 
dine optagelser lægges ind på din computer og uploades.  
Du skal have en bærbar computer, samt internetadgang, 
men det kræver ingen tekniske forudsætninger at deltage.

Honorar
Hvis du bliver valgt ud til kampagnen, vil du som honorar 
modtage det videokamera du filmer med, samt kr. 5.000 i 
form af gavekort til Netto. 

Casting & kontakt
Hvis du har lyst til at deltage skal du hurtigst muligt kon-
takte caster Helena Banck på:  
40590505  eller  helenabanck@yahoo.dk
Herefter vil du blive inviteret til en snak og en prøvefilm-
ning.

STUDIET
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PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening
er en studenterforening med formål at motivere til og forbedre 
vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning 
og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for studenterforskning, har brug for 
hjælp til at komme i gang eller bare synes, at forskning lyder spændende, så 
meld dig ind i PUFF. Vi holder månedsmøde hver første tirsdag i måneden, hvor 

alle er velkomne. Du kan også altid besøge vores hjemmeside for vejledninger og 
spændende projekter.

Husk FORSK 2010 
d. 29.- 30. september. 
http://puffnet.dk/

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 færdighedsværksteder. 
 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 miniinterviews med deltagerne 
evalueringer), og være mikrofonholdere ved åbningen og ved foredragene i au-

ditorierne.
Der fi ndes 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. september 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

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 Store Mødesal
SAMS sørger selvfølgelig for kaffe og kage.
Vel mødt!                                                                                 

Mange hilsner SAMS

INDKALDELSE
Ordinær generalforsamling d. 6. oktober 2010
Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v. Sandra Viggers
3. Beretning fra nedsatte udvalg
 a. Arrangementer v. Marco Bo Hansen: Foredrag og workshops
 b. Kurser: Metode 1, Metode 2, Kick-off, Traumedage
 c. Hjemmesiden v. Thomas Bo Jensen
4. Forlæggelse af regnskab v. Tobias Lyngeraa
5. Fastlæggelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge 
før afholdelse af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse
 a. Thomas Bo Jensen (IT-ansvarlig) og Neval Ete (Suppleant) genop 
 stiller ikke.
 b. Sandra Viggers (Formand), Marco Bo Hansen (Arrangementsans 
 varlig), Tobias Lyngeraa (Kasserer) og Hien Quoc Do (Sekretær)   
 genopstiller til bestyrelsen.

Hvis man er interesseret i at stille op til bestyrelsen og har spørgsmål i den 
forbindelse, er man velkommen til at kontakte den siddende bestyrelse. Desuden 
vil bestyrelsen sætte pris på, at vi ori-
enteres såfremt man agter at stille op, 
således vi kan danne os et overblik. 
Det er imidlertid ikke et krav. 

8. Eventuelt

Sexekspressens Månedsmøde 
- onsdag d. 6/10 kl. 17

Kære alle medicinstuderende fra 1.-12. semester:
• Har du lyst til at lave spændende, frivilligt arbejde?
• Vil du gerne blive bedre til at formidle medicinsk, faglig viden?
• Synes du også, at den seksualundervisning du modtog i folkeskolen var util-

strækkelig?
• Er du interesseret i at møde andre 
og smaddersøde studerende på tværs 
af alle semestre?
• Er muligheden for deltagelse i inter-
nationale møder med medicinstuder-
ende fra hele kloden noget for dig?

Kan du svare ja til blot ét af oven-
stående punkter, så er Sexekspressen 
lige din kop Earl Grey! 

Vi er en frivillig gruppe af medicinstu-
derende der ønsker at give et godt og 
solidt alternativ til seksualundervis-
ningen i folkeskolens 7.-10. klasse, og 
vi har brug for al den hjælp vi kan få fra 
en fantastisk stud.med. som dig! 

Nu spørger du sikkert:
Jamen, hvordan bliver man medlem?

Det er nemt, du skal blot komme forbi til vores næste månedsmøde - onsdag d. 
6. oktober kl. 17 i studenterhuset, hvor du kan høre mere om, hvad vi laver og 
forvisse dig om, at dette er lige noget for dig!

Skal man ikke bruge resten af sin sparsomme fritid på alt det mas med
seksualundervisning?

Nej, overhovedet ikke - du bestemmer helt selv, om du magter at undervise én dag 
eller ti dage. Det vigtigste er, at du kan komme til vores månedsmøde en enkelt 
time om måneden. Let's face it - du skal jo alligevel ha' en kop kaffe, og så kan du 
jo ligesågodt nyde den sammen med Panums hyggeligste basisgruppe.

Jeg er ikke helt sikker, kan man ikke skrive til nogen, hvis man har spørgsmål?

Selvfølgelig kan du det - alle spørgsmål er velkomne: johsbond2003@yahoo.dk
OK, det lyder kanonfjong, så ses vi vel bare til næste månedsmøde?
Det kan du lige tro vi gør, men husk nu, at vi grundet IMCC Infodagen d. 7. oktober 
ekstraordinært har fl yttet vores månedsmøde til onsdag d. 6. oktober, kl. 17.

Med venlig hilsen
Sexekspressen

Kan du svare ja til blot ét af oven-

Vi er en frivillig gruppe af medicinstu-
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Internationalt møde for medicinstuderende 
fra hele verden
IMCC blev grundlagt for 60 år siden, og dette skal fejres ved afholdelse af en 
General Assembly sammen 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 studerende 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
Eller kontakt Benjamin Kaas-Hansen: president@am11denmark.com
Tilmelding til intro weekenden: www.am2011denmark.com/weekend

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 eller kom til vores in-
formationsmøde onsdag d. 15/9 kl. 16.30 i Henrik Dam 
Auditoriet 

Få yderligere spørgsmål kontakt venligst en af følgende kontaktpersoner:

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

IMCC Exchange og Research Exchange hold-
er informationsmøde 
onsdag d. 15/9 kl. 16.30!

For alle dem der kunne være interesserede i at komme på klinik- eller 
forskningsophold i udlandet i 2011 holder vi informationsmøde i Henrik Dam 
Auditoriet
Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring ansøgningsprocessen, og der vil være 
flere studerende der fortæller om deres erfaringer med exchange

Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!

IMCC's infodag
Kom til IMCC’s infodag torsdag d. 7.oktober kl.17.00 i Henrik 
Dam auditoriet
 
- Har du lyst til at komme i praktik i troperne?
- Arbejde med sundhedsfremme og sundhedsoplysning i Rwanda?
- Komme ud på folkeskoler og undervise i seksualundervisning sammen med 
andre medicinstuderende?
 
Alt dette og meget mere har du mulighed for i International medical cooperation 

committee!
 
IMCC er en organisation med mange forskellige tilbud og med mange undergrupper 
indenfor områderne undervisning- og oplysning, udveksling samt udviklings- og 
nødhjælpsarbejde.
 
Kom til vores infodag torsdag d. 7. oktober og hør nærmere om IMCC og alle de 
forskellige undergrupper og hvad du har mulighed for at lave i IMCC.

Mvh. administrationsgruppen i København

IMCC Rwanda 
er en hyggelig lille basis gruppe under IMCC. 
Vi er et samarbejde mellem rwandiske medicinstuderende og danske studerende, 
der har som formål at fremme sundhedsforholdene for befolkningen i Rwanda.

Vores arbejde består primært i at søge penge hos vores donor og være i tæt kontakt 
med de rwandiske medicinstuderende omkring projekterne. Desuden sender vi 
med jævne mellemrum folk fra vores gruppe til Rwanda for at se projektarbejdet i 
Rwanda. Herudover laver vi oplysningsarbejde i Danmark om Rwanda og deltager 
i forskellige kurser i relation til projektarbejde.

Vi har vores næste månedsmøde onsdag d. 6 oktober kl 17 i studenterhuset. Du er 
meget velkommen, også selvom du er helt i starten af studiet og ikke har nogen 
erfaring med projektarbejde fra tidligere.

Vi er for øjeblikket i gang med at skrive en ny ansøgning om at få penge til nyt 
projekt i Rwanda, og det er derfor et rigtig godt tidspunkt at blive medlem af 
vores gruppe lige nu. 

Verden kalder!
PIT holder infomøde den 22. september kl. 16 i Store mødesal!

- Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte?
- 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, informationsmøde 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 oplev-
elser på et hospital i troperne.

Der er kaffe og kage til det hele!  -   Alle er velkomne, UANSET studietrin!
 
Med venlig hilsen PIT
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KAN DU (SÅ) BRUGE DIT STUDIEKORT?
GRATIS I TIVOLI!
I hele september måned 
er der gratis adgang 
for KU Studerende i 
Tivoli ved fremvisning 
af studiekort.

KAN DU (SÅ) BRUGE DIT STUDIEKORT?

SKRABE TING MED..
Skrabelodder som en af 
de mest oplagte, desuden 
frosne forruder og 
madrester på keramiske 
komfurer samt stearin af 
plane overfl ader.

DIVERSE 
RABATORDNINGER
F.eks i Urban Outfi tters 
og en del museer. Desuden 
på barer og cafeer - hold 
øje med skiltene eller 
spørg dig evt. for.

HYBRIDFEST I  
DIAMANTEN 
d. 17 SEPTEMBER

LUCY LOVE, RUMOURS SAID 
FIRE m.fl . Du er inviteret. 
læs mere på:
www.studentsonly.dk

KOM IND I PANUM 
STUDENTERHUSET
Udnyt loungen, læserum 
og mødelokaler i 
Studenterhuset på den 
anden side af plænen.

PARKERING 
Du kan få lov at parkere 
på de allerhelligste 
parkeringspladser hvis du 
få lov af Steen Ruben (nede 
ved hovedindgangen)

TJEK EN BARBERING
Skrab kortet hen over 
kindfladen mod barbae 
(skægstubbene) - larm 
vil afsløre en ikke HELT 
tæt barbering.

BORDE DER VIPPER
Put kortet ind under det 
bordben der er kortere 
end de andre. Lån evt 
din læsemakkers såfremt 
forskellen er større.

I den sidste uges tid har vi i studenterklubben 
afprøvet nogle nye typer kaffe. Det skal jo ikke 
hedde sig at studenterklubben serverer dårlig 
kaffe. Det har set ud som følger:

Peter Larsens Kaffe(Torsdag)
Familie Kaffe(Fredag)
Irma Kaffe ØKO(Mandag)
Bremer KAFFEE(Tirsdag)
Irma Blå(Onsdag)

Nu har i så den ekseptionelle mulighed til at være 
med til at bestemme hvilken kaffe vi skal have i 
klubben fremover. Måden du gør dette er at du 
går ind på MOK.dk og klikker på linket på forsi-
den og der kan du så stemme i en online poll.
På forhånd tak for hjælpen.

PR/Studenterklubben

•
•
•
•
•

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. 

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

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.

Basisgrupper: 
Send et billede på scorebogen@oelfam.com inden den 
27.september 2010

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

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit hold, kan 
du også sende et billede til os på scorebogen@oelfam.
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 bo-
gen 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 medicin-
studiets kernepensum. Scorebogen!

Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2010

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

NYTTIG INFO

2010www.SCOREBOGEN.com

BASISGRUPPER
VIGTIGT!

INFO@SCOREBOGEN.COM VIRKER 

IKKE SÅ SEND ISTEDET TIL 

SCOREBOGEN@OELFAM.COM
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SØGES: 3-, 4- ELLER 5-
VÆRELSES LEJLIGHED
Med indfl ytning senest d. 1. december 2010. 
Vi er tre personer på hhv. 21, 24 og 28 år, der vil 
fl ytte vores lille ”kollektiv”, gerne til Nørrebro, 
Vesterbro, Fredeiksberg eller Østerbro. Vi er 
ansvarsbevidste og pålidelige.
Kontakt endelig Gitte for mere information: 
20 81 02 61 eller hedermann@gmail.com

ASSISTENT TIL 
FORSKNINGSPROJEKT
På Karkirurgisk Klinik, RK, Rigshospitalet er en 
stilling til en medicinstuderende, som bioanalytisk 
medhjælp i forbindelse med forskningsprojekt, 
ledig til besættelse snarest muligt.

Opgaverne består i  blodprøvetagning og 
værdimåling på projektpatienter samt efterbe-
handling af blodprøverne.
Blodprøvetagning foregår både på sengeafsnit, 
operationsgang og opvågningsafsnit. Arbejd-
stiderne er skiftende (inkl. weekend) og af ca. 1-2 
timers varighed. Ugentlig arbejdstid i gennemsnit 
7 timer.

Der vil være oplæring i efterbehandling af blod-
prøverne, men det forventes at du

er erfaren mht. blodprøvetagning.
er erfaren mht. værdimåling (BT, Puls, Res-
pirationsfrekvens, temperatur og saturation-
småling).
er fl eksibel mht. arbejdstider.

Ansættelsen er timelønnet. Løn og ansættelses-
forhold i henhold til overenskomst mellem Region 
Hovedstaden og FADL.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til projektansvarlig læge Louise de la 
Motte, Karkirurgisk klinik, RK på 
tlf.: 35458082.

Ansøgning mærket ”Assistent til forskningsprojekt 
på karkirurgisk klinik” sendes til:

rh-abd-personalefunktion@rh.regionh.dk

eller
Personaleenheden
Abdominalcentret, afsnit 2112
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø   
Ansøgningsfrist d. 20/9-2010

•
•

•

CEKU søger 
studentermedarbejdere
Et antal stillinger som studentermedarbejder ved 
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes 
besat. 

Vi har til huse i Teilumbygningen på
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område se evt. 
http://ceku.ku.dk/.
Træningen i Centeret er dels en forberedelse af de 
studerende til klinikopholdet og dels et supplement 
til den kliniske uddannelse. 
Træningen omfatter kommunikationstræning og 
en række praktiske færdigheder
(venfl on- og kateteranlæggelse, suturering, ledun-
dersøgelse, gynækologisk
undersøgelse, genoplivning, neurologisk under-
søgelse, praktisk intro til ultralyd m.m.).

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicin-
studerende i udvalgte kliniske færdigheder, 
assistance ved anden undervisning i CEKU samt
teknisk hjælp til undervisningen i kommunika-
tionstræning. Herudover assisterer du ved af-
holdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE 
og MFTL),
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre, 
samt andet forefaldende arbejde. 
Der er i CEKU rigtig gode muligheder for igangsæt-
telse og supervision af forskningsaktiviteter.

Kvalifi kationer:
Du skal være medicinstuderende på 4.-6. semester 
med interesse for undervisning og formidling, hvor-
for undervisningserfaring er en fordel. Vi ser gerne, 
at du forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet 
er meget selvstændigt, hvor du får indfl ydelse på 
kursusindhold, tilrettelæggelse samt
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav 
til gode samarbejdsevner og fl eksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er 
meget socialt anlagte. Ved relevante internation-
ale konferencer og kongresser betaler CEKU for 
indkvartering og deltagelse af et antal studen-
termedhjælpere.
Du får løn under din pædagogiske og praktiske 
oplæring,
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt 
på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden-
for studiet f.eks. indenfor fi lm og foto, statistiske 
opgaver, IT-løsninger og website eller hvis du blot 
har generelt teknisk snilde, hører vi også meget 
gerne om dette.

Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nu-
værende aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i 
tidsrummet 08.00-20.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af se-
mestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamenspe-
rioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagt-
møde i samarbejde med de øvrige ca. 25 studen-
termedarbejdere.

For fl ere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet,
sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 35 45 54 28

Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt i sidste 
uge af oktober og oplæring fra december 2010. 

Motiveret ansøgning samt CV sendes til: 
Overlæge Mikael Bitsch,
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet,Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, 
idet kuverten mærkes ”ansøgning”. 
Eller på email til muk@rh.regionh.dk

Ansøgningsfrist: 
mandag d 4. oktober 2010 kl. 12

SANGERINDE SØGES
Panum-band søger en stand-in sangerinde, der kan 
være vikar for vores faste sangerinde i et halvt år. 
Bandet spiller ude til større fester og gør det i pop 
og meget andet dansevenligt musik, men også i 
det lidt mere eksperimenterende. Bandet har 
fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum 
Studenterklubbens øvelokale. Er du interesseret, 
send en mail til rasmuskoster@hotmail.com og 
sever_m@hotmail.com.

Gynækolog i København 
søger studentermedhjælper
Praksis for gynækologi og obstetrik søger stud.med. 
til hjælp om onsdagen fra kl. 11.30 til ca. 18.30 
med start fra 1. oktober. Arbejdsopgaverne består 
i at tage imod patienter, vask af instrumenter, 
passe telefonen, tidsbestillinger, evt. blodprøve-
tagning mm. 
Det er vigtigt, at du er mødestabil og kan arbejde 
selvstændigt, erfaring med blodprøvetagning er 
velkommen, men ikke nødvendigt.  
Løn efter aftale. 
Skriv en mail med et par ord om dig selv til 
klinik@pbagger.dk.

My name is buxton.murray, I am an American 
soldier, I am serving in the military with the 1st Ar-
mored Division in Iraq , as you know we are being 
attacked by insurgents everyday and car bombs.
We managed to move part of funds belonging to 
Saddam Hussein’s family in 2003.The total amount 
is US$7 Million dollars in cash, mostly 100 dollar 
bills,this money has been kept somewhere outside 
Baghdad for sometime but with the proposed troop 
in increase by president Barrack Obama, to end the 
suicide bombing and make peace with Iraq militant 
and terrorist ,we are afraid that the money may be 
discovered hence we want to move this money to 
you for safekeeping pending the completion of our 
assignment here. READ THIS WEBSITE VERY 
WELL AND GET BACK TO ME... http://news.
bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2988455.stm We are 
ready to compensate you with good percentage 
of the funds, No strings attached, Iraq is a war 
zone, we plan on using diplomatic means to ship 
the money out as military cargo to your home, 
under diplomatic immunity cover.I am contact-
ing you in confi dence, all arrangement for the 
successful delivery has been put in place, all we 
need from you is to receive the cargo from the 
diplomat, If you are interested I will send you the 
full details, my job is to fi nd a good partner that 
we can trust and that will assist us. Can I trust 
you?When you receive this letter, kindly send me 
an e-mail ( buxtonmurray@yahoo.de) signifying 
your interest.
Regards. 

ANNONCER

H   T  or N   T??
I denne forjættede verden kan det være 
svært at holde styr på hvad der er in, og hvad der 
er SÅ sidste uge! Redaktionen har selvfølgelig en 
fi nger på pulsen, og fortæller dig hvad der er hot! 
- og hvad der er NOT!!!

At rydde op på sit værelse? 

At lade opvasken stå? 

At ringe til sin mor? 

Mærketøj? 

Grøntsager?

Sort arbejde?

Respekt for kvinder?

At køre uden cykelhjelm?

P1-radio?

At skulke?

At være ansvarlig?

Skydere? 

Harry Potter?

At lyve?

Hjemmelavede gaver?

Gambling?

 Vi håber dette vil hjælpe dig i din kaotiske jagt på 
accept og lykke i den hårde verden der er Panum!

Aller ydmygst, 
David Hvidtfelt, Popularitetsdiktator/ MOK
med beskeden hjælp fra Erik Hachmann, husalf

H   T  or N   
I denne forjættede verden kan 

H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

H   T!!H   T!!H   T!!
H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

H   T!!

N   T

(Ingen kan lide et rodehoved!)

(Giv en hånd med de små ting i hverdagen. Dit 
overskud smitter af! Smil - det smitter!!)

(Hun har båret dig i 9 mdr. - det er det mindste 
du kan gøre!)

(Du kan sy det ligeså godt selv!)

(Det er sundt - OG det er lækkert)

(Du snyder dit samfund og dermed 

(Det er nye tider - kvinder kan gøre 
ting nu!)

(Din krop er dit tempel)

(En sjov måde at lære på :)

(Det er din fremtid du leger med!!)

(Det er sejt at være moden!)

(Våben kan skade dine medmennesker)

(Trylleri er for ever young)

(Vil du gerne ha' dine bukser fl yver?)

(Personlige gaver med tanke bag 
er de bedste)

(Det står i Biblen!!)
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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. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag: kl. 10.00–12.00 & 12.30 - 17.00 
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30 - 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

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 
varetager desuden lumbalpunkturer i forbindelse med in-
tratekal 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  år.
Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller 
anden stikker-erfaring.

Ansøgningsfrist:  Ansøgning til Vagtbureauet senest 
fredag d. 24. september 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 

PRAKSIS I VESTERBROGADE
Praksis på Vesterbrogade har brug for en vikar for læges-
ekretær hver onsdag i oktober. Arbejdstid fra kl. 08.00 
– 16.00 (evt. til kl. 18.00)

 Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod pa-
tienter, telefonpasning og løse lettere sygeplejeopgaver. 
Arbejdes opgaverne kan udvides i forhold til den stud-
erendes kompetencer. 
Krav:

Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Mandag den 20.september 2010 kl. 
08.00 . Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige 
hold – hold ”Praksis Vesterbrogade”

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

HOLD 1603 (RIGET) SØGER 5 NYE 
BLODPRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshospi-
talets Klinisk Biokemiske Afdeling også kaldet 3011.
 Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverd-
age fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt fi re FADL-vagter ind klokken 08.00, 
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. 
Desuden er der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

Krav til dig som ansøger:
SPV-kursus, med min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne komme til introduktion med en bio-
analytiker på KB 3011 torsdag den 23/9 kl. 14.00 og 
holdmøde samme torsdag den 23/9, kl. 17.00, i den 
store kaffestue på 3011.
Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt en 
sen følgevagt (11-17) helst inden 1/10 (hverdage).
Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om 
måneden.
Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres 
lavt semestertrin højt. 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 20/9 kl. 12.00 via: www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærkat 
hold 1603.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte hold-
leder Lasse Langhoff Johansen pr. mail.: zfb790@alumni.
ku.dk

•
•

•

•

•

•

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-KURSER KURSUSPLAN E2010

VAGTBUREAUET
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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
Er desværre udgået fra producentens side. 
Der arbejdes i repræsentantskabet for at 
finde en passende erstatning for bogen.

Det sker i FADL

»   14. sep.: Intro til repræsentantskabet 
»   15. sep: National dag mod 4-års-reglen 
»   16. sep: Reception for det nye FADLhus 
»   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 via facebook: www.facebook.com/fadlkbh 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!

Kursustilmelding efterår 2010

Dette semester afholdes i alt 27 kurser.  
For at undgå de tekniske vanskeligheder som 
påvirkede sidste semesters tilmelding, er tilmel-
dingen dette semester delt op i 4 dage. Det drejer 
sig om 20., 21., 22 og 23. september. kl 16 hver dag. 
Tilmeldingen sker via www.fadl.dk 
Vi glæder os til at se jer.  
Se datoer på modsatte side :-)  

MedlemsaftalerNyindmeldt?! 
I sekretariatet kan du hente 
gavekort til 1 mdr. com-
bitræning i Nyform. 

Har du gode forslag til nye medlemsfordele? eller 
ris/ros til de eksisterende?  skal da til mfu@fadl.dk

FADL har i samarbejde med Hi Fi 
Teamwork lavet en aftale, der sikrer 
medlemmerne fordelagtige priser 
på diverse HI FI-udstyr.   Via Hi Fi 
Teamworks webside dynavox.dk får 
man som FADL-medlem 23% rabat.
Indtast koden ”FADL” i feltet vedr. 
”Firmakode” for at se, hvor mange 
penge, du sparer.

FADL har i samarbejde med Eventyr-
sport en rabataftale, der betyder, at 
du som medlem af FADL kan få 10% 
ved køb indtil 500,- kr. og 20% ved 
køb herover. Tilbuddet gælder alle i 
forvejen ikke nedsatte varer og kan 
ikke kombineres med andre rabatord-
ninger.
Medbring dit FADL klistermærke for 
rabst.

Sekretariatet holder 
lukket klokken 12 
på torsdag i anled-
ning af reception 
for det nye FADL 
hus.

Torsdag 16. september kl. 15-18 
afholdes reception for det nye 
FADLhus. alle medlemmer er 
velkomne til at komme fobi, se 
lokalerne og få et glas

KREDSFORENINGEN
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Tilmeldingsdag Kursus Kursusdage Tidspunkt

Mandag 20. september Akut medicin 1 27. + 28.+ 29. september 17.00 - 21.00

Akut medicin 2 27. + 28.+ 29. september 17.00 - 21.00

Stetoskopi 1 30. september 17.00 - 21.00

Skade-/ortopæd kirurgi 1 5. + 7. oktober 16.30 - 20.30

Psykiatri 1 4. + 11. oktober 16.00 - 20.30

Sår og sutur 1 5. oktober 16.00 - 20.00

Tirsdag 21. september Infektion 1 14. + 15. oktober 17.00 - 21.00

Kardiologi 1 11. + 13. + 14. oktober 16.30 - 21.00

Kardiologi 2 11. + 13. + 14. oktober 16.30 - 21.00

Neurologi 1 11. + 12. oktober 17.00 - 21.00

Stetoskopi 2 5. oktober 17.00 - 21.00

Sår og sutur 2 7. oktober 16.00 - 20.00

Onsdag 22. september Infektion 2 18. + 19. oktober 17.00 - 21.00

Skade/ortopæd. 2 26. + 28. oktober 16.30 - 20.30

Psykiatri 2 18. + 25. oktober 16.00 - 20.30

EKG 1 + 2 25.+26.+28. oktober 17.00 - 21.00

Akut 3 25.+26.+28. november 17.00 - 21.00

Akut 4 1. + 2. + 3. november 17.00 - 21.00

Torsdag 23. september Neurologi 2 1. + 2. november 16.00 - 20.00

EKG 3+4 15. + 16. + 18. november 17.00 - 21.00

Kardiologi 3 22. + 24. + 25. november 16.30 - 21.00

Kardiologi 22. + 24. + 25. november 16.30 - 21.00

EKG 5 29. + 30. + 2. nov/dec 17.00 - 21.00

Datoer for kurser efteråret 2010

Indledning
Den nyeste og mest relevante undersøgelse fra Gallop 
viser at de studerende, og især medicinstuderende, 
bruger al deres tid på at læse i fagbøger og derfor ikke 
har tid til at læse en god avis. Dette har resulteret i 
en utrolig uoplyst skare af kloge hoveder, så for at 
rette op på dette rod kommer nyhederne nu til de 
studerende!
Bragt af actionreporterne Anders Gullach, Kasper 
Aagaard & Henrik Øøh

Bombemanden afslører sin identitet!
Bombemandens rigtige identitet har indtil videre 
været en hemmelighed for alle på nær bombemand-
en… og hans mor.
”Han har ikke været specielt samarbejdsvillig,” som 
isolationsfængselsbetjent/identitetsudfritter Hans 
Ove Larsen udtrykker det og fortsætter: ”Ja, han ville 
ikke engang fortælle os hans navn…”
Held i uheld var det dog, da Hans Ove Larsen mandag 
d. 13. september lagde sig syg med ondt i storetåen. 
Hans afløser, Dennis ZeeJay, var dog bedre end Hans 
Ove til at få oplysninger ud af bombemanden. 
”Ja, det hele startede jo med, at jeg kom gående ind til 
bombemanden, som vi kaldte ham på det tidspunkt. 
Hvilket for i øvrigt minder mig om dengang, hvor 
vi havde Steen Larsen inde og sidde. Vi kaldte ham 
hulemanden… Åh, det var tider! Nuvel… Jeg gik som 
sagt ind til hulemanden… Vrøvl… bombemanden og 
sagde pænt goddag. Han sad sådan ovre i hjørnet og 
legede med sit bælte. Jeg fortalte ham, at det skulle 
han passe på med… Selvfølgelig med et glimt i øjet, 
for vi kan jo ikke have, at vores fanger bliver sure. 

Ligesom dengang vi havde Nadja Horeskov inde at 
sidde. Vi kaldte hende for Hore-I-en-skov-pigen. Det 
var tider! 
Nå, men den dag havde jeg valgt at tage en Danmark-
strøje på med Bendtner skrevet bagpå ryggen. Det 
faldt vist i bombemandens smag, for han begyndte at 
tale meget højtideligt om Niklas Bendtner. Ja han for-
talte sågar, at han da aldrig kunne finde på at springe 
ham i luften! Men det gik som sådan ikke værre eller 
bedre end, at vi faldt i snak og til sidst kom han til at 
sige: ”Ja, dengang jeg var lille sagde min mor altid: 
”Frantz Iblahar du bliver en god fodboldspiller en dag 
(men dårlig selvmordsbomber)”. Så var der lidt stille. 
Jeg kunne se, at han fortrød, at han havde sagt hans 
navn. Jeg skrev det ned og vi fandt ham i systemet. 
Man skal altid skrive vigtige ting ned. Det sagde min 
gamle matematiklærer også altid. Ham kunne jeg 
godt lide. Han gik altid i blåt tøj og smilede sødt til 
alle drengene. 
Nå, men det viser sig altså, at ham Frantz har boet 
ude i Køge de sidste 8 år. Han fortalte, at han faktisk 
ikke havde tænkt sig at springe hotellet i luften, men 
mere brugte det som et trusselmiddel, når han var i 
det indre Nørrebro. Så var der ikke nogen, der turde 
røre ham sagde han! Nå, men det er så åbenbart ikke 
bombemanden fra Dubai, vi 
snakker om.”
Dermed takker reporterne og 
den danske befolkning Dennis 
ZeeJay for interviewet.

  
   Dennis ZeeJay

 Korte nyheder
Det viser sig, at der i det østlige København findes 
rodeogrise. Det har dog ikke været muligt at bringe 
fotografiske beviser på dette fænomen.
De er ved at løbe tør for ris i asien, hvorfor der nede 
i Studenterklubben kan doneres ris, som vil blive 
sendt med eksprestog til Kina.
Det har vist sig, at hvis der sprang en atombombe 
i dag, ville den sandsynligvis ikke påvirke Born-
holm. Medmindre den selvfølgelig ramte ned midt 
i Rønne.
Man har fundet Sokrates’ grav. Det viser sig, at han 
døde her for 150 år siden og bare startede hele hypen 
omkring sig som en spøg.
Professionelle forskere fra Panum Instituttet har 
for første gang påvist en sammenhæng mellem 
høreskade og hvor mange år man har hørt på Pia 
Kjærsgaard. Pia har dermed selv utrolig dårlig 
hørelse og kan derfor være lidt svær at trænge 
ind til.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har besluttet 
at rive klubben ned og i stedet bygge et kæmpe tårn, 
hvor der skal være en masse forskere og assistenter, 
der skal forske i alt muligt interessant, f.eks. virkelig 
nice proteiner. Studenterklubben er dog ikke sådan 
at kue. Ude på græsplænen vil der blive sat pavil-
loner op, så festen kan fortsætte der.

•Danmark har afgivet et købstilbud på Island: 59 
kroner. 

•

•

•

•

•

•

ACTION NEWS !1!!1 (?)
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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.
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
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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KUnet-sagaen del 251 
Gennem det sidste års tid har MOK ivrigt fulgt indførslen af det nye KU intranet – lige fra de spæde udmeldinger om en forventet 
lanceringsdato, over talrige udsættelser af samme, til vi nu står med det (næsten) færdige produkt. Forventningerne til en ny 
brugerfl ade der effektivt integrerer informationerne fra KU, Sund, Absalon, Syllabus, e-mail osv. var tårnhøje… og så alligevel 
ikke, for vi var jo nogen der prøvede at være lidt realistiske samtidig. Vi har hér prøvet at lave en oversigt over nogle af de prob-
lemer med KUnet, som vi har hørt om.

KUnet – det tager max 3 minutter 
– men vi vil så gerne have at du bliver lidt længere. 
Generelt har der været en nogen brok i krogene over at det nye KUnet er lang-
somt til at loade. Det er jo så hvad det er, og som studerende er man vel efter-
hånden også vant til at tingene ikke sker så hurtigt som de kunne. Nogle ting 
er der dog sket for at forbedre hastigheden: ved at skrive kunet.dk i browserens 
adresselinje i stedet for det gamle punkt.ku.dk sparres 3 klik på tastaturet, og 
i og med at man nu skal logge på med sit nye KU-brugernavn bestående af 6 
tilfældige bogstaver og tal i stedet for sit personnummer, sparres hér yderligere 
4 klik på tastaturet. Det kan sikkert godt blive til en hel del sparede minutter i 
længden, hvis man regner på det. 

KUks i mailen
Det nye banebrydende element i lanceringen af KUnet var et nyt mail-system, 
som kunne langt mere end det tidligere Squirrelmail-system. Således kan man 
nu også modtage mails i HTML-format, samt lægge aftaler ind i den indbyggede 
kalender, og hele mail-systemet har en meget mere brugervenlig udformning 
end tidligere. Smaddersmart og også lidt på tide.

I løbet af den seneste uges tid har der desværre en større brist i sikkerheden 
af vores allesammens KUnet-mail. Således har fl ere studerende oplevet at de, 
når de ville åbne deres mail, havnede med en helt anden persons indbakke. 
Troels (11. semester) åbnede en dag sin mail, men fandt hurtigt ud af at der 
var noget helt galt: ”Det var forfærdeligt… sådan lidt Twilight Zone-agtigt. Det 
var ikke min indbakke, men en eller anden fremmed fra etniske studier eller 
noget andet gøgl i den stil”. Således har fl ere studerende kunnet læse andres 
private mails, hvilket må siges at være et problem, hvis folk bruger deres mail 
til andet end at modtage information om studiet. MOKs IT og ØNH-supporter 
’NBB’ formoder at problemet kan være opstået ved at ”den fremmede fra et-
niske studier eller noget andet gøgl i den stil”, lad os kalde ham Gøgleren, har 
sagt ’ja’ til en eller anden form for anmodning om at dele sin mail med Troels. 
På spørgsmålet om hvorvidt Troels så ikke skulle have bekræftet at han gerne 
ville modtage Gøglerens delte mail svarer NBB: ”Det er ligesom hvis jeg har et 
stykke kage, og skærer det i to stykker fordi jeg vil dele det med dig. Så spiser 
jeg selv min halvdel, og sætter den anden halvdel foran dig. Du kan stadig se 
at kagen står der, selvom du ikke har bedt om det, men hvad du så vælger at 
gøre med kagen er jo op til dig selv” – med dette menes, at Troels skulle kunne 
se Gøgleren mails i indbakken sammen med sin egen mail, men selv vælge om 
han ville læse dem eller ej. Tilsyneladende kunne Troels dog ikke se sin egen mail, 
og da han ringede til Koncern-IT for at berette om problemet fi k han at vide, 
at det kun var to menneskers mail der var blevet delt med alle brugerne. Selv 
med MOK-redaktionens begrænsede viden om datasikkerhed, må vi konstatere 
at det næppe kan være fornuftigt at benytte sin KU-mail til vigtige ting, som 
man ikke ønsker skal falde i hænderne på Gud og hver mand (fx Troels). Det 
kunne jo være det var din mail der blev delt ud til alle næste gang. 

Browserversion-relaterede problemer..
Desværre er der fl ere der har haft problemer med at logge på KUnet, pga. at 
computeren havde en gammel version af Internet Explorer (6.0) installeret. 
Således oplevede Mia (semesterfri) at hun havde vanskeligheder med at tilmelde 
sig sin OSVAL II eksamen (kandidatopgaven på gammel studieordning), hvilket 
hun beskriver i følgende brev til MOK: 

Vedr. det nye KUnet…
Så tænker man at man lige skal melde sig til OSVAL II eksa-

men. Det skal gøres inden den 15/9, så d. 7/9 gik jeg ikke i 

panik over at det var umuligt at komme på det nye KUnet. Jeg 

gik heller ikke i panik d. 8., 9., 10., 11., eller 12., men 

den 13. blev jeg ærlig talt lidt hidsig, da jeg sad på Riget 

og ikke kunne komme på. Heldigvis var det bare fordi at man på 

Rigets computere simpelthen aldrig kan komme på KUnet. Hvorfor 

ikke? Spørger man så sig selv… Tja, hvis bare der kom en form 

for meddelelse når man ikke kan komme på. Men det er åbenbart 

for nemt, så i stedet for sletter den bare det man har skrevet 

i log in feltet og lader som ingen ting.

Heldigvis kunne jeg gå over på MOK og logge på (naturligvis 

ikke med Explorer, men med Google Chrome efter jeg havde down-

loadet det), og jeg håber virkelig jeg har fået meldt mig til 

eksamen. Jeg nåede i hvert fald at trykke ”bekræft”, men så 

gik den også i udu, og nu kan jeg naturligvis ikke komme til 

at kontrollere om jeg rent faktisk er meldt til. Tak KU!

Til gengæld er det rigtig godt at der ikke længere er en 

”aktuelt” når man åbner – det var nemlig der hvor studerende 

f.eks. kunne fange hinanden hvis de skulle samle folk til en 

fællesklage eller andet i den stil. Godt det er væk – så kom-

mer der sikkert færre klager.

Mvh. MiaJoe – semesterfri

Problemet med at logge på kunne tilsyneladende i dette tilfælde løses med lidt 
teknisk snilde. KUnet skulle virke med den nyeste version af Internet Explorer 
(8.0). Hvis man som Mia befi nder sig på et hospital el. lign. der kører med IE 6.0, 
fordi indberetningssystemer osv. ikke kan med nyere versioner, kan man altså 
forsøge at downloade fx Google Chrome eller Firefox og bruge til at logge på 
KUnet. Men hvis man fx befi nder sig på EDB-studiesalen på Panum (altså KU 
territorium) så har man igen problemet, for disse computere kører også med 
en ældre version af IE. Og hér er der ikke mulighed for at downloade en anden 
browser. Det kan du selvfølgelig også bare gøre på din bærbare computer, for 
som én fra fakultetsledelsen hér på SUND en gang har sagt: ”alle studerende har 
jo en bærbar computer nu til dags”. Bortset selvfølgelig fra de der ikke har.

KUnet – din kilde til nonsensinformation
På Punkt.ku kunne man se relevante informationer fra sit studie på forsiden. 
Denne funktion har man valgt at forvise til ’Bagsiden’ i det nye KUnet, hvor 
det nu hedder  ’Markedsplads’. På forsiden af sin KUnet bliver man nu i stedet 
opdateret med nyheder fra KU. Og Markedspladsen er en sammenblanding 
af annoncer fra samtlige studieretninger, som man ganske vist kan sortere i, 
men som desværre også kræver en del opmærksomhed fra afsenderen om 
at kategorisere sit indlæg korrekt. Well, man kan jo håbe at det med tiden vil 
kunne lade sig gøre at ”costumize” indholdet på forsiden så Markedspladsen 
kan ses dér.

Når alt kommer til alt, er der nu alligevel ikke så meget der er anderledes i forhold 
til tidligere. Enkelte ting er blevet bedre, men nogen stor åbenbaring er KUnet 
vel næppe. Jeg skal stadig lede efter informationen om mit semester 3 forskellige 
steder: min mail, Absalon og Syllabus. Plus af og til lidt på medicin.ku.dk. 
Tænk hvis der fandtes et KUnet hvor man, når man loggede på fi k informa-
tion der var skræddersyet til én.. Tænk hvis man automatisk fi k sit skema frem 
når man loggede på, uden at skulle bekymre sig om hvilket rul/hold osv man 
var på, og uden at skulle lede en masse mails igennem for at fi nde ud af det. 
Bare automatisk.

Jeg har vist tidligere udtalt at jeg tvivlede på at KUnet ville blive søsat indenfor 
min studietid, hvilket det så alligevel gjorde. Så jeg må hellere omformulere mig: 
Jeg tvivler på at KUnet bliver rigtig brugbart indenfor min studietid.

 Jannie / med hjælp fra resten af MOK-redaktionen.

Hvorfor KUnet burde hedde KU’s Sociale Samlingssted, 
Eller Noget (KUssen)

Det stinker lidt.

Det kan godt være at man prøver at putte noget op, men hvis man ikke ved hvad man 
skal gøre med det, så er der ikke nogen der får noget ud af det.

Det tager mange år før det er klar til brug, og det bliver ikke bedre når det bliver 
gammelt.

Det er holdt i røde nuancer.

Der skal enormt mange krumspring til, for overhoved at komme ind. 

Det dur ikke hvis man er fuld.

Der er lukket for adgang ca. 5 dage hver måned.
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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
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Kan Du Huske Hele 

Pensum?
Kom til FORNIKS’ store 

Hukommelses- og indlærings-
arrangement!

23. september kl. 16-18.30 
i Lundsgaard. 

Tre danske eksperter i hukommelse og indlæring 
vil gennemgå hjernens evne til at huske og lære, 
og give bud på hvordan man ved hjælp af 
teknikker kan gøre studiet mere overkommeligt.

Troels Wesenberg Kjær, 
overlæge på Neurofysiologisk 
Klinik, Rigshospitalet

Troels Kjær fortæller om 
de basale mekanismer 
bag hukommelse og 
indlæring.
Der tages udgangspunkt 
i den almene viden 
blandt studerende inden 
for sundhedsfagene.
Der kræves altså 
ingen specielle 
forudsætninger.

Hysse Birgitte Forchhammer, 
ledn. neuropsykolog, ph.d. ved 
Glostrup Hospital, Neurologisk 
afdeling.
Hysse Birgitte Forchhammer 
vil gennemgå 
neuropsykologiske aspekter 
ved hukommelse, modeller 
for hvordan hukommelse 
fungerer og lidt om hvilke 
hjerneområder der er 
involveret. Fokus på 
indlæring og eksempler på 
hvordan man snyder 
hukommelsen, og hvordan 
man kan forbedre 
hukommelsen.

Steen Hasselbalch, 
overlæge dr.med., 
Hukommelsesklinikken,
Rigshospitalet

Steen Hasselbalch vil 
fortælle om 
demens-sygdomme, 
særligt Alzheimers og 
hvordan den påvirker 
hukommelsen og andre 
intellektuelle funktioner.

Program:

16:00 - Velkomst og præsentation
16:10 - Troels Kjær fortæller om de basale 
mekanismer bag hukommelse og indlæring.
16:50 - Pause med kage, kaffe og drikkelse
17:00 - Hysse Forchhammer fortæller om 
det psykologiske aspekt af emnet og om 
hvordan man kan forbedre indlæringen med 
f.eks. hukommelses-teknikker.
17:40 - Pause
17:50 - Steen Hasselbalch fortæller om det 
sygelige aspekt af emnet, f.eks. Alzheimers.

Program:Program:

16:00 - Velkomst og præsentation
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