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69-timersbar
-et retrospektivt kohortestudie

Det er super 
fedt at være til  69-tim-

ersbar, når man før fri bar 
i 20 sekunder!

Det der 
er ikke 

for sarte 
sjæle!

Det der 
må gøre 

nas!

Læs om det inde i bladet!
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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
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: Jonas/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  MIKAM månedsmøde, kl. 16, se s. 14
  SATS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 14
  Scorebogsuddeling, kl. 13 & kl. 15, se s. 16

Torsdag:  Studenterpræstens foredrag, kl. 20, se s. 9
  

Fredag: LAAAAAAAAAAAANG FREDAGSBAR 
  Scorebogsuddeling, kl. 16, se s. 16

Lørdag: David skal forhåbenlig ind og høre Etiopisk Jazz i Vega.

Søndag: PUFF månedsmøde, kl. 16:15, se s. 15
  
  HALLAS HAR FØDSELSDAG!  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Temaeftermiddag fra Sex & Samfund, kl. 17, se s. 8
  Kursus i Thorax-kirurgi, kl. 12, se s. 15
  Scorebogsuddeling, kl. 11, se s. 16

Tirsdag: Oplæg om eksamensangst, kl. 16:15, se s. 4
  Studenterpræstens studiekreds, kl. 16, se s. 9
  SAKS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 15

Denne redaktion 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: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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Reportage fra Panummesterskaberne i LAN
Afholdt af den kommende basisgruppe: Panum LAN 
(PLAN)

Søndag kl. 14 stod 26 medicinstuderende klar på 4 kække 
hold til 4-holdsturnering i counterstrike. Nogle gamere 
var mere friske end andre og en var sågar kommet i god 
tid for at nå at varme op (sandsynligvis vha 2 cocio og en 
cowboytoast). Kampene blev fløjtet i gang, og jeg skal love 
for, at der kom smæk for skillingen med happyfraggin, 
easyfrags, headshots, camping og måske en enkelt knifing. 
Efter de første 4-5 runder var alle endvidere med på at 
man kunne købe våben og genlade, hvilket er en stor 
fordel. Især banerne dust, dust2 og aztec kastede mange 
drabelige dyster af sig. 
Finalen blev vundet af: Michael Concillado, Pelle Petersen, 
Ida Sneppen, Kasper Aagard og Joachim Paulsen efter en 
uhyggelig tæt finale! Et stort tillykke med de 3 pakker 
snøfler! PLAN kan definitivt love at det ikke er sidste 
gang spillesyndikatet får besøg af de hardcore gamere fra 
Panum, og vi lover at sørge for flere cowboytoasts næste 
gang. Tak for en herlig eftermiddag, hvor røg og mørke 
lokaler ikke nødvendigvis giver tømmermænd!

Den 31. august var for dig måske en helt 
almindelig dag, men for Henrik Hjortkjær, 
aka. Henrik Ø, var det dagen hvor han blev 
forvandlet til helt. 

Episoden
Henrik var lige kommet hjem fra rustur hvor 
han på god og sober vis havde introduceret 
de nye studerende. Han havde været en 
eksemplarisk rusvejleder og gjort de nye helt 
klar til deres studie. Henrik gik derhjemme og 
pakkede ud mens han nynnede med på sange 
som "Ba ba da mericano" og "Natteravn". 
Men midt i udpakningen lugtede han kylling. 
Henrik smed de sure sokker og de gamle 
underbukser, med bremsespor, og for op ad 
sin trappe. Mens han bevægede op af trappen 
kunne han se røg. Han ressonerede sig frem til 
at den ældre dame der bor i lejligheden over var 
faldet i søvn med en tændt cigaret. Da han nåede 
toppen mærkede han som en rigtig brandmand 
på dørhåndtaget og mærkede det var varmt!
Han bankede hårdt på døren indtil hun vågnede. 
Hun åbnede døren og vendte sig om for at gå 
tilbage ind i den brændende lejlighed. Henrik 
reagerede prompte, greb hende om livet, på en 
ikke-sensuel måde, og hjalp hende ud. 
Hans roomate var gået i panik og havde ringet 
1-1-2. Da brandvæsenet nåede frem var damen 
i sikkerhed og Henrik havde i flere pinefulde 
minutter kæmpet mod brænden. Som mand 
mod Gud! 

Antihelten
Nu virker det måske som Henrik er det perfekte 
menneske og en god elsker, men det er han ikke. 
Henriks personlighed ændrer sig så snart han 

får alkohol! "Blenrik" kommer frem og Blenrik 
er et dårligt menneske.
I hverdagene forvandles Henrik til Blenrik og 
mens Blenrik er fremme sker der forfærdelige 
ting. Efter et par genstande begynder Blenrik 
at kalde 'dips' for pigers trusser. Mens han 
venter på de, midt i Studenterklubben, smider 
trusserne smider han selv alt tøjet. Hvis 
pigerne ikke vil smide tøjet slår Blenrik over i 
'Harrasment town'-mode. Harrasment town er 
noget Blenrik begyndte på da han fandt ud af at 
han ikke kunne få piger til at gøre hvad han ville 
have. Han presser pigerne ved at genere dem og 
deres familie på groveste vis. Han begynder at 
kalde dem for slamskræv og tæver. Harrasment 
town virker næsten hver gang og det har gjort 
at Blenrik har knaldet med flere at sine venners 
kærester. Blenrik har ingen samvittighed!

Motivationen
Henrik har i flere år gået rundt med virkelig 
dårlig samvittighed. Det var derfor Henrik 
reagerede så hurtigt og var ligeglade med 
sin egen sikkerhed. Blenrik har fået Henrik 
til at køre over for rødt og stjæle fra diverse 
beværtninger! Henrik har i flere år været 
meget tiltrukket af Anonyme Alkoholikere. Men 
Blenrik har holdt Henrik væk fra både AA og 
undervisningen!

Epilog
Efter episoden har Heltrik været oppe på 
politigården og modtage en pris! Der var på 
politigården indkaldt flere af samfundets spisder 
til Henriks reception. 

Markus/MOK.red. Henrik redder en tilfældig forbipasserende fra den 
visse død!

Henrik trykkes i hånden af politidirektøren som tak

Blenrik er gået kold en tilfældig hverdag i klubben Receptionen til ære for Henrik

Henrik og Blenrik
- Dr. Jekyll og Mr. Hyde

Sådan scorer du Blenrik
Bed ham om at købe dig en øl
Sig noget sødt til hamSpørg ham om han vil knalde

Knald!Drop eventuelt punkt 1 og 2 hvis du 

ikke gider at drikke mere eller er 

uopfindsom!

1.
2.
3.
4.

gøgl



4 studievejledningen

November 2010 
Studievejledningen for Medicin Uge 44-45 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 1/11 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Onsdag 3/11 1400 – 1500 1500 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 4/11 1200 – 1300  1300 – 1500  Sedrah A. Butt Medicin 
      
Mandag 8/11 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 9/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin 
Torsdag 11/11 1200 – 1300  1300 – 1500  Sedrah A. Butt Medicin 
 
 
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 International 
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl International 
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til 
evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden. 
 
 
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 

Hør hvordan du 
kan håndtere din 
eksamensangst

Langt de fleste studerende bliver nervøse, når de 
skal til eksamen. Og en vis nervøsitet kan være 
en fordel, når man skal yde en optimal indsats. 

Nogle oplever imidlertid mere belastende 
angstproblemer i forhold til eksamen – enten ved 
eksamenslæsningen eller til selve eksamenen. 
Hvis problemerne er vedvarende, eller hvis man 
dumper eller melder fra til eksamen flere gange, 
kan de efterhånden udvikle sig til regulær angst 
for at gå til eksamen. 

Eksamensangst kan skyldes mange forskellige 
ting: Uhensigtsmæssig læseteknik, faglige 
vanskeligheder, ny studerende på universitetet, 
præstationsangst eller svære personlige 
problemer. 

SUND afholder sammen med psykolog Anna 
Sillemann fra Studenterrådgivningen et oplæg 
om hvordan du kan høre mere og få svar på dine 
spørgsmål om eksamen, angst og stress 
Tid og sted

Tirsdag den 9. november kl. 16.15-17.45 i 
Haderup auditoriet 
Undervisningsform

Oplæg ved Anna Sillamann. Efter oplæget vil 
der være mulighed for at stille spørgsmål om 
eksamen, angst og stress 
Tilmelding

Oplægget henvender sig til alle studerende 
på SUND som oplever problemer i forhold 
til eksamen. Man tilmelder sig på følgende 
hjemmeside http://sund.ku.dk/uddannelse/
studievejledning/eksamensangst/

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

Pause fra studiet?
Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på to måder. Du kan holde semesterfri eller 
tage orlov – men hvad er forskellen?

• Semesterfri
Semesterfri har du , når du ikke tilmelder dig undervisningen i det semester, hvor du ønsker 
fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og har dermed ret til at deltage i eksaminer, deltage 
i valg og modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal desuden være opmærksom på 
at overholde 1.-, 2.- og 6.-årsreglerne.

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker fri/barsel, have prægraduatforskningsår.

• Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 1. semester på kandidatuddannelsen kan du ansøge om 
orlov fra studiet. Tager du orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget den undervisning, 
som du mangler på et senere tidspunkt.

Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’, som kan hentes på administrationsgangen eller 
på www.medicin.ku.dk/systemer/blanketter. Den udfyldte blanket afleveres i ekspeditionen.
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage 
i eksaminer, modtage SU og deltage i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal rejse og mener ikke du 
kan opfylde aktivitetskravene.

• Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra studiet, når du vil på barsel fra studiet har du 
to muligheder: 

1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du kontakte SU-kontoret eller bruge din minSU på 
http://www.su.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra barselsklip. 
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke er berettiget til SU og ønsker at modtage dagpenge 
skal du kontakte din kommune via borgerservice, som bevilger dette.  

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående SU skal rettes til SU-
Kontoret i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, su-kontoret@adm.ku.dk eller se nærmere på http://su.ku.
dk/. 
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På næste studienævnsmøde skal vi høre om holdsæt-
ningens fremtid. Det forslag som studieadministra-
tionen har lagt på bordet indeholder bl.a. følgende 
ændringer:

De studerende kan ikke længere angive læse-
makker.
Dispensationer for speciel holdsætning skal være 
afleveret senest d. 1. juni/1.december, ellers behan-
dles de kun hvis der er plads.
Holdlisterne er klar primo august/primo januar 
og sendes ud til de studerende senest 14 dage før 
semesterstart. Hertil kommer at den studerende 
mindst 14 dage før semesterstart skal gennemføre 
evt. holdskift.

Vi har lavet en lille liste der svarer på de fleste 
spørgsmål:
Hvilke semestre går det ud over?
Det går ud over holdsætning fra 6. til 12. semester.
Betyder det at jeg ikke længere kommer på samme 
hospital som min læsemakker?
Ja, det er helt korrekt. Hvis studieadministrationen 
vedtager denne ændring, vil du ikke længere blive 
holdsat på samme hospital som din læsemakker.
Hvad synes Demokratiske Medicinere om dette?
Vi støtter ikke forslaget, men vi er faktisk også ganske 
overraskede. Da vi på studienævnsmødet i juni havde 
Klinisk Fællessekretariat på besøg, spurgte de os stud-

•

•

•

erende om vi foretrækker at blive holdsat sammen med 
læsemakker eller efter anden prioritering, hvis denne 
er forskellig. Da gav studentersiden i Studienævnet 
udtryk for, at det er vigtigere at blive holdsat med sin 
læsemakker.
Hvorfor gør I ikke noget imod dette?
Den praktiske fordeling af holdsætningen er en stud-
ieadministrativ proces, som vi ikke konkret har mu-
lighed for at blande os i. Vi vil dog igen prøve at forklare 
studieadministrationen at de studerende meget gerne 
vil holdsættes med deres læsemakker. 
Hvad er årsagen til ændringen? 
Der gives ingen begrundelse for, hvorfor man vil ind-
føre disse tiltag. Vi formoder at det er et eller andet 
teknisk argument, da Klinisk Fællessekretariat lige 
er gået over til brug af STADS (et nyt studieadminis-
trationsprogram).
For tre år siden var et lille teknisk problem skyld i at vi 
næsten mistede muligheden for prioritering af hospi-
taler. Efter indsats fra studerende i Studienævnet blev 
det tekniske problem løst. Det viste sig dengang at der 
var en meget nem teknisk løsning alligevel.
Hvad kan vi studerende/Studienævnet/Demokratiske 
Medicinere gøre i sagen?
Demokratiske Medicinere vil prøve endnu en gang at 
overbevise studieadministrationen om at de studerende 
gerne vil holdsættes sammen med deres læsemakker. 
Desuden synes vi ikke det er hensigtsmæssigt at der 

reelt ikke er mulighed for 
holdskift, da de studerende 
senest 14 dage før semes-
terstart får at vide, hvor de 
skal hen, mens fristen for 
holdskift netop er 14 dage før 
semesterstart. 
Klinisk fællessekretariat kom-
mer på besøg i Studienævnet på 
tirsdag den 2. november. Hvis du ønsker at 
komme til studienævnsmødet og høre mere om for-
slaget, er du og din læsemakker meget velkommen. 
Det er tirsdag den 2. november 16.30 i 22.1.29. Mødet 
er offentligt. 
Desuden vil vi minde studielederen for medicin, Jørgen 
Olsen, om at han på studienævnsmødet den 1. juni 
2010: ”[Overvejede] at afholde et debatmøde med de 
studerende, hvor han [Jørgen Olsen] bl.a. kan høre 
de studerendes holdninger til dette spørgsmål.” Vi 
synes at der i lyset af denne sag burde indkaldes til 
sådan et møde.

Med venlig hilsen,
Demokratiske Medicinere
Har du spørgsmål eller kommentarer, send en mail til 
mail@DemokratiskMedicin.dk

Sig farvel til din læsemakker

studenterpolitik

Ja, det skal der, og arbejdet fortsætter. Efter at vi 
kom med vores udspil til kandidatudvalget i august, 
så har studieleder Jørgen Olsen valgt at tage mange 
af de elementer, vi har foreslået med i det videre 
arbejde. Lige nu er modellen følgende:

1. sem. KA inddeles i 2 x 10 uger, bestående 
af 5 uger på medicinsk afdeling, 5 uger på 
kirurgisk afdeling, og en 10 ugers blok, således 
at halvdelen starter med klinik og halvdelen 
med 10 ugers blok, og der byttes midt på 
semesteret
blokken kommer til at bestå af fagene 
statistik, epidemiologi, videnskabsteori, 
medicinsk sociologi, miljø- og arbejdsmedicin, 
hvilket vil styrke metodefagene, som i praksis 
ikke ligger særligt godt i sammenhæng med 
temakurserne og eksaminerne på 6. sem. BA 
og 2. sem. KA
3. sem. KA bliver med 3 blokke af 6 uger, 
nemlig 6 uger på medicinsk afdeling, 6 uger 
på kirurgisk afdeling, og en blok med 2 uger på 
anæstesi og 4 uger til kandidatspeciale
farmakologi styrkes ved at faget får sin egen 
eksamen på enten 2. sem. KA eller 3. sem. KA, 
og at underviserne skal være fra de kliniske 
institutter, fx intern medicinere og kliniske 
farmakologer
de diagnostiske fag (radiologi, klin. biokemi, 
klin. fys. og nuklearmedicin og patologi) 
bevares alt overvejende integreret i de 
relevante temakurser, men en mindre 
del af deres timer udskilles i et separat 
introduktionskursus, hvilket vi foreslår skal 
vare 1-2 uger og placeres på 6. sem. BA

•

•

•

•

•

Antallet af 
studerende

Der er et stort pres 
på kapaciteten, især 
klinikopholdene. Det er 
folketinget, der fastsætter 
optaget på bachelordelen. 
Men en stor udfordring som 
universitetet bør løse her og nu er, at studerende 
fra Århus og Odense, samt en række andre 
europæiske lande, kan blive optaget helt frit 
på kandidatdelen, uanset at der ikke er plads 
og uden nogle øvre begrænsninger. Vi ønsker 
at indføre et loft på kandidatdelen, således at vi 
kun optager overflyttere såfremt der er plads. 
Fakultetets egne studerende skal selvfølgelig 
have lov til at fortsætte på kandidatdelen i 
direkte forlængelse af bachelordelen.

Større udbytte af klinikophold

Det er væsentligt at de studerende får 
konkrete arbejdsopgaver og ansvar under tæt 
supervision i det daglige arbejde på afdelingen. 
Undervisningstimerne på afdelingen skal 
også passe godt ind den øvrige rytme. 
Læringsudbyttet er størst når den enkelte 
studerende selv taler med patienten, laver 
objektiv undersøgelse, kigger på prøvesvar, 
og forslår en plan til den læge der skal 
supervisere. Der skal være højere ambitioner 
og forventninger til lægerne på afdelingerne 
– og til de studerende.

Skal der justeres på kandidatstudieordningen?
4. sem KA og 6. sem KA fortsætter stort set 
uændret.

Der er stadig nogle enkelte knaster omkring 
patologi og placering af kandidatspecialet og 
metodeunderv i sn ing  i  f o rb inde l se  med 
kandidatspecialet, samt om den præcise længde 
og indhold i det nye introduktionskursus til 
diagnostiske fag.

Vi har i øvrigt på Medicinerrådets generalforsamling 
besluttet, at to af vores vigtigste prioriteter det 
næste år er bedre udbytte af de kliniske ophold, samt 
antallet af studerende. Se boksene herom.

Det  er  også  noget  v i  v i l  tage  v idere  i 
kandidatudvalget.

Venlig hilsen,

Simon Krabbe, bestyrelsesmedlem i Medicinerrådet, 
medlem af studienævnet og kandidatudvalget
Kim Bartholdy, økonomisekretær i Medicinerrådet 
og medlem af kandidatudvalget

Medicinerrådet er en studenterpolitisk organisation, 
der til dagligt samarbejder med de øvrige fagråd i 
Studenterrådet på Københavns Universitet. Vi er 
den største gruppe i Studienævnet for Medicin, 
lige nu med 3 ud af 5 studenterpladser. Der er 
plads til meningsforskelle, og det skal der være 
i studenterpolitik. Alle studerende der ønsker at 
engagere sig i studenterpolitik er velkomne til at 
kontakte Medicinerrådets bestyrelse på mediciner
raadet@googlegroups.com.

•

Kære trofaste seere/læsere 
og ikke mindst BFFs,

Jeg må desværre udskyde 3. 
runde til på mandag 8/11-10 
kl. 17, da min krop gør ondt 
:sadface:. Jeg har fået et blåt 
mærke på min balle, og jeg 
kan derfor ikke ligge på min 
divan og nyde jeres unikke 

talentzZz. 
Men i mit selskab er glasset 
altid halvt fyldt, så se det 
som en mulighed for at per-
fektionere jeres skillZzZzz, 
*10hi, f9z*!

Nyd livet – I har jo kun ét! 
- Michael Concillado.

gøgl
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KLINISK 
ORDBOG 
ONLINE !

Klinisk ordbog online er en digital udgave af den velkendte 
trykte ordbog af samme navn og tager udgangspunkt i 16. 
udgave af ordbogen. I online udgaven kan du frit søge i over 
32.000 opslagsord og hurtigt og enkelt få adgang til de mange 
artikler. 

Både danske og latinske fagtermer kan slås op, og der er be-
skrivelser og forklaringer af begreber og sygdomme, herunder 
omfattende krydshenvisninger til beslægtede og uddybende 
ordforklaringer. 

Online ordbogen bliver løbende opdateret på både indholds-
siden og de tekniske brugerfaciliteter.

PRIS
Bog og 1 års online abonnement kr. 978,00 inkl. moms (vejl.)
Kan købes på www.munksgaarddanmark.dk

ONLINE ABONNEMENTER
1 års online abonnement for studerende kr. 150,00 inkl. moms 
(vejl.)

Online abonnementer sælges og fornyes gennem et sam-
arbejde mellem Munksgaard Danmark og Gyldendal på:
www.ordbog.gyldendal.dk

Med Klinisk ordbog 
får du hurtigt og 
enkelt adgang til 

32.000 opslagsord

KBU bytte
Haves: Esbjerg, kirurgi og almen medicin 
med start 1/3-2010
Ønskes: Alt i køreafstand fra København, 
inkl. Falster...

Jeg er i den uheldige situation at have fået 
Esbjerg til KBU, men da jeg har en lille søn på 
nu 6 måneder, og hans far ikke har mulighed 
for at tage med mig/os pga. hans arbejde, 
håber jeg, at der er én derude, der vil bytte 
plads med mig.

Har du en plads du gerne vil bytte, må 
du gerne kontakte mig så vi kan aftale 
nærmere.

På forhånd tak for hjælpen.

Mia Linneman
mialinnemann@hotmail.com 

Medicinsk etik
– har kirken et svar?
Nansensgade LMU inviterer til foredrag med 
Lisbet Due Madsen, tidligere medlem af det etiske 
råd, om etiske udfordringer ved livets begyndelse 
og afslutning. 

Kom og benyt muligheden for at deltage i en debat 
om de etiske udfordringer der er forbundet med 
livet og med at håndtere andres liv.

Onsdag d. 10. november kl. 19.00 Nansensgade 94, 
1366 København  Gratis adgang

annoncer
søger Prægraduat Forskningsårsstuderende

til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysi-
ologisk Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), Børneafdelingen 
Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og 
behandling af lunge- og astmasyge børn og unge 
samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele 
Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk 
Laboratorium er en integreret del af DBLC og Labo-
ratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på 
alle patienter som led i den daglige klinik, dels på ud-
vikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder 
til måling af især små børns og svært lungesyge børn 
og unges lungefunktion.

Indeværende projektet vil med DBLC’s unikke ap-
paratur undersøge ny teknik til bestemmelse af 
begyndende lungeskade hos børn i alle aldre, som 
potentielt kan have stor betydning for behandlingen 
af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme 
Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD). 
Metoden benævnt Multiple Breath inert gas Washout 
(MBW) giver store forventninger til påvisning af 
lungeskader før andre lignende lungefunktionsme-
toder og længe før symptomgennembrud. MBW er 
for første gang etableret i Danmark under Dansk 
BørneLunge Center på Rigshospitalet.

Under ansættelsen vil du skulle medvirke i flere 
delstudier, men særligt varetage gennemførelsen af 
et tværsnitstudie af ca. 100 patienter med PCD som 
følges i DBLC. Udover MBW foretages en række an-
dre avancerede lungefunktionsundersøgelser, såsom 
helkrops-pletysmografi, maksimal iltoptagelse og 
diffusionskapacitet.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk 
forskning vil du blive grundigt oplært i de forskellige 
lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne 
kollegaer vil du efterhånden selvstændigt varetage 
målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt 
kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor 
pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team 
af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, 
sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter. 

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne 
af Prægraduat Forskningsår på www.sund.ku.dk.

Stillingen er på fuld tid og til snarest mulig tiltrædelse. 
Den vil indebære fleksibel dagarbejdstid på alle hverd-
age og indimellem i weekenden.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender 
du en kort ansøgning på mail til:

Kent Green
Klinisk assistent, PhD-studerende
Dansk BørneLunge Center 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLunge Center, 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: kgn@dadlnet.dk

DANSK BØRNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET



77Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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Vil du kombinere dit kandidatspeciale 
med et VKO-ophold i medicinsk 

forskningsmetodologi? 

Som noget nyt har medicinstuderende på 5. semester kandidat 
fra forårssemesteret 2011 mulighed for at indgå i et forløb med 
medicinsk forskningsmetodologi bestående af 4 ugers VKO-ophold 
på en forskningsmetodologisk enhed kombineret med 4 ugers 
afrapporteringsarbejde på kandidatspecialet. 

VKO-delen bliver et 4 ugers ophold på 5. semester kandidat i semesteruge 
1-4 (kalenderuge 5-8 i forårssemesteret) i en forskningsenhed. Her 
bibringes den studerende grundlæggende forskningsmetodologiske 
kundskaber gennem gennemførelse af et konkret praktisk projekt 
som defineres af forskningsenheden inden for en af følgende 
forskningsdiscipliner: basal forskning, klinisk farmakologi, klinisk 
epidemiologi, klinisk forsøgsmonitorering og lægemiddelgodkendelse 
og industriel klinisk lægemiddeludvikling. 
Kandidatspecialedelen bliver baseret på dette praktiske projekt og 
sammenskrives på 5. semester kandidat i semesteruge 17-20 (kalender 
uge 22-25 i forårssemesteret). 

Der afholdes introduktionsforelæsning 

Fredag den 19. november kl. 13.15-14.00 i Teilum A 

Læs mere på http://medicin.ku.dk/aktuelt/forskningsmetodologi/

Åbningstider 
Mikroskopi i lokale 15.2.15

Efterår 2010
      
November     
 1. 8 - 12 Irfan 
 5. 16 - 20 Stine Carina (16-20)
 9. 17 - 21 Stine 
 12. 14 - 18 Birgitte 
 17. 17 - 21 Birgitte 
 18. 16 - 20 Irfan 
 23. 14 - 18 Birgitte 
 25. 14 - 18 Irfan 
 29. 14 - 18 Birgitte 
December     
 3. 14 - 20 Stine Carina (14-20)
 7. 15 - 21 Birgitte 
 10. 14 - 22 Stine Carina (16-22)
 11. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
 12. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
 13.    2. sem skriftlig eksamen
 13. 15 - 22 Stine Carina (16-22)
 14. 15 - 22 Birgitte Carina (16-22)
 15.    2. Sem Spotprøve 
 28. 16 - 20 Birgitte Carina (16-20)
Januar      
 2. 10 - 14 Irfan 
 3.    3. Sem Spotprøve 
Februar     
 17. 17 - 21 Birgitte Jon (17-21)
 20. 10 - 16 Birgitte 
 21.    2. Sem Spot reeksamen

- et humant simuleret overdoserings studie

Raske mandlige forsøgspersoner søges til 
videnskabeligt studie. Med paracetamol som 
modelstof undersøges om mavesækken tømmes 
langsommere ved indtag af 5 genstande alkohol 
umiddelbart før en simuleret paracetamol over-
dosering. Undersøgelsen strækker sig over fem 
studiedage adskilt af minimum 7 dage. Fire af 
studiedagene varer ca. 8 timer, en enkelt stud-
iedag varer ca. 10 timer. På alle dage anlægges 
intravenøs adgang, hvorfra der trækkes i alt 12 
blodprøver á 7 ml fordelt over hele studiedagen. 
Således vil der blive udtaget i alt 84 ml blod 
pr. studiedag. Disse blodprøver opbevares til 
senere paracetamol-analyse, samt LC-MS og 
NMR-baseret multivariat analyse, i maksimum 
2 år og destrueres umiddelbart efter analysen. 
Der gemmes ikke blod til senere analyser eller 
andre projekter, og blodet overføres ikke til 
andre, ej heller udføres det til andre lande. 
Fire af studiedagene starter med indtagelse af 
alkohol, sv.t. 3½ stærk-øl 3 af dagene og 203 ml 
vodka (37,5% v/v) på 1 studiedag. Alkoholen in-
dtages jævnt fordelt over 45 min., hvorefter en 
døgndosis paracetamol (50 mg/kg legemsvægt) 
indtages på en gang. Paracetamol indtages 
peroralt i tabletter á 125 mg (Pamol®). På 3 af 
studiedagene indtages 50 g medicinsk aktivt 
kul en time efter paracetamol indtag. Kul gives 
på 3 studiedage. Det drikkes på 2 studiedage 
og gives gennem sonde på 1 studiedag via en 
lillefingertynd sonde lagt i tolvfingertarmen 
vha. ultralyd. Alkoholpromillen måles i udånd-
ingsluft hver halve time på studiedage hver der 
er indtaget alkohol. På alle studiedage foretages 

ultralydsscanning af ventriklen i alt 4 gange. 
Kontroldagen afsluttes med indtag af 1 g jern 
i tabletform (Ferro Duretter®), hvorefter der 
foretages ultralydsscanning to gange med 1 
times mellemrum.
Krav: Du skal være rask, ikke ryger og uden 
allergi mod paracetamol. Du skal kunne tol-
erere indtag af 5 alkoholgenstande indenfor 
45 minutter.
Du må ikke have spist eller drukket de sidste 8 
timer før hver studiedag. I døgnet op til stud-
iedagene må du hverken have indtaget alkohol 
eller paracetamol. Du må ikke spise og drikke 
koffeinholdige drikke, før studiedagen er slut. 
Ubehag: Der vil være ubehag forbundet med 
anlæggelse af 1 drop per studiedag, samt son-
deanlæggelse på 2 af studiedagene. Sonden 
tykkelse er ca. 0,8 cm. I de anvendte doser ses 
sjældent betydelige bivirkninger af hverken 
paracetamol eller jern, men træthed og hoved-
pine kan opleves. Den indtagne mængde alkohol 
forventes at beruse. Ultralydsundersøgelsene 
og alkometertesterne er uden ubehag. Aktivt 
kul optages ikke, men udskilles uomdannet 
med afføringen og sortfarver denne.

Honoraret vil være kr. 3.500 for i alt fem dage 
– fire dage á ca. 8 timers varighed, samt en dag 
á ca. 10 timers varighed.

Studiet foretages under lægeligt opsyn på 
Bispebjerg Hospital. Er du interesseret i at 
deltage i studiet, kontakt venligst læge, Søren 
Bøgevig tlf. 20664051 eller farmaceut, PhD 
Lotte Høgberg 28252076.

Vidste du, at graviditet er 
den primære dødsårsag 

blandt afrikanske 
teenagepiger?

Kom ti l  temaeftermiddag om afrikanske 
teenagepigers sundhed 

Tid: mandag d. 8. november  kl. 17.00 - 18.30
Sted: DAM auditoriet på Panum Instituttet

Der vil blive vist film, holdt oplæg og lanceret en 
konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde 
en studietur til Kenya! Se mere på www.facebook/
signoflifedk

I slutningen af arrangementet vil der blive serveret 
forfriskninger.  

annoncer

Træt af græsallergi?
Hvis du har græsallergi og gerne vil vaccineres, 
kan du ansøge om at deltage i en videnskabelig 
undersøgelse på Bispebjerg Hospital.

Kontaktoplysninger:
Læs mere på: http://www.graesallergi.dk/
 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital, Indgang 66
DK-2400 København NV
Telefon: 3531 3569
Telefon #2: 3531 3069

Forsøgspersoner søges til:
Ethanols effekt på adsorptionen af paracetamol til aktivt kul ved gastrointestinal 

dekontaminering

studietilbud
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Skrift, læsning og tidsrejser - om 
sprog og kommunikationsformer 
VII
Jeg har desværre været syg og kunne derfor ikke 
deltage i den netop overståede 69 timers bar. I stedet 
for at foretage den rejse tilbage i den menneskelige 
evolution, som indtagelsen af alkohol befordrer, har 
jeg måttet blive i sengen.  Men også der kan man rejse 
i tiden uden at bevæge sig særligt meget. 

Opfindelsen af skriftsprog har muliggjort tidsrejser. 
Det kan lyde som en sensationsoverskrift, men er en 
gammel nyhed og en almindelig erfaring. Vi lægger bare 
ikke mærke til den, fordi den er så selvfølgelig. 

”Hvad sker der, når vi læser? Øjet følger sorte 
bogstavtegn på det hvide papir fra venstre til højre, igen 
og igen. Og væsener, natur og tanker, som en anden 
har tænkt, for nylig eller for tusind år siden, træder 
frem i vores fantasi. Det er et under større end at man 
har fået sædekorn fra faraonernes grave til at gro. ” 
Sådan skildrer den svenske forfatter Olof Lagercrantz 
læsningens indbyggede under.  

Og det er mærkværdigt, at vi på den måde kan 
kommunikere med for længst afdøde personer og 
tidsaldre. Det kan undre, at vi kan forstå dem.  At 
vi kan forstå Hippokrates tanker om lægekunsten, 
selv om de er ca. 2400 år gamle, det er forunderligt. 
Skriften er en del af forklaringen, selvom viden og 
tanker også i mundtlige kulturer kan overleveres fra 
mund til mund gennem generationer, så er skriften 
alligevel noget for sig. 

Tegn som kan tydes og sættes sammen og lagres på 
f.eks. et stykke skind (pergament er dyreskind, som er 
behandlet). Det kan blive væk og blive fundet tusind år 
efter og læst, hvis man ellers kan tyde skriften. 

Den nutidige læser,  som læser en gammel tekst, rejser 
i sin bevidsthed tilbage til tekstens tid og forfatterens 
bevidsthed.  Der sker et møde. Det er ikke uden 
problemer, for der kan være ting man ikke forstår.  
Men også det man ikke forstår, kan være en spore til 
at prøve at forstå. Det gælder gamle tekster og ens 
nutidige omgivelser.

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studiekreds: Det evolutionære 
hjernemenneske
For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst 
Nicolai Halvorsen.
Tid: tirsdage 16-18. Næste gang 23. november.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 
1. sal (bag kirken på Sankt Hans Torv)

Filmstudiekreds: Præster på film
Dagens film kan af juridiske grunde ikke nævnes 
ved navn. Men vi kan røbe, at det er en nyere 
dansk film (2004) med en nyuddannet teolog som 
hovedperson… 

Samtidig med at interessen for den institutionaliserede 
kristendom efter sigende er for nedadgående, er 
det påfaldende, at mange nyere danske film har 
præsteskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne 
er på den måde med til at præge billedet af præsten i 
det danske samfund. 

Efter filmen er der en drøftelse af aftenens film over 
en let anretning.

Tid: onsdag den 10. november kl. 19
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Pris: det er gratis at deltage

Folkekirken og de to offentligheder 

Sidste foredrag af tre under temaet: Kirken og 
kristendommen i medierne

Foredrag ved cand.theol. og forfatter Jørgen I. Jensen 
“om at give sit bedste argument fra sig.”

Der vil være mulighed for diskussion over en kop kaffe 
eller en øl efter foredraget.

Tid: torsdag 4. november fra 20:00 til ca. 22:30
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 (bag 
Rundetårn)

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
Facebook: StudenterMenigheden i København 
(SMiK)
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

studietilbud

NU skal planerne gøres til virkelighed. 
Hvordan synes du Vidensbydel Nørre 
Campus konkret skal se ud, og hvad er 
det vigtigste for dig? 
Kom til debatmøde den 16. november kl. 
9.30-11.30 i Haderup Auditorium. 
COBE arkitekter kom med det bedste 
forslag til en overordnet plan for 
Vidensbydelen. De vandt derfor den 
idékonkurrence, der netop har været 
afholdt. Du kan møde en af arkitekterne 
bag forslaget på debatmødet og komme 
med dine input til den videre udvikling 
af Vidensbydel Nørre Campus - læs mere 
nedenfor. 
Synspunkter og forslag på debatmødet 
bringes med i det videre arbejde. Til 
januar bliver der nedsat en række 
arbejdsgrupper, som skal konkretisere 
vinderforslaget. Du kan være med til at 
påvirke, hvilke emner grupperne skal 
arbejde med, og du kan blive medlem af 
én af grupperne. Kom til debatmødet og 
hør mere om hvordan. 

Program for debatmødet
9.30-9.45 
Hvorfor - og hvordan - skal vi udvikle en 
Vidensbydel? v/ dekan Ulla Wewer
9.45-10.30 
Gennemgang af COBE arkitekters 
vinderforslag v/ arkitekt Mads Birgens, 
COBE 
10.30-11.25 
Hvad synes de fremtidige brugere? 
Debat
11.25-11.30 
Afslutning v/ projektleder Thomas Møller 
Kristensen, Campus Plan & Byg

Jeg glæder mig til at se jer den 16. 
november.

Med venlig hilsen 
Ulla Wewer
Dekan

FAKTA OM VIDENSBYDEL NØRRE 
CAMPUS 

Gennem en international idekonkurrence 
i 2010 har Københavns Universitet 
og Universitets- og Bygningsstyrelsen 
indhentet 10 forslag til udvikling af 
synergien mellem by, universitet og 
erhverv, - en vidensbydel i København på 
niveau med de vidensbyer, der er under 
udvikling overalt i verden. 
Konkurrencen afholdtes i partnerskab 
med Københavns Kommune og med 
økonomisk støtte fra Realdania.

FRA 6 STRATEGIER TIL 1000 
PROJEKTER FOR 100.000 

BRUGERE
I september blev et internationalt team 
under ledelse af COBE arkitekter kåret 
som konkurrencens endelige vinder med 
projektet Vidensnetværk Nørre Campus. 
Projektet tager udgangspunkt i, at 
vidensinstitutionerne i dag ligger som 
isolerede bygninger uden sammenhæng 
med hinanden eller resten af byen. 
V i d e n s n e t v æ r k  N ø r r e  C a m p u s 
fores lår  overordnet  at  forb inde 
vidensinstitutionerne og integrere dem 
med byen og brugerne i et netværk af 
viden. 
Strategierne er udledt af analyser af 
globale tendenser indenfor vidensbyer 
og handler om at åbne campusområdet, 
forbinde og integrere campus med byen, 
forbedre byrummene og opgradere de 
grønne omgivelser.
 Som en del af projektet udvikles et 
omfattende katalog for projekter til hele 
området.

FRA FORSLAG TIL 
UDVIKLINGSPLAN

Gennem seks måneder fra november 
2010 skal projektet bearbejdes til en 
bæredygtig udviklingsplan for Nørre 
Campus. Det sker gennem en åben proces, 

der involverer de mange forskellige 
brugere i området. November - december 
2010 arbejdes der med de tværgående 
temaer erhvervsstrategi, ejerforhold, 
boliger, infrastruktur og byrum, og 
gennem en række brugerseminarer 
forberedes en række temagrupper, der 
mødes januar - februar 2011 omkring 
specifikke delprojekter. Input fra 
temagrupperne indarbejder COBE i en 
plan, der offentliggøres april 2011 og 
danner grundlag for den videre udvikling 
af vidensbydelen.

STORT POTENTIALE I 
KØBENHAVN

Området for Vidensbydel Nørre Campus 
er et 418 ha stort byområde, beliggende 
mellem Nørrebro og Østerbro. Der 
bor i dag ca. 55.000 mennesker og der 
er 25 - 30.000 studerende og ansatte 
knyttet til vidensinstitutionerne. I de 
kommende år investerer stat og region 
milliardbeløb i nye og bedre bygninger. 
Universitetets sundhedsvidenskabelige, 
farmaceutiske og naturvidenskabelige 
fakulteter tager nye laboratoriebygninger 
i brug, og Rigshospitalet udvider med 40 
% og opdaterer hele sin bygningsmasse. 
Biomedicinsk forskning og uddannelse 
udvikles på tværs af hospital og universitet 
inden for rammerne af Københavns 
Biocenter. Professionshøjskolen Metropol 
koncentrerer sine sundhedsfaglige 
uddannelser i bydelen, og Copenhagen 
Bio Science Park, COBIS, er under 
o p b y g n i n g  s o m  f o r s k e r p a r k  o g 
fødselshjælper for kommerciel udnyttelse 
a f  forskningsresultater.  Et  hø j t 
aktivitetsniveau fulgt op af investeringer 
udgør et solidt afsæt for at udvikle en 
bydel med fokus på viden, sundhed og 
samspil. 

Følg projektet på 
http://campus.ku.dk/vidensbydel

Kære alle studerende og medarbejdere på SUND
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 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

PRAKSIS I HOLTE
Praksis i Holte har brug for hjælp i klinikken 2-3 dage om 
ugen i november samt starten af december.
Oplysninger om lægehuset kan ses på www.holtelaegehus.
dk . klinikken ligger 300 m. fra Holte station.
Arbejdstid: Kl. 08.30- 14.00
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod patienter, 
telefonpasning og løse lettere sygeplejeopgaver. Arbejdes 
opgaverne kan udvides i forhold til den studerendes 
kompetencer. 
Krav:

Bestået 6. Semester
Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt, dog senest fredag 
den 5. november 2010 kl. 08.00 . Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Holte”

HOLD 1704 AMAGER HOSPITALS 
LÆGESEKRETÆRHOLD
Amager skadestue og Akut Modtageafsnit søger 2 nye 
FADL-vagter i funktionen som lægesekretær.
Vi arbejder i alle vagttyper både hverdag og weekend, 
herunder dækker vi fast weekendens nattevagter i 
skadestuen.
Da arbejdsdagen kan være meget travl, er det vigtigt, at 
du kan bevare overblikket i stressede situationer og er 
hurtig til at lære nye ting.
Vi er et lille kollegialt hold på 5 mennesker med god 
holdånd.
Jobbet er spændende og lærerigt, da du også har 
mulighed for at komme på eksempelvis kardiologisk 
afdeling eller endokrinologisk afdeling.

Et udsnit af dine arbejdsområder som lægesekretær:
Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
Skrive primærjournaler på akut indlagte patienter og 
øvrige notater i patientforløb efter digitale diktater
Modtage pat ienter  i  samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i
 det elektroniske system Opus
Div. registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb

Krav:
Beherske dansk retskrivning
Være hurtig på tastaturet
Kunne håndtere stressede situationer
SPV timer minimum 200 timer
Skal have bestået minimum 4. semester
Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. måned
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i holdmøde onsdag d. 1. 
december kl. 15.30

Løn: SPV-holdløn.

Hvis du er kommet i betragtning, vil du blive indkaldt 
til ansættelsessamtale, som afholdes fredag d. 12. 
november kl. 15.

Oplæring: 2-3 afl ønnede oplæringsvagter, som planlægges 
individuelt og afvikles umiddelbart efter ansættelse.

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 9. november kl. 08.00 2010.
Tilmelding via hjemmesiden www.fadlvagt.dk – København 
– Tilmelding til hold

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeplejerske 
Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 / mail ab@fadl.dk eller 
holdleder Gylli Mola på 23 88 21 08

LÆGESEKRETÆRHOLD 1700 RH 
SØGER NYE MEDLEMMER
Holdet arbejder som lægesekretærer på Rigshospitalet, 
Radiologisk Klinik. Arbejdet består i indtastning af 
beskrivelser af radiologiske undersøgelser indenfor 
neuroradiologi og kardiovaskulær radiologi.Vi dækker 
2 dagvagter alle hverdage på Neuroradiologisk Afsnit 
og Kardiovaskulært Afsnit (Begge under Radiologisk 
afdeling). Arbejdstiden er 9-15 på Neuroradiologisk og 
7-13 (tirs.-fre.) samt 6.30-12-30 (man.) på Kardiovaskulært 
Afsnit.

Krav:
SPV-kursus
Kendskab til neuroanatomi, hjerte- og lungeanatomi
Gode samarbejdsevner og fl eksibilitet
Dække mindst 4 vagter hver måned
Gyldigt akkrediteringskort
Erfaring med lægesekretærarbejde foretrækkes, men er 
ikke noget krav.
Ansøgningsfrist:  Tirsdag. 8. november 2010 kl. 8.00 via. 
www.fadlvagt.dk - for medlemmer - ledige hold - mærke 
“RH-1700”.
Der afholdes samtaler i uge 46.
Eventuelle spørgsmål rettes til holdleder Christopher Fugl 
Madelung, fugl@stud.ku.dk

PRAKSIS I INDRE BY
Vi er en praksis med tre faste læger og en uddannelseslæge, 
to sygeplejersker og en sekretær tilknyttet.
Vi har brug for en vikar for vores sygeplejerske i perioden          
17. november og ca. tre uger frem      
Arbejdstider:

Mandag, torsdag og fredag 
kl. 08.00-12.30
Onsdag kl. 15.00-18.00

Arbejdsopgaver:
Arbejdet vil bestå i at tale 
med patienter i telefonen, 
visitere, ordne medicin- og 
tidsbestilling og give prøvesvar. 
Desuden tage imod patienter, 
lave urin- og evt. blodprøver.

Krav:
Bestået 7. Semester
Gerne stikkererfaring, men 
ikke et krav
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 Ansøgningsfrist: Den mandag 
den 8. november kl. 08.00 
. Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – 
hold ”Praksis indre by”

•

•

•
•

•
•
•

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE
Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på 
Hvidovres Gastroenhed til at hjælpe med opgaver som 
venfl onanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas. Holdet 
dækker aftenvager 15-23 alle ugens dage og dækker 
ikke helligdage. Vi søger medlemmer til start både fra 1. 
Januar og 1. Februar.
Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores 
faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, 
er der ingen plejeopgaver, men rig mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder 
som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
Minimum 400 SPV- timer
Have bestået minimum 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), 
også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring i December/Januar.
Gyldigt akkrediteringskort
Der vil blive lagt vægt på tidligere holderfaring, , erfaring 
fra stikkerhold, bred klinisk erfaring, interesse for 
specialet og god holdånd.
Begrundet ansøgning påkrævet.

OBS. ALLE ovenstående kriterier skal være opfyldt for at 
komme i betragtning til stillingen. Det vil b.la. sige har 
du ikke taget din Trykbrandtest (mellem 1.-18.maj) samt 
fået udleveret nyt akkrediteringskort vil du ikke komme 
i betragtning. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Holdleder Ida Donkin på ida@donkin.dk

Ansøgningsfrist: den 12. november 2010 kl. 10. 
Via Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 46.

A N N O N C E R

vagtbureauet
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1111ugens quiz

Den diagnostiske quiz var i sidste uge lavet af en af vores 
ihærdige læsere. Desværre ser det ud til at quizzen nok 
var et nummer for svær, for vi har ikke fået så meget som 
et enkelt svar. Tilgengæld bringer vi her den rigtige og 
noget lange forklaring:
Patienten har: ”akut promyelocyt leukæmi” (APL)
Pt. kommer tydeligvis med arsenikforgiftning, da hans 
kæreste har tilsat små doser af det i pts. mad og drikkelse, 
efter hun fandt ud af han har været hende utro - det 
forklarer hovedpinen, opkast, led og muskelsmerter, 
diarré og hårtab. 
Pt. forklarer dog, at han for tre måneder siden begyndte 
at opleve andre symptomer, såsom svaghed og udmat-
telse, konstante infektioner og åndenød, hvilket så fors-
vandt for ca. 2 uger siden.
- Efter arsenik var blevet fjernet fra pts. system, fik pt. 
det bedre, men ca. 2 uger efter udskrivelsen, viste hans 
gamle symptomer sig igen, med en ekstra symptom af 
mange blå mærker (hvilket pt. måske også havde for ca. 
3 måneder siden, men lagde ikke mærke til).
Man skulle kigge på quizzen som en helhed – kritisk 
tænkning – det er ikke uden en grund symptomer fors-
vinder og så bare kommer tilbage: hvorfor stoppede pts. 
gamle symptomer lige pludselig? Hvad skete der af nye 
ting, som kunne ha’ undertrykt de gamle symptomer? 
Hvorfor kom de tilbage?
- Nye ting der skete for pt. et par uger før de gamle symp-
tomer forsvandt var: Konstante små doser af arsenik hver 
dag. Spørgsmålet er så: Hvad ville arsenik kunne under-
trykke eller endda helbrede i ikke-dødbringene doser, med 
pts. præsenterede symptomer? I gamle dage brugte man 
arsenik for at kurrere syfilis. Men pt. er ikke symptomatisk 
med syfilis. Hvad ellers? - undersøgelser og behandlinger 
har vist, at 11 ud af 12 patienter med APL behandlet 
med små doser af arsenik hver dag i løbet af X tid kom 
i forbedring og endda fuld remission. APL symptomer 
er: konstant træthed, svaghed, åndenød (pga. anæmi) 
man bliver ofte syg, pga. fravær af normale leukocytter 
(infektioner, derfor feber), man får let blå mærker og har 
let ved at bløde (pga. trombocytopeni). 
Det er de samme symptomer som pt. fortalte om ge-
nerede ham for 3 måneder siden, og så præsenterede 
med når han kom ind igen 2 uger efter behandlingen af 
arsenikforgiftning.
Så hvad skete der med pt? – Han fik APL, som så begyndte 
at udvikle sig. Pt. mærkede til symptomerne, men troede 
bare han var uheldig med infektionerne. - 2 måned er 
efter symptomerne begyndte at vise sig, startede hans 
kæreste at forgifte ham med små doser arsenik, som 
faktisk begyndte at undertrykke hans APL symptomer 2 
uger efter (så, uden at vide det, har hans kæreste været i 
gang med at kurrere hans APL). Pt. får så til sidst overdosis 
af arsenik, kommer på hospitalet og får sit system renset 
for stoffet (arsenik) som ellers holdt hans APL tilbage. Med 
det rensede arsenikfrie system tog han hjem og i løbet 
af ca. 2 uger begyndte hans APL at komme tilbage, og 
pt. ender igen på hospitalet.

Ghenna (Ghennadie Mazin)
2. semester – hold 207

Den basale quiz
I sidste uge spurgte vi om hvilket led, pilen peger på og 
bad yderligere om en klassificering af dette led. Om denne 
quiz også er for svær ved jeg ikke, men i hvert fald har 
vi heller ikke modtaget nogle svar på denne quiz. Derfor 
lader vi quizzen få en tur i genbrugsmaskinen og bruger 
spørgsmålet igen i denne uge. Kom så 3. semester!

Den diagnostiske quiz
Du er praktiserende læge i en mindre kommune i Ud-
kantsdanmark. Din næste patient er en 50årig mand der 
gennem den sidste tid har været plaget af hovedpinean-
fald. Inden du inviterer ham indenfor kan du dog lige nå 
endnu en kop kaffe. Din sekretær har taget hjemmebagte 
vandbakkelser med.
Patienten fortæller at han flere gange om ugen får 
hovedpine. Han siger at hovedpinen er så slem, at han 
begynder at svede og får hjertebanken. Det er en mær-
kelig følelse i kroppen, og det gør ham en del nervøs, at 
han ikke kender disse symptomer, som han i øvrigt synes 
er blevet hyppigere og kraftigere.
I øvrigt er patienten gennem længere tid blevet behandlet 
for obstipation, men derudover kender du ikke så godt 
til patienten.
Du noterer dig at patienten har et aldersvarende ud-
seende og normal ernæringstilstand. Du synes dog at 
han fremkommer noget bleg. For en god ordens skyld 
måler du et blodtryk og en puls samt auskulterer hjertet, 
hvor du dog ikke hører noget unormalt.

Puls: 85/min, BT: 175/110

Send dit svar til mok@mok.dk

/Hallas MOK-red

Ugens Quiz

???? ?

Kære kollega, hvad 
kan forklare patien-
tens symptomer?
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69-timersbar blev i denne 
weekend skudt af for 12. 
gang, og det blev gjort med 
et brag af en fest, hvor man 
havde mulighed for at høre 
god musik, smage lækre drinks 
og score nogen af modsatte 
køn. Dette er i historien om, 
hvad der virkelig skete, for 
i kan jo ikke huske det!

De tre legendariske 
stiftere af foreningen 
"Anders" havde et 
gæstebesøg lørdag, 
hvor de blandt andet 
viste en bog, som 
d e  s a m m e n  h a v d e 
skrevet.

Den meget dygtige grime-rapper, 
hvis far har været DJ, gav en fabe-
lagtige koncert, som uden tvivl har 
været en af de bedst besøgte kon-
certer i studenterklubben længe.

69-timersbar
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Vinderne af bokse-barmave-bar

Den gode, gamle tyroler fest 
blev torsdag fyret af, og 
køsseren var i anledningen 
på kogepunktet.
Friske tyroler piger svingede 
hofterne og madderne i takt 
til lyden af Athon aus Tyrol, 
mens der blev langet gigan-
tiske øl over disken!
69 var hermed for ALVOR i 
gang!

For andet år blev 
bokse-barmave-
bar fyret af med 
16 toptrænede 
atleter.
Pelle Pedersen, 
som også er kendt 
fra programmet 
"dagens spand" 
vandt "most val-
uable player", 
mens scorebogen 
igen i år vandt 
hele turnerin-
gen!

Som vært på program-
met "Dagens Spand", 
svingede Pelle "The 
Man Eater" Pedersen 
pisken overfor de 
lystne singler.

Der var rift op fyrene, og 
det kom hurtigt til at handle 
om bryststørrelse, men det 
kunne en af pigerne trumfe 
ved at udtale noget alá "Hun 
har større bryster, men jeg 
har to huller, der skal fyldes 
ud!"
Det var alt for nu, tak for en 
fanntastisk 69-timersbar! af Jonas/MOK-redaktionen

69-timersbar
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Månedsmåde i SAMS
Næste månedsmøde er torsdag d. 11. november kl. 17 
i Studenterhuset.
Vi skal bl.a. planlægge årets fest - nemlig julefrokosten 
samt forårets arrangementer inkl. Det store fælle-
sarrangement med PMS.
Vel mødt – SAMS

Kære venner i MIKAM og alle nye!
Vi holder MÅNEDSMØDE 
onsdag den 3. November i vores MIKAM lokale i studenterhuset (1.sal), som 
vi plejer. Vi starter kl 16 og fortsætter to timer frem. 

ALLE er velkommen! Medlemskab er gratis!

Ring gerne til Nantah (61704212) for info, skriv til os alle 
på mail@mikam.dk eller kom glad til månedsmødet :)

Vi ses til et hyggeligt møde.
Der er sørget for snaks.
Kærlige hilsener
Mikam

PIT arrangerer 
foredrag:
Børnetuberkulose i Tanzania
kliniske udfordringer og fors-
kningserfaringer

Den 16. november kl. 16 i mini-
auditorium 29.01.32 på Panum

ph.d-studerende Michala Vaaben Rose kommer og 
fortæller om tuberkulose, særligt hos børn, og hvilke 
problemer der er med diagnostik af tuberkulose 
i ulande og generelt om hendes oplevelser som 
udsendt i Afrika.

Alle er velkomne og som vanligt er der kaffe og 
kage i pausen!

Internationalt møde for 1000 
medicinstuderende 
fra hele verden
IMCC afholder en international konference for 
medicinstuderende fra hele verden d. 1. til 7. august 
2011 (August Meeting 2011).
Grundet den store interesse for projektet afholder 
vi infomøde for dem, der ikke havde mulighed for 
at komme til vores nationale introduktionsweekend 
i oktober.
Info mødet henvender sig til alle, der kunne være 
interesserede i at deltage i organiseringen af kon-
ferencen. Vi er allerede en gruppe på 70 studerende 
fra Aalborg, Odense, Århus og København, men jo 
flere engagerede mennesker desto bedre.
 Infomødet bliver afholdt i  lillemøde sal på Panum 
tirsdag d. 23/11 kl. 16 -17 med efterfølgende møde 
for alle i gruppen kl. 17.
For yderligere information se vores hjemmeside: 
www.am2011denmark.com
e l l e r  k o n t a k t  C l a r a  M a t t h i e s e n : 
social@am2011denmark.com

Udviklingsarbejde i Nepal

Vil du gerne være med til at 
lave udviklingsarbejde i Nepal; både fra Danmark 

og i Nepal? Vil du gerne møde studerende fra 
andre semestre? 
Nepal er et af verdens absolut fattigste lande 

og mange steder er der stor lægemangel. Vi er 
en hyggelig lille basisgruppe under IMCC der 

lige har fået bevilliget penge til at lave et projekt der 
skal til at blive de mindre landsbyer i Nepal mere 
selvforsynende mht. sundhedsfaglig hjælp. Vi er en 

forholdsvis lille og ny gruppe og derfor er der god mulighed for selv at få meget 
indflydelse på projektet. 
Vi holder intromøde for interesserede tirsdag den 2. november kl.18:00 i studenter-
huset og alle er velkomne uanset ambitionsniveau. 
Vi glæder os til at se dig.
Mvh. Nepaid

Workshop om papirsløse flygtnin-
ge og sundhed!

Tusindvis af mennesker lever i Danmark uden 
adgang til sundhedshjælp – Det er de papirsløse, dem 
der lever i Danmark uden opholdstilladelse. Hvad 
er sundhedspersonalets ansvar for disse patienter. 
Hvad siger loven?, menneskerettighederne? Og hvad 
med lægeetik?

IMCCs nystartede gruppe ”Sundhed for alle” ind-
byder til en aften med introduktion til problemstill-
ingerne og kick off for videre aktiviteter. 

Workshoppen bliver holdt af en svensk lægestuder-
ende der har arbejdet med emnet i Sverige og bygger 
på en workshop som IMCCs søsterorganisation 
IFMSA-Sweden har holdt for medicinstuderende i 
Sverige siden 2007

Det hele foregår d. 10 november kl.17.15 til 21.00 
på Panum (store mødelokale) og vi byder på sand-
wich og kaffe 
Tilmelding senest mandag d. 8 november kl.16.00 
til annaha@stud.ku.dk

VI SES!

SOFAS er en organisation for medicinstud-
erende omhandlende akutmedicin. I samme 
hjerteslag arbejder vi for indførslen af et 
speciale i akutmedicin i Danmark (www.
sofas.dk).

Vil du være med til at indføre et nyt speciale 
og interesserer du dig for akutmedicin? Kom 
til SOFAS’ første månedsmøde d.23/11-10 
kl. 17:00 i studenterhuset og hør om akut-
medicin og om hvordan vi 
kan gøre en forskel.

Der er to måder at være at 
specialist på. Enten hori-
sontalt eller vertikalt. Er 
du vertikal specialist, er du 
fagområdespecielt, ligesom 
fagene er opdelt i de første 
år af medicin-studiet. Først 
bliver du fx. speciallæge i 
radiologi, så fagområdeek-
spert i neuro-radiologi, så super-specialist i 
aneurismer, så underekspert i ... Eller også 
kan du være horisontal ekspert, hvor du er 
ekspert i alle de dele fra en masse fagområder, 
der giver mening i udførslen af en bestemt 
funktion, som børnelæger er det i behandling 
af børns sygdomme, med snitfladen børn 
plukket fra alle fagområderne og samlet i en 
gruppe specialister.
Eller som praktiserende læger er det i ‘de 
hyppigste årsager til at søge læge’, som 
gør dem eksperter i at vogte og behandle 
de fleste af
de lægelige behov hos almen-befolkningen.
Samme slags tværgående, horisontale spe-
cialist er man i akutmedicin - i snitfladen 
‘akutte tilstande’ plukket fra alle fagområder 
og samlet i en gruppe af specialister, der så 
meningsfyldt kan dække modtage-afdelin-
gerne rundt i landet, og behandle næsten 
alle de lægelige behov ved behov for akut 
behanding.
Til de patienter, hvor akutlægen alene ikke 
er tilstrækkelig, haves et solidt netværk af 
vertikale specialister i bagrunden, allerede 
fuldt beskæftiget med deres egne funktioner, 
når det, med baggrund i specialviden i akut-

medicin, bedømmes, at man skal trække på 
de vertikale specialister.
Hele omvæltningen af sundhedsvæsnet de 
seneste år har netop bygget på, at samling 
af volumen hos en kerne af specialister ska-
ber rutine og specialiseret dygtighed. Den 
tanke har blot ikke gjort sig gældende for 
modtagelse/behandling af akutte patienter, 
der som funktion ligger spredt mellem yngre 
læger med få kvalifikationer, enkelte special-

læger, allerede uddannet 
til helt andre funktioner, 
og få ildsjæle, der stort set 
videreuddanner sig selv, 
igennem snævre omveje og 
smutveje.
Her er spørgsmålet, om 
det ikke ville være ligeså 
meningsfyldt at samle vol-
umenet af snitfladen ‘akut’ 
og danne en gruppe spe-
cialister til at tage sig af de 

akutte, udiagnosticerede patienter, når vi 
allerede geografisk og organisatorisk har 
samlet hele den akutte sektor omkring by-
ggelsen af 20 centraliserede akutmodtagelser, 
til ét af hvilke enhver akut patient skal 
modtages og have deres initielle behandling 
ved, uanset hvor og til hvem de senere bliver 
sendt hen for at få deres videre og afslut-
tende behandling, hvis de da ikke afsluttes i 
akutmodtagelsen.
Som vi gør det i dag med ‘modtagelsen’ af 
vores patienter i almen praksis, som vi gør 
det med ‘modtagelsen’ af børn, som vi gør 
det med de faggruper, der dækker vores 
præhospitale ‘modtagelse’.
Samling af et stort volumen af patienter 
skaber mulighed for ekspertise og rutine - lad 
det også være gældende i vores modtagelse 
af akutte patienter - og i uddannelsen af de 
læger, vi sætter til at tage sig af dem. Det er 
ikke et mysterium hvorfor lægerne i landets 
akutmodtagelser føler sig presset, når ingen 
af dem har fået den nødvendige forudgående 
træning til det, de er blevet smidt ud. Her 
kan vi tage ved lære af speciallægeuddan-
nelserne i akutmedicin fra Sverige, England, 
USA, Australien og mange flere steder.

DAGSORDEN
Månedsmøde d. 3. november 
2010 kl. 16.15
Store Mødelokale, Studenterhu-
set (Panum)

1. Den nye bestyrelse i SATS byder velkommen
2. Siden sidst
- Metodekursus 1
- Besøg ved Akutlægebilen
- Karrieredag
- Hjertedag
3. Kommende arrangementer
- Foredrag om Neuroanæstesi
- Foredrag om Anæstesipræparater
- Metodekursus 2: Akut luftvejshåndtering
- Metodekursus 3: Akut ultralydskursus
4. Eventuelt

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også 
dem der endnu ikke er medlemmer.
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer 
med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og trauma-
tologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontin-
gentet er 50kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række 
arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

‘Studerendes Organisation For Akutmedicin
Speciale’ (SOFAS)

basisgrupper



1515

Kursus i Thorax-
kirurgi 
D. 8 november kl. 12-16 afholder SAKS kursus i tho-
raxkirurgi. Kurset bliver afholdt på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske afdeling (2.15.1), hvor kirurger fra 
afdelingen vil undervise i følgende procedurer. 

Procedure:
- By-pass
- Anastomose teknik. 
- Klap operation

Kurset består af en kort introduktion til de oven-
fornævnte procedurer, og et kort oplæg omkring su-
turer. Dernæst udfører man de nævnte procedurer 
på svine-hjerter i et operatør/ assistent team, der i 
løbet af proceduren bytter roller. 

For at deltage i kurset skal man have bestået 4 
semester, og have suturkundskaber svarende til 
sutur 2 (avanceret sutur). 

SAKS månedsmøde
Tirsdag d. 9 november kl. 16:15 holder SAKS 
månedsmøde i store mødesal i studenter huset.
Kom endelig og hør om de spændende arrange-
menter, der skal afholdes resten af semesteret. 
Vel mødt 

PIPPIs månedsmøde
Til denne måneds møde får vi besøg af 
Lise Lykke Thomsen, der er overlæge 
på Juliane Marie Centrets pædiatriske 
klinik. Lise har skrevet ph.D i neuropæ-
diatri, og har taget nogle spændende 
cases med. 

Det hele løber af stablen d. 10/11 kl. 
17.00 i lille mødesal.

Kig forbi hvis du synes det lyder 
spændende og tag gerne din læsemakker 
med.

PIPPI

søger OSVAL II / kandidatopgave-
studerende til forskningsopgave 
vedrørende svære, komplicerede 
lungebetændelser hos børn. 

DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behandling 
af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med 
arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. 

Opgaven består i en opgørelse af knap 80 patientforløb 
for samtlige børn indlagt på Rigshospitalets pædia-
triske afdeling fra januar 1993 og frem til dags dato 
med diagnosen pleuraekssudat/empyem. Opgørelsen 
har til hensigt at beskrive udviklingen i behandlingen 
af disse børn over tid og påpege mulige områder for 
forbedringer. 

Vi vil snarest muligt sætte dig ind i opgaven.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender 
du en kort ansøgning på mail til:

Frederik Buchvald
Afdelingslæge, PhD
Dansk BørneLunge Center 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: fbuchvald@dadlnet.dk

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLunge Center, 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: kgn@dadlnet.dk

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.

Lige nu er der to nye spændende annoncer for forskningsinteresserede. Et prægraduat 
forskningsår og en Kandidatopgave vedrørende svære, komplicerede lungebetændelser 
hos børn. Begge på Dansk Børnelunge Center, Rigshospitalet. For mere information, 
se hjemmesiden http://puffnet.dk/

PUFF holder månedsmøde hver første tirsdag i måneden. Næste gang dog d. 7/12 kl 
16.15 i Store Mødesal. Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

DANSK BØRNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET

basisgrupper

De fuldstændig ligegyldige nyheder
Som de fleste andre fuldstændig aldeles uvigtige og ikke altid lige nye nyheder er de fleste af følgende naturligvis 
fundet på tv2's hjemmeside....

Det forlyder sig at Paris Hilton ved Playboy mansion's Halloween-fest i lørdags var 
klædt ud som en lille dristig indianerprinsesse. Og som tv2 meget kækt skriver så havde 
hun da også en lille fjer på. Der leger man lige lidt med ordene fra tv2's side. Som en 
anden enormt relevant fact skal det da også nævnes at billetterne til den famøse fest 
begyndte på 1000$ stykket., og til det siger vi kækt "Men ok - hvis man tager til fest 
med Hugh Hefner, må man vel et eller andet sted være forberedt på at blive klædt af 
til skindet..."

Der er også nyt fra det nordlige for 
gletsjersøen Grimsvötn i Island flyder 
åbenbart over med smeltevand, og det 
kan åbenbart være et form for varsel om 
at et vulkanudbrud er på vej på en eller 
anden måde. Jeg tænker umiddelbart 
at det er et form for mediastunt for at 
få nogen ekstremsportsudøvere eller 
vulkanister til at byde ind på Island og 
dermed få prisen for den dejlige ø op over en ti'er. Det skal dog lige nævnes at en 

anonym kilde på MOK (som rimer på Blallas) synes det er en lidt relevant nyhed fordi han skal til Paris, og ville 
blive ret sur hvis fly-trafikken blev lammet igen.

Vi husker alle sammen sagen fra Århus, hvor et ægtepar gik i retten mod deres nabo fordi han havde nogle 
enormt skinnende tegl på sit tag som generede dem lige i øjnene når de sad i deres stue og solen skinnede og 
de kiggede på føromtalte tegltag. Nu er sagen så afgjort og naboen er blevet dømt til at udskifte de glaserede 
tegl, hvilket nok vil ende med at koste ca. 75.000 kr. Den sag går nok videre til landsretten, og man må formode 
at ægteparret i mellemtiden investerer i et par solbriller hver.

Det er kommet mig for øje og øre at danske kvinder har 24 par sko hver. Så kunne jeg godt tænkte 
mig at der var nogen der gad give mig de resterende 8. Og tæller sutsko med?

Den sidste ligegyldige nyhed kommer ikke fra tv2 men til ingens overraskelse kommer den fra MOK's egen Jonas 
Olsen: Finhvalen fra Vejle fjord som vi alle husker har vist sig at være blevet mellem 135 og 145 år gammel og 
have slidgigt. Igen skal det nævnes at en anonym kilde på MOK (som rimer på Tallas) bestemt ikke mener at 
hvaler kan blive så gamle.

Mia Joe / MOK.red
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Onsdag d. 3. november i kantinen:

Kl. 1100-1300

Kl. 1500-1715

Fredag d. 5. november i Studenterklubben:

Kl. 1600-1800

Mandag d. 8 november i kantinen:

Kl. 1100-1300

Onsdag d. 10. november  i kantinen:

Kl. 1100-1300

Kl. 1500-1715

Uddelingstider:

For 1.-5. semester er det holdrepræsentanterne der skal afhente til hele holdet!

På fredag slår Studenterklubben dørene op for lang fredagsbar! 
Dørene er åbne, for folk med adgangsgivende 
studiekort til Panum Instituttet, i tidsrummet fra 11-
23! Men selve fredagsbaren lukker først klokken 24:00
For at lokke studerende til har vi, i samarbejde med Royalicious, 
valgt at booke nogle yderst prominente dj navne.

LINE-UP:
19-21: SCOTT vs. EDDEH (Frokostklubben)
21-23: Lortehænderne

SCOTT vs. EDDEH (FROKOSTKLUBBEN)
Tag en af landets fedeste DJ’s, kombiner denne med en 
ualmindeligt velspillende og karismatisk trommeslager med 
fantastisk scenetække, og tilsæt til slut en tætpakket natklub. 
Resultatet bliver Danmarks nye famøse musikbastard SCOTT 

vs. EDDEH - eller ”Frokostklubben” som de tidligere har 
gået under. Ulf Scott tæsker trommer for bl.a. L.O.C og 
Suspekt, etc. og har spillet utallige spillesteder tynde. Sammen 
med den sprudlende DJ ER DU DUM ELLER HVAD aka 
Martin Skovbjerg, vælter de stedet med vilde beats og det 
fabelagtige energiske show man får, når man blander DJ og 
live-trommer.

LORTEHÆNDERNE
Lortehændene er en vild DJ gruppe bestående af 5 unge 
og festglade DJ’s på en mission om at få dig til at danse 
og rave igennem. De har optrædt utallige steder over hele 
Danmark og er kendt for deres tossestreger på scenen og de 
vilde samples. 
Der er derfor lagt op til intet mindre end et fuldstændigt 
gennemført rave, når disse gutter går på scenen!

Tak for en rigtig fed 69-timersbar!

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. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

 
»   EKG kursus 1 + 2 : 25., 26. og 28 oktober. kl. 17 - 21 
 
»   Akut medicin kursus 1 + 2 : 1.-3. november. kl. 17 - 21  

Nye Klistermærker

Så er der nye klistermærker som 
gælder for resten af året og hele 
2011. 

Ny formand i Københavns Kredsforening!

Kære medlem
Så er der taget hul på et nyt foreningsår i FADLs 
repræsentantskab. Et nyt hold bestående af nye og 
gamle repræsentanter mødtes i tirsdags (18-10-10) 
og valgte nye medlemmer til de mange udvalg un-
der FADL og lagde planer for året. Der er mange nye 
repræsentanter i år, som med sikker-
hed vil tilføre repræsentantskabet ny 
energi og idéer til at håndtere ud-
fordringer for FADL den kommende 
tid. På formandsposten træder Troels 
Dolin tilbage efter et år med mange 
udfordringer, hvor han har skullet 
håndtere alt fra fire-årsregel-sagen til 
sammenlægningen af de fire FADL-
enheder i det nye hus på Blegdams-
vej 26.
I Troels’ sted blev jeg valgt til ny for-
mand for FADL. Jeg vil gerne takke 
Troels for hans arbejde og glæder 
mig til at overtage. Det vil blive en 
glidende overgang, hvor Troels og jeg 
de kommende måneder vil samarbe-
jde om, at skiftet bliver så gnidningsfrit som muligt.
Jeg ser frem til at kæmpe din sag!
Med venlig hilsen
Kasper Gasbjerg

FADL tabte i højesteret!
Mandag den 18. oktober afsagde Højesteret dom omkring 
4-års-reglen. 
Denne afsigelse faldt desværre ikke ud til FADLs fordel, 
idet Højesteret stadfæstede Landsrettens dom. Dermed 
var det lovligt, da daværende sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen og sundhedsmyndighederne i efteråret 
2007 i en bekendtgørelse bestemte, at en læge maksimalt 
må være 4 år om at komme i gang med sin uddannelse til 
speciallæge, hvis ikke muligheden for at blive speciallæge 
i Danmark skal mistes. 
FADLs Hovedforenings Bestyrelse har fra starten vidst, at 
det var en vanskelig sag at vinde, men samtidig er reglen 
af så stor betydning for alle FADLs medlemmer, og alle 
kommende læger, at det var en sag som skulle føres så 
langt som overhovedet muligt. Og sagen har, til trods for 
et nederlag i Højesteret, ikke været helt forgæves. FADL 
er blevet markeret som en seriøs spiller indenfor post-
graduat uddannelsespolitik, og vi har sendt et kraftigt 
signal om at vi i fremtiden gerne vil tages med på råd før 
der indføres regler som i realiteten kan splitte familier, 
tvinge læger til at rykke deres  familier op med rod, eller i 
sidste ende få læger til at ansøge specialer som de ikke øn-
sker. Fremover vil kampen imod 4-års-reglen være rettet 
mod de konsekvenser som 4-års-reglen medfører, såvel 
menneskelige som faglige. For selvom retssagen er tabt, 
efterlader dommens afsigelse ikke skyggen af tvivl om at 
der stadig er behov for en forening, som kæmper for de 
lægestuderendes fremtidige forhold! 
Mange for jeres opbakning og støtte undervejs i en kamp, 
hvor FADL stod alene, uden støtte fra yngre læger.

Med venlig hilsen
Troels Gammeltoft Dolin
Bestyrelsen i FADLs Hovedforening

Medlemsaftale med Crossfit Copenha-
gen bl.a. gratis oprettelse (normalpris 
299,-), og 100,- rabat på ubegrænset 
træning.
Se mere på fadl.dk

DEMENTI FRA FADL

En person fra FADL har sat et 
billede af Kasper Gasbjerg ind 
som han var yderst utilfreds 
med, så derfor kommer der lige 
et nyt. 

Markus/MOK.red.

EFTERFØR

gøgl

Chuck Norris 
was supposed 
to play the 
lead role in 
Mission : im-
possible.
 He was re-
placed by Tom 
C r u i s e  b e -
cause the title 
wouldn´t make 
any sense.
David/MOK.red


