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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 12, årgang 43 udkommer
  Præstens filmstudiekreds, se s. 8
  David fylder 25

Torsdag: IMCC månedsmøde og GF kl. 17 - se s. 18
  Foredrag om bl.a. rabies - se s. 18
  Forniks månedsmøde kl. 17.15 - se s. 19

Fredag: Weekenden starter... juhu!

Lørdag: Eksamenslæsning
  

Søndag: Jonas' Mor fylder 48. HURRA
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAKS kursus i basal sutur - se s. 19

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
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Diagnostisk Quiz
21-årig mand med drengesind henvender i modtagelsen sig med hævelse af venstre side af overlæben, en noget stor tunge 

præget af dybe furer og lidt generel hævelse i venstre side af ansigtet. Han oplyser 

at tungen har været noget furet siden han var barn, men at det føles som om den 

er vokset en smule.  Endvidere føler han sig lammet i venstre side af ansigtet, og 

er især generet af ikke at kunne lukke venstre øje og at han savler ud af venstre 

side af munden, når han ikke koncentrerer sig.  Når du udspørger om kronologien 

oplyser han at lammelsen af ansigtet opstod over natten for to dage siden, men at 

hævelsen er tilkommet over det sidste døgn.

 Han kan endvidere berette, at han har haft hævelser i ansigtet før, og at det komme 

med års mellemrum. Han er endvidere kendt med tidligere Bells parese, som re-

mitterede fuldstændig.

Han fejler ikke andre kendte sygdomme, og der er ikke andre sygdomme i familien, 

fraset en storebror med mb. Crohn og at begge forældre har forhøjet blodtryk. 

Kærer læser, hvilket syndrom har patienten, og kan det nytte at behandle ham - og 

i så fald med hvad?

Troels/Mok-red BASAL KVIS
Hvem er på billedet?

Hej MOK,

 
Svar  på jer  diagnostiske 

quiz er kviksølvforgift ning 

- I afslørede d  hele ved at bruge 

  billede på “Th e Mad Hatt er”, der, 

som alle ved, er blev  sindss yg af at 

indånde kviksølvsdamperne fr a sin 

b prøjtede hat. Men tak for god   

          
 underholdning!

 
          

          
   ///Jakob Wågström,  

 
 

   2. sem ter kandidat

SIDTE UGES VINDER!
- der kom et brev.
    

I denne uge var det ikke medicinsk kompendie, der 

hjalp vores heldige vinder af den faglige quiz, men 

derimod en god gammeldags Disney-dvd... 

Tillykke du kan afhente en anden Tim Burton-film 

på redaktionen næste mandag efter 14.00 - nemlig 

Corpse Bride (Den er plomberet men plomberingen 

er udløbet). 

Der blev ikke svaret på den basale quiz i sidste uge. Det kor-

rekte svar var cancer penis og vi belønner derfor os selv med 

et par nordiske Coronaer. 

Kunne du tænke dig at være næste uges vinder så skriv svaret 

på dennes uges quizzer til mok@mok.dk. Mærket 'Quiz'.

SVAR PÅ SIDSTE UGES QUIZZER!

Troels og Elise / MOK-red
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Diagnostisk Quiz
21-årig mand med drengesind henvender i modtagelsen sig med hævelse af venstre side af overlæben, en noget stor tunge 

præget af dybe furer og lidt generel hævelse i venstre side af ansigtet. Han oplyser 

at tungen har været noget furet siden han var barn, men at det føles som om den 

er vokset en smule.  Endvidere føler han sig lammet i venstre side af ansigtet, og 

er især generet af ikke at kunne lukke venstre øje og at han savler ud af venstre 

side af munden, når han ikke koncentrerer sig.  Når du udspørger om kronologien 

oplyser han at lammelsen af ansigtet opstod over natten for to dage siden, men at 

hævelsen er tilkommet over det sidste døgn.

 Han kan endvidere berette, at han har haft hævelser i ansigtet før, og at det komme 

med års mellemrum. Han er endvidere kendt med tidligere Bells parese, som re-

mitterede fuldstændig.

Han fejler ikke andre kendte sygdomme, og der er ikke andre sygdomme i familien, 

fraset en storebror med mb. Crohn og at begge forældre har forhøjet blodtryk. 

Kærer læser, hvilket syndrom har patienten, og kan det nytte at behandle ham - og 

i så fald med hvad?

Troels/Mok-red BASAL KVIS
Hvem er på billedet?

Hej MOK,

 
Svar på jer diagnostiske 

quiz er kviksølvforgiftning 

- I afslørede d hele ved at bruge 

 billede på “The Mad Hatter”, der, 

som alle ved, er blev sindssyg af at 

indånde kviksølvsdamperne fra sin 

bprøjtede hat. Men tak for god   

          
 underholdning!

 
          

          
   ///Jakob Wågström,  

 
 

   2. semter kandidat

SIDTE UGES VINDER!
- der kom et brev.
    

I denne uge var det ikke medicinsk kompendie, der 

hjalp vores heldige vinder af den faglige quiz, men 

derimod en god gammeldags Disney-dvd... 

Tillykke du kan afhente en anden Tim Burton-film 

på redaktionen næste mandag efter 14.00 - nemlig 

Corpse Bride (Den er plomberet men plomberingen 

er udløbet). 

Der blev ikke svaret på den basale quiz i sidste uge. Det kor-

rekte svar var cancer penis og vi belønner derfor os selv med 

et par nordiske Coronaer. 

Kunne du tænke dig at være næste uges vinder så skriv svaret 

på dennes uges quizzer til mok@mok.dk. Mærket 'Quiz'.

SVAR PÅ SIDSTE UGES QUIZZER!

Troels og Elise / MOK-red
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redaktionelt

u sker det snart! valget starter snart, og 
fronterne er blevet trukket op. Alle lister og 
kandidater kaster smuds efter hinanden, mens 
de spammer diverse medier, og man skal da også 

næsten bo på månen for ikke at have hørt om, hvad de 
forskellige lister står for... eller hvad?
For det er desværre et faktum, at kun 1/5 af de 
studerende plejer at stemme til valget, og det må vi jo 
få lavet om på.
Så hvordan stemmer man? jo ser i...
Valget kører fra 2. december-6.december, hvor man 

stemmer inde på KUnet.dk.
gør som følger:
- gå ind på KUnet.dk
- log ind som dig selv
- gå ind under selvbetjening
- tryk på valg
- tryk på afstemning
- Stem til KU's bestyrelse, Akademisk råd og   
studienævnet
- husk at logge af

valg på ku

af Jonas, MOK/red
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Sakset fra SUND-info af Mia Joe / MOK.red

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

SUND-info nr. 152 - 19. november 2010
- Nr. 152 - 19. november 2010

Kåring den 23. november kl. 13.00 af vinderprojekt til udbygning af 
Panum
Syv danske og internationale rådgiverteams har siden juni været i konkurrence om 
den forestående udbygning af Panum. Nybyggeriet skal primært huse frontlinje
forskning inden for områder, som er afgørende for fremtidens behandling af blandt 
andet kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi. 
Som en del af byggeriet skal vi også se på hele studiemiljøet og Panum-området skal 
åbnes mhp. bedre sammenhæng med byen.
Vinderen af projektkonkurrencen kåres den 23. november kl. 13-15 i Lundsgaard 
auditoriet, hvor både studerende og ansatte er indbudt til et festligt og historisk 
arrangement. 
Efter kåringen vil vi byde på en let forfriskning, og der vil være mulighed for at se 
nærmere på alle syv konkurrenceforslag.
Vi vil også inden for kort tid indbyde til et ekstra informationsmøde for alle 
medarbejdere og studerende på SUND, hvor en af fagdommerne og repræsentanter 
for det vindende team vil fremlægge projektet i detaljer, og der vil være god tid til 
jeres eventuelle spørgsmål.
I de kommende måneder vil projektorganisationen sammen med SUND´s  
medarbejdere og studerende indgå i det detaljerede udviklingsarbejde med vinder-

projektet. 
Information om byggeriets udvikling, brugergruppernes arbejde m.v. vil ske gennem 
SUND-info, på www.campus.ku.dk/udbygning-panum samt på KUnet.
Temagruppe om Vidensbydel afholder første møde den 1. december

Tirsdag den 16. november afholdt dekanatet sammen med vinderteamet 
fra COBE et debatmøde om Vidensbydel Nørre Campus. 
Godt 40 personer var mødt op til en meget konkret debat, hvor hovedemnet blev 
opgaven med at gøre Nørre Campus til et mere levende og indbydende område.
Mødet var også kick-off for den temagruppe på SUND, der skal komme med 
fakultetets input til det videre arbejde med at udvikle Vidensbydelen. Temagrup-
pen skal over de kommende måneder mødes 2-4 gange og undervejs give input til 
styregruppen for Vidensbydelen. Temagruppen har foreløbig 15 medlemmer, men 
der er plads til flere.
Efter opfordring fra de fremmødte studerende er første møde i temagruppen flyttet 
og vil blive afholdt den 1. december klokken 15-18. Vinderforslaget fra arkitekt-
firmaet COBE kan afhentes i trykt form i 9.1.61 eller 9.1.73. Det kan også ses på 
www.campus.ku.dk/vidensbydel.
Tilmelding til temagruppe: Ledelsessekretariatet, att. Rikke Weihrauck 
Sjølin, rikkews@sund.ku.dk

Workshop om problem-baseret læring den 8. december
KU afholder workshop om problem-baseret læring, PBL, onsdag den 8. december 
2010 kl. 9-13 i Udvalgsværelse 3, Nørregade 10. Arrangementet henvender sig 
både til undervisere, der gerne vil vide, hvordan man starter med PBL og til un-
dervisere, der allerede har gjort sig erfaringer med problemorienterede tilgange 
til undervisning.
Workshoppen bliver ledet af professor Maggi Savin-Baden, der er direktør for the 
Learning Innovation Group ved Coventry University. Deltagerne får lejlighed til at 
arbejde med at designe et PBL-scenarie og får udleveret et specialsyet kit om PBL.
Tilmelding til Gitte Duemose på gidh@adm.ku.dk senest 22. november 2010. Der 
er maksimalt 50 pladser på workshoppen.

København, 7. november

Retten til samvittighed
Af Boje Kvorning Ehmsen og Andreas Hoff. Begge lægestuderende ved Københavns 
Universitet.

Et svensk Riksdags-medlem anmodede Europaparlamentet om at oprette et register 
over alt sundhedspersonale, som ikke ønskede at medvirke til abort. 
Europaparlamentet afviste forslaget, og forfattede en resolution, der støtter 
sundhedspersonalets ret til ikke at medvirke til livsafsluttende indgreb såsom abort 
og aktiv dødshjælp. 
Samt et en sådan stillingtagen ikke skal lede til diskrimination. 

”No person, shall be discriminated against in any manner because of a refusal to 
perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human 
miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus 
or embryo, for any reason”  lyder resolutionens indledning.

Resolutionen harmonerer godt med den danske lovgivning på området. Der findes 
dog politikere og interesseorganisationer, der ønsker at fratage sundhedspersonalets 
ret til at nægte at medvirke til indgreb, som de af samvittighedsmæssige årsager ikke 
vil være en del af. 

Vi er nogle, der sætter stor pris på den danske lovgivning på området, og vil hermed 
gøre opmærksom på at den eksisterer: Dansk sundhedspersonale må af ingen 
arbejdsgiver pålægges at udføre abort. Men hvorfor nu gøre opmærksom på dette, kan 
man spørge? Fordi omtalen i sig selv rejser spørgsmålet om fosteretik, og om hvad 
liv er og ikke er. En debat vi synes bør være mere nærværende på medicinstudiet, 
fordi den ikke kun er relevant for neonataloger og gynækologer, men alle læger og 
lægestuderende, og ja, hele samfundet generelt!

Èn af denne klummes forfattere har netop afsluttet kursus i gynækologi og obstetrik, 

og orienterede herunder en kirurg han fulgte om, at han ikke ville assistere til abort, 
hvortil kirurgen udbrød: ”ja, det kan jeg godt forstå, man skal jo ikke tænke over, hvad 
det er man laver”. Det var selvfølgelig retorisk, for hvis ikke læger tænker over hvad 
de gør, bør de naturligvis ikke være læger. 

Ikke desto mindre er kirurgens spontane udsagn udtryk for hvad der stemmer overens 
med vort indtryk af en sig bredende diskurs: En del lægestuderende har en intuitiv 
aversion overfor provokeret abort, også uden at denne aversion nødvendigvis tager 
udgangspunkt i religiøs eller etisk overbevisning. Vi vil med dette indlæg gerne hjælpe 
til aftabuisering af disse holdninger.

Historisk set har lægefaget været præget af ønsket om at bevare og ikke afslutte liv. 
Allerede i den hippokratiske ed er det formuleret som: 
Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere nogen dødelige Gifte eller give noget 
saadant Raad, ej heller give nogen Kvinde fosterfordrivende Midler. Jeg vil bevare mit 
Liv og min Kunst rent og fromt.

Vi synes selv, at debatten er rigtig svær, og det nemmeste er helt klart ikke at delt-
age i den, fordi der er så mange følelser, holdninger og personlige historier knyttet 
til mange, der taler om disse ting. Der findes ingen åbenlys absolut sandhed i denne 
diskussion. 
Ikke desto mindre vil vi gerne spørge, om der er andre der intuitivt finder, at de i 
resolutionen omtalte indgreb ikke på en eller anden måde strider voldsomt imod et godt 
lægeligt grundprincip, der hedder primum non nocere - ”first, do no harm”.

Vi håber med nærværende at kunne skabe en konstruktiv og åben diskussion, hvor 
der er respektfuld plads til alle der har lyst til at debattere. Relevante fora kunne være 
både den ordinære undervisning på studiet, men også etikkonferencer på tværs af 
basisgrupper.

God debat!

Korrespondance og evt. rekvirering af referencer: bkehmsen@gmail.com

styrende organer

GØGL til alle drengene

Værs'go drenge -
Her er alle jeres 
yndlingsprinsesser
Vi har desværre måttet 
cencurere lidt væk 
for de sarte sjæle...
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Medicin er grundlæggende et de-
jligt studie. Det skal sikre at vores 
samfund også i fremtiden har 
professionelle og fagligt dygtige 
læger og nytænkende forskere. Vi 
ønsker at gøre en positiv forskel på 
det studie vi alle har til fælles. Vi 

vil det næste år fokusere på større udbytte af kliniko-
phold, antallet af studerende, generel gennemgang af 
eksaminerne, styrkelse af farmakologi, frokostpause, 
bibliotek og læsepladser.

• Større udbytte af klinikophold
Det er væsentligt at de studerende får konkrete ar-
bejdsopgaver 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.

•Antallet af studerende
Der er lige nu et stort pres på kapaciteten, især på 
de klinikopholdene. Det er folketinget og regeringen 
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.

•Generel gennemgang af eksaminerne
Alle eksaminer skal ikke nødvendigvis bevares i deres 
nuværende form. Vi vil gerne forsøge at nytænke 
eksaminerne på 6. sem. BA til 3. sem. KA, hvor vi 
ønsker en bredere om mere systematisk assesment, 
bl.a. i OSCE, ud fra international best practice. De 
store integrerede eksaminer på 2., 4., og 5. sem. BA 
har længe været omdiskuteret, både om de reelt er og 
skal være ”integreret”, og fx elektronisk anatomispot. 
Vi er åbne for sammen med underviserne at finde frem 
til en ny model, hvor vi respekterer at der er forskel-
lige fag, undgår at skulle terpe detaljer i biokemi og 
anatomi som man ikke behøver at kunne udenad som 
læge, og sikrer et godt og bredt fundament for det 
videre studie.

•Styrkelse af farmakologi
Mange nye læger og studerende på slutningen af studiet 
er af den opfattelse, at studiet ikke ruster os godt nok 
til farmakologi. Det er en tilbagemelding som vi vil tage 
seriøst, og vi tror at det kan løses ved nytænkning af 
eksaminerne på 6. sem. BA til 3. sem. KA. Undervis-

ningen i farmakologi skal desuden fokusere mere på de 
praktiske aspekter i den kliniske dagligdag, bl.a. ved 
at inddrage klinikere som undervisere.

•Frokostpause
Der bør være en skemalagt frokostpause, da det er for 
lidt med 15 minutter til at nå til kantinen, spise mad, og 
nå tilbage til næste time. Vi ønsker en åben diskussion 
med så mange som muligt om længden så skal være en 
halv time, tre kvarter eller en time.

•Bibliotek og læsepladser
I 2008 åbnede det nye studiemiljø på KUB Nord, og 
i 2010 blev der oprettet endnu flere læsepladser på 
Panum. Vi vil foreslå at gøre læsesalen på Panum 
døgnåbent, evt. således at håndbøgerne kun kan lånes 
når der er en læsesalsvagt. Åbningstiderne på KUB 
Nord bør kunne udvides i weekenderne.

Medicinerrådet er en studenterpolitisk organisation, 
der til dagligt samarbejder med de øvrige fagråd i Stu-
denterrådet på Københavns Universitet, og således har 
vi kontakt til dekaner, rektor og bestyrelse. Vi er den 
største gruppe i Studienævnet for Medicin, lige nu med 
3 ud af 5 studenterpladser. Der er plads til meningsfor-
skelle, og det skal der være i studenterpolitik. Alle stu-
derende der ønsker at engagere sig i studenterpolitik 
er være velkomne til at organisere sig hos os.

Er der en læge tilstede?
Hvad gør man, når en patient 
får hjertestop? Hvilke rytmer 
er stødbare? Hvornår giver man 
adrenalin? Hvornår skal man 
opgive behandlingen, hvis den 
ikke virker? Og hvad gør man 
egentligt, hvis det lykkes at 

genoplive patienten? Genoplivning er en basal klinisk 
færdighed, som det forventes at alle færdiguddannede 
læger har god kendskab til. I modsætning til de fleste 
andre situationer, er der ved hjertestop sjældent tid 
til at konferere med en mere erfaren kollega. Vi har 
derfor brug for at have en basal rutine i behandlingen 
af hjertestop, allerede fra første arbejdsdag som 
nyuddannede læger.

Er vi gode nok til hjertestopsbehandling?
En undersøgelse[1] fra Center for Klinisk Uddannelse 
(CEKU) har vist at kun 23% af nyuddannede læger 
fra KU kan udføre genoplivning, der lever op til 
retningslinjerne fra Europæisk Råd for Genoplivning 
(ERC). Samtidig viste undersøgelsen, at der er stor 
forskel på hvilket niveau lægerne havde indenfor 
genoplivning, alt efter om de havde fået undervisning 
i Herlev, Hvidovre eller på Rigshospitalet. Der er altså 
helt klart behov for en forbedring af undervisningen 
i genoplivning.

Hvad er det vi foreslår?
Vi vil gerne have et kursus i Advanced Life Support 
(ALS) på medicinstudiet. Dette skal være som et 
supplement og ikke en erstatning til den undervisning 
i genoplivning der allerede findes på studiet i dag. ALS-
kurserne er non-profit kurser, som afholdes af ERC, og 
er baseret på de fælles europæiske retningslinjer for 
genoplivning, som principielt benyttes på alle danske 
hospitaler. Kurset har en varighed på 20 timer og er 
særdeles praktisk tilrettelagt med undervisning baseret 
på simulerede hjertestop, og et stort antal instruktører 
i forhold til antallet af kursister (1:3). Underviserne 
er alle læger eller sygeplejersker, der har betydelig 
erfaring med hjertestop i praksis, og har gennemgået 
et særligt kursusforløb mhp. at blive kvalificeret til at 
undervise. ALS-kurset er vist at være effektivt i den 
aktuelle kontekst, således at nyuddannede læger, der 
har gennemført et ALS-kursus er betydeligt bedre til 
at håndtere et simuleret hjertestop, sammenlignet med 
læger, der ikke har gennemført kurset[2],[3]. Yderligere 
oplysning om ALS-konceptet kan findes på http://www.
resuscitation.dk/om-kurset-als.html 

Hvad lærer vi i dag?
I dag begynder undervisningen i genoplivning på 1. 
semester med et 4 timers højt standardiseret praktisk 
orienteret hjerte-lunge-rednings kursus fra ERC, 

nemlig HLR/AED-kurset. Dette kursus anvender 
lignende undervisningsprincipper og instruktørud-
dannelse, og kurset evalueres godt. Den avancerede 
genoplivning er placeret på 7., 9. og 12. semester. 
Selvom der også her i mindre omfang indgår praktisk 
træning på fantomer, muliggør omfanget af denne 
undervisning ikke, at de studerende opnår et niveau, 
der gør dem i stand til at udføre avanceret genoplivning 
efter standarderne. En del af problemet ligger i, at 
medicinstudiet jo generelt sigter mod at uddanne 
studerende i basiskundskaber, og at man så bygger 
oven på disse med mere praktisk rutine postgraduat. 
Vi mener dog, at lige netop avanceret genoplivning 
bør være en undtagelse fra dette princip. Mange 
nyuddannede læger i klinisk basisuddannelse (KBU) 
er under vagtarbejdet ansvarlige for at gennemføre 
genoplivning uden adgang til supervision fra andre 
kolleger.  Der er derfor behov for, at nyuddannede 
læger har et højt niveau af praktisk rutine i forhold til 
genoplivning ved hjertestop, og dette opnås i praksis 
kun ved træning med simulerede hjertestop.

Hvor langt er vi nået?
Forslaget om ændringer 
a f  u n d e r v i s n i n g e n  i 
genoplivning støttes af et 
flertal i Studienævnet. På 
studienævnsmødet den 7. 
o k t o b e r  2 0 0 8  b l e v  d e t 
besluttet, at man ønsker et 
kursus på ALS-niveau på 
medicinstudiet. Dette er 
et stort skridt på vejen. At 
få implementeret denne 
beslutning har dog vist sig 
ikke at være helt ukompliceret 
pga. praktiske forhold. På 
studienævnsmødet den 31. 
august 2010 fik vi nedsat 
et udvalg der skal se på den 
konkrete implementering af 
et sådant kursus, samt prøve 
at finde midler til finansiering. 
Hvis ikke det er muligt at 
finde midler til et ALS-kursus 
internt på universitetet, vil 
vi, stadig i samarbejde med 
undervisere og ledelsen, 
forsøge at finde alternative 
f inansieringsmuligheder 
– fx gennem regionerne eller 
fondsmidler. I øjeblikket er 
vi også igang med at lave en 
spørgeskemaundersøgelse 
blandt de studerende, for 
at se hvordan de vurderer 

deres egne evner i genoplivning, og om de ønsker et 
ALS-kursus.

[1.] Jensen ML, Hesselfeldt R, Rasmussen MB, 
Mogensen SS, Frost T, Jensen MK, Muijtjens A, Lippert 
F, Ringsted C. Newly graduated doctors’ competence 
in managing cardiopulmonary arrests assessed using a 
standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. 
Resuscitation. 2008 Apr;77(1):63-8

[2.] Jensen ML, Lippert F, Hesselfeldt R, Rasmussen 
MB, Mogensen SS, Jensen MK,Frost T, Ringsted C. The 
significance of clinical experience on learning outcome 
from resuscitation training-a randomised controlled 
study. Resuscitation. 2009 Feb;80(2):238-43

[3.]Ringsted C, Lippert F, Hesselfeldt R, Rasmussen 
MB, Mogensen SS, Frost T, Jensen ML, Jensen MK, 
Van der Vleuten C. Assessment of Advanced Life 
Support competence when combining different test 
methods--reliability and validity. Resuscitation. 2007 
Oct;75(1):153-60.
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Tilmelding til undervisning!

Alle studerende skal aktivt tilmelde sig 
næste semesters undervisning. Det sker på 
selvbetjeningen på KUnet. Da tilmeldingen i 
år er gået over til et nyt system, bedes i være 
tålmodige, såfremt der er problemer. 

Sidste frist for tilmelding er 1. december 
2010.
Når du tilmelder dig et semesters under-
visning bliver du også automatisk tilmeldt 
eksaminerne på det pågældende semester.
Fortryder du din tilmelding skal afmelding 
ske senest 1. januar 2011. 

Bachelor efter næste 
eksamen?

Medicinstudiet er opdelt i en bachelor- og 
en kandidatdel. Derfor skal du huske at 
tilmelde dig kandidatuddannelsen, såfremt 
du forventer at bestå bachelordelen ved næste 
eksamenstermin.

Tilmelding til kandidatdelen skal ske senest 
d. 1. december/1. juni

Husk at du ligeledes skal tilmelde dig 
ho ldunderv i sn ingen  på  1 . semester 
kandidat.

Ønsker du at holde semesterfri efter 
6. semester, skal du stadig tilmelde dig 
kandidatdelen, men ikke holdundervisning. 
Man kan ikke holde orlov på 1. semester 
kandidat.  Vil du vide mere om orlov og 
semesterfri kontakt da Studievejledningen, 
http://medicin.ku.dk/vejledning/.

Tilmeldingsblanket til kandidatdelen findes 
på www.medicin.ku.dk under blanketter.

November/December 2010 
Studievejledningen for Medicin Uge 47-48 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 22/11 1500 – 1600  1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 23/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin 
Onsdag 24/11 1300 – 1400  1400 – 1600 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      
Mandag 29/11 1500 – 1600  1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 30/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin 
Onsdag 1/12 1100 – 1200  1200 – 1400 Pernille Heimdal Holm 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

Ud fra ønsket om at tiltrække flere internationale 
studerende er der indført valgfrie engelske kurser 
i henholdsvis oftalmologi, dermato-venerologi og 
oto-rhino-laryngologi på 5. semester, kandidat fra 
forårssemesteret 2011. 

De engelske kurser i sansefagene adskiller sig i 
2009-kandidatstudieordningen ved
- At have obligatorisk undervisning 
- At have karakterbedømt eksamen 

Du kan finde 2009-kandidatstudieordningen på 
http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/studie-

ordninger/

Udvekslingsstuderende har fortrinsret til hold-
sætning på disse kurser, men overskydende 
pladser kan tildeles øvrige studerende. 

Er du interesseret i at tage sansefagene på en-
gelsk, skal du vælge enten hold 2 eller hold 11, 
når du tilmelder dig til 5. semester, kandidat på 
selvbetjeningen. 
Med venlig hilsen 
StudieServiceCenteret

Vil du tage sansefagene på engelsk i F11? 

Hvor og hvordan tilmelder jeg mig? 
Du skal tilmelde dig til undervisningen på 
KUnet. 
Til dette skal du bruge dit KU brugernavn og 
adgangskode. Har du mistet denne kan du 
bestille en ny på KUnet. 
- Du skal logge dig på KUnet og vælg derefter 
Selvbetjening studerende: 
- Vælg menupunktet Tilmeldinger 2011 i 
venstre side. 
- Derefter skal du logge dig ind på STADS 
SELVBETJENING. 
- Vælg menuen Undervisning. og undermenu 
tilmeld. 
- Vælg blanket for det semester du vil tilmelde 
dig. - Sæt flueben ved det semester du vil 
tilmelde dig - Vælg det kursus hvor der ikke i 
forvejen er flueben ved Detaljer udfyldt 
- Du vil blive bedt om at prioritere i mellem 
hold og 
besvare spørgsmål. Vi beder dig om at angive 
et 
bestemt antal af prioriteter. 
Dette skyldes at vi gerne vil tilbyde dig, at du 
også kan prioritere på rul og derfor vil der være 
væsentligt flere prioriteter end tidligere. 
- Tryk efterfølgende på Gem 
- Afslutningsvis skal du trykke på bekræft 
tilmelding. 

Tilmeldingsfrister: 
Tilmelding til undervisning foregår i perioden: 
15. november til 1. december. 
Ønsker du efterfølgende at afmelde dig 
undervisningen kan dette gøres indtil 1. januar 
2011. Holdbyt: Du har mulighed for at bytte 
hold med en anden studerende, op til en uge 
efter at holdlisterne er blevet offentliggjort, i 

begyndelsen af januar. 
Du skal finde en anden studerende og bytte 
med og I skal begge sende en mail til den 
holdsættende sekretær på det semester hvor du 
er tilmeldt kurser, om at I vil bytte hold. 

Ansøgning om særlige vilkår 
ifbm. undervisningen
Forventer du at søge dispensation om særlig 
holdsætning eller lignende, skal du ansøge 
senest 1. december 2010. 
Fristen er afgørende for dine muligheder for 
at komme i betragtning. Foreligger der helt 
usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at 
søge rettidigt, skal du søge hurtigst muligt. 
I din ansøgning skal det fremgå tydeligt hvilke 
særlige forhold der har forhindret dig i at søge 
og du skal være opmærksom på at vedlægge 
dokumentation for dette. 

Fortrin til hospitaler i 
hovedstadsområdet for 
studerende med børn. 
Hvis du ønsker fortrin til hospitalerne i 
moviaområdet på baggrund af børn, skal 
du angive dette ved tilmeldingen. Du skal 
desuden fremsende dokumentation i form 
af fødselsattest/navneattest til SSC. Dette 
skal du også gøre selvom du tidligere har 
fremsendt dokumentation og vi skal modtage 
din dokumentation senest 1. december 2010. 
Fremadrettet skal dokumentation indsendes 
hvert semester. Vil du vide mere kan du finde 
yderligere 
i n f o r m a t i o n e r  p å  w w w. s s c . k u . d k 
Studieservicecenteret

Husk at du skal tilmelde dig til undervisningen i 
foråret 2011. 

Troels Dolin udtaler:
"Klør den idag så svier den imorgen"
"Om en nøgen pik"
"Går den så går den omme i gården"
"Jeg er helt transparent"
"Den er GU!"

gøgl

Elise/MOK.red.
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Afskaf (ikke) eventyret -  om sprog og 
kommunikationsformer IX
Jeg hørte i en udsendelse i radioen om filosofi for børn. 
Et interview med filosoffen og forfatteren Christoffer 
Boserup Skov som stod bag nogle bøger med en dreng 
som hedder Sebastian , der kommer ud for ting og 
tænker over det.  Så var der tilknyttet en hjemmeside 
(http://metafysiskinstitut.dk/), hvor børn kunne drøfte 
alle mulige filosofiske spørgsmål.  

Det var alt sammen meget godt og der var eksempler 
på børns anderledes sprog i forhold til metafysiske 
spørgsmål.  F. eks. svarer Andreas på spørgsmålet, 
om man kan købe alt for penge, at man ikke kan 
købe solskinsdage for penge.  Og det er jo sandt. Godt 
initiativ. 

Men så kom forfatteren Christoffer til slut i udsendelsen 
med et udfald mod eventyr, nisser og lignende 
overnaturlige fænomener. Det mente han man skulle 
skåne børn for, fordi man som voksen bandt dem 
noget på ærmet. Vi ved at nisser ikke eksisterer, men 
det gør børnene ikke, og derfor skabes der et usundt 
magtforhold syntes han at mene. ”Vi behøver slet ikke 
opfinde historier om hverken trolde eller julemanden 
for at fange børnenes opmærksomhed.”  I stedet skulle 
vi tale om evolution og den foreliggende verden, for der 
var børn og voksne mere lige.  Hvad?

Jeg må erklære mig ganske uenig.  De voksne vil 
ofte vide mere også om evolution og vil derfor altid 
have mere magt end børnene.  Det betyder ikke at de 
nødvendigvis misbruger magten til at udnytte børnene, 
men mere ofte at de faktisk bruger deres magt på at 
beskytte børnene.   

Desuden tror jeg, at opfattelsen af det overnaturlige i 
eventyr som nisser og trolde knytter sig til en sprogform, 
som ikke lader sig udrydde.  Som intervieweren 
antydede, så mener jeg børn er mere fantasifulde eller 
mere magiske i deres forestillinger.  Men jeg mener 

at det er en særlig sprogform, som ikke kan udryddes 
uden at forarme vores eksistens.  

Skematisk kan man sige, at der er tre overordnede 
sprogformer. Det poetisk-magiske sprog, det prosaisk-
fortællende sprog og det beskrivende-videnskabelige 
sprog.  Ofte bruges de i større eller mindre blandinger. 
Eventyret eller myten kan være fortællende, men have 
magiske elementer.  Som f.eks. trolde, magiske fyrtøj, 
havfruer, nisser eller talende slanger. 

Faktisk peger evolutionsteoretisk hjerneforskning på, 
at vi er gearet til at tillægge vores omverden sådanne 
overnaturlige agenter. Og alene derfor synes det svært 
at udrydde.  
Det er selvfølgelig rigtigt, at sådanne magiske 
forestillinger kan være dumme, farlige eller 
problematiske – hvis man ser det fra det videnskabelige 
synspunkt perspektiv.  F.eks. er et problematisk at 
mange afrikanere tillægger forskellige ritualer eller 
urter kraft til at beskytte mod aids.  Men jeg har faktisk 
ikke mødt danske børn, som troede at julemanden 
beskyttede dem mod biler i trafikken.  

Jeg er med på at videnskaben og dens sprog skal have 
sin rette plads og undren over den faktiske verden også 
skal opmuntres; men det kan ikke erstatte eventyr 
og poesi.  Hverken børn eller voksne tager skade af 
eventyr, men tværtimod så lærer man noget om sig selv 
og verden, når man mister barnetroen på det magiske.  
Men det betyder ikke at hverken troen eller magien 
forsvinder.  Ordene har stadig magt. 

Hvis nogen kalder en for et svin en gang, så kan man 
overhøre det. Men hvis man bliver kaldt et svin hver 
dag, så kommer man selv til at tro på det.  Selvom man 
også er tilhænger af evolutionsteorien.  Og også selvom 
det ikke er sandt.  Og måske skal der siges noget andet 
med en vis kraft, som kan frigøre det menneske fra sin 
svineidentitet. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Tre religioner lægger ud - om homoseksualitet
Imam Naveed Baig, sognepræst Eva Holmegard 
Larsen og overrabbiner Bent Lexner præsenterer de 
tre religioners syn på homoseksualitet.
Studenterpræst Nicolai Halvorsen er ordstyrer. 
Der indledes med (frivillig) temagudstjeneste ved 
studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen.
Tid: tirs den 23. november, kl. 19.00 – ca. 22.00
Sted: Hans Tausens Kirke/mødesal, Halfdansgade 6, 
2300 København S

Filmstudiekreds: Præster på film
Dagens film kan af juridiske grunde ikke nævnes ved 
navn. Tag chancen! Filmen er god! Efter filmen er der 
en drøftelse af aftenens værk over en let anretning.
Tid: ons den 24. november kl. 19
Sted: St. Kannikestr. 8, 1. sal, 1169 K
Pris: gratis

Julefrokost
Du kan allerede nu melde dig til studentermenighedens 
julefrokost. Find os på Facebook eller send en mail til 
lotz@adm.ku.dk  
Tid: fre den 10. december kl. 13.30
Sted: St. Kannikestr. 8, stuen, 1169 K
Pris: Kr. 50 betales i døren

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








    


    


    




     


    


     


     


     




  



     


     


 





     


        


 




        
    
 



TO LEDIGE PLADSER TIL 
POITIERS, FRANKRIG I 

FORÅRET 2011 PÅ 1. SEMESTER 
(KA)

 
Vi har to ledige pladser i foråret 2011 på 1. semester 
(kandidat) til vores nye samarbejdsuniversitet 
i Poitiers, Frankrig. Pladserne er allerede 
bekræftede fra Poitiers, så hvis du søger og bliver 
indstillet, er du sikker på at komme af sted.
 
Studieplanen i Poitiers vil se således ud: 8 ugers 
klinisk kursus i kirurgi og 8 ugers klinisk kursus 
i intern medicin. 
 
Du skal have et godt kendskab til fransk for at 
komme med i betragtning. . 
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 26. november 2010 
. 
 
Ansøgningen afleveres i Journalen (lokale 9.1.53) 
på 
Fakultetssekretariatsgangen.
 
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://
medicin.ku.dk/internationalt/
Det er nemt at søge !
 
Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte 
den internationale studievejleder Eva Maryl.
Træffetid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag mellem kl. 
13.00-15.00 i lokale 9.1.33. Eller mandag mellem 
kl. 9.00-10.00 på telefon 3532-7528. 
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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. 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

»   7. december: Repræsentantskabsmøde  
»   13. december: julebanko i LU!  
Kurser:
»   EKG 5: 28. + 29. november + 2. decem-
ber. Lokale 1.2.16 kl 17 - 21.

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL 
opkrævning for Codans forsikring 
for året 2011. Husk derfor at give 
besked til FADLs Kredsforening, 
hvis du ikke ønsker at fortsætte 
med forsikringen næste år. Der er 
frist for afmelding af forsikringen 
senest onsdag den 1/12 hvis du 
ønsker at det skal gælde fra den 
31.12.2010. Send en mail til kkf@
fadl.dk og husk at oplyse navn og 
cpr-nummer. 
Hvis du bliver kandidat i januar 
2011, skal du være opmærksom på, 
at det er muligt at beholde forsik-
ringen hele året. Husk blot at give 
besked, når du bliver kandidat, 
så sørger vi for at udmelde dig af 
FADL samt afmelde forsikringen 
pr. 31/12 2011.Husk også at give 
besked, hvis du ændrer din adresse 
eller ønsker at ændre din forsik-
ring, inden vi udsender opkræv-
ningfor næste år.

Codan regulerer prisen for for-
sikringen pr. 1/1 2011 ligesom de 
øvrige forsikringsselskaber

Rettelse
Den faglige sagsbehandler 
Torben Conrads telefon-
nummer er 8818 4902. 

2011, skal du være opmærksom på, 
at det er muligt at beholde forsik-at det er muligt at beholde forsik-at det er muligt at beholde forsik
ringen hele året. Husk blot at give 
besked, når du bliver kandidat, 
så sørger vi for at udmelde dig af 
FADL samt afmelde forsikringen 
pr. 31/12 2011.Husk også at give 
besked, hvis du ændrer din adresse 
eller ønsker at ændre din forsik-eller ønsker at ændre din forsik-eller ønsker at ændre din forsik
ring, inden vi udsender opkræv-

Codan regulerer prisen for for-
sikringen pr. 1/1 2011 ligesom de 

Sekretariatet lukker torsdag 
den 2. december allerede kl. 
14. Beklager ulejligheden. 

Medlemsklistermærke
Der er kommet klistermærke 
gældende 2010/2011. Husk 
at hente det i ekspeditionens 
åbningstid inden du skal til 
julebanko.

Tilmelding på FB. Husk medlemsklistermærke
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Vil du gerne have indflydelse på dine arbejdsforhold og din overenskomst? 
Så kom til FADLs roadshow og kravindsamling, og fortæl hvad du mener vi 
skal kæmpe for i de kommende overenskomstforhandlinger til foråret 
2011.
Hvor kan der ske forbedringer? Er der noget, der skal ændres eller tilføjes?
Den kendte overlæge, ortopæd og fremragende fortæller Ole Helmig*
fra Århus er gæst og vil sørge for et spændende indslag som opvarmning. 
Herefter vil FADLs Lægevikargruppe og Overenskomstudvalg lave en kort 
præsentation og så vil der være mulighed for at stille sine krav.
Der vil efterfølgende være sandwich og sodavand. 
Tilmeld dig på facebook (www.facebook.com/fadlkbh)

Vi glæder os til at høre din mening!  Venlig hilsen Overenskomstudvalget 
og Lægevikargruppen, FADL

Dato: 8. december 
2010

Tid: Kl. 17.15

Sted: Lundsgaard
Auditoriet på 
Panum

* Ole Helmig (Thomas’ far) er født i 1928 og blev læge i januar 1954. Ole Helmig er bredt uddannet i kirurgi, kirurgisk tuberku-
lose og ortopædisk kirurgi, og var overlæge på Århus Kommunehospital. FADLs Forlag har udgivet en biografi om ham.
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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. 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

ÆNDRING AF TIDSPUNKT FOR OPSKRIVNING TIL VAGTER.

Fra og med mandag den 29/11-2010 indføres følgende:
Opskrivning til vagt (inkl. ændringer af opskrivninger) foregår fremover i tidsrummet 16.00 til 20.00 alle dage (inkl. 
weekend.)
Samtidig ophører mulighed for opskrivning ved personligt fremmøde. 
Årsagen til ændringen er, at kunderne (hospitalerne) efterhånden bestiller aftenvagter meget sent (ofte omkring  kl. 
14). Dette kolliderer med det nuværende tidspunkt for opskrivning, og har medført uacceptabelt lang ventetid for 
kunder og studerende.

Med venlig hilsen FADLs Vagtbureau

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANT

FADL kursusafdeling søger 1-2 fi guranter til vores 
somatisk SPV-eksamen. 
Der afholdes SPV-eksamen hver torsdag og enkelte onsd-
age fra den 10/3 – 9/6 2011.
Det forventes at du minimum deltager 5 eksamner pr. 
semester.

Krav til fi guranter:
Du skal minimum have 500 SPV-timer (erfarne vagt-
tagere bliver prioriteret)
Du skal have bestået 4. semester 
Du skal have en bred praktisk erfaring både fra soma-
tiske vagter såvel som psykiatriske vagter 
Du skal være med til at sikre et højt faglig niveau i 
overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af en SPV-vagt.
Du skal have en ”skuespiller” gemt i maven 

Løn og vilkår:
Lønnen er 334 kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår halvårligt. 
Arbejdsbyrden er fl eksibel, dog forventes det at fi g-
uranterne dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog på tlf. 35245402.

Ansøgningsfrist: Mandag den 29.November kl. 08.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding hold 
– Mærket ”fi gurant”. 
Ansættelsessamtaler fi nder sted på Vagtbureauet inden 
jul.

LEDIG STILLING TIL VAGTBUREAUETS 
VAGTHOLD (HOLD 9000)

Der bliver 2 stilling ledig i Vagtafdelingen 

Hold 9000 søger nyt holdmedlem pr. 1.januar (oplæring i 
december) og pr. 1.marts (oplæring februar)

•

•
•

•

•

Stillingsbeskrivelse: 
Vagtholdet dækker alle 24 timer. Arbejdet går primært ud 
på at modtage bestillinger fra hospitalerne og derefter at 
sende vagttagerne ud på de rette vagter. Arbejdsstedet 
er på Vagtbureauet i dag- og aftentimerne hvorimod nat-
tevagterne kan dækkes hjemmefra, med vagtafdelingens 
transportable pc og mobiltelefon.  

Forudsætninger: 
Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har mange timer 
som FADL-vagt, minimum 500 timer, samt gerne VT er-
faring. Det vil på den anden side også blive vægtet højt, 
at ansøgeren er på et forholdsvist lavt semester(min. 
5.semester), idet det er vores erfaring, at er man først på 
hold 9000 bliver man her længe og ofte til man er langt 
henne på studiet. Holdet fungerer optimalt nu og det er 
vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor fl eksibilitet 
ved vagtplanlægningen og evt. sygdomsdækning. Du 
skal have lyst til at tale med mange mennesker i løbet 
af en vagt og også selvstændigt registrere på pc og 
vagtskemaer mm.

Oplæring: der er 3-5 lønnet følgevagter pr. person. 

Ansøgningsfrist: den 29.november kl. 08.00 via www.
fadlvagt.dk tilmedling til hold. Mærker Hold 9000. Der 
forventes en begrundet ansøgning. 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 30/11 
fra kl. 14.00 – 16.00

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen 
til at ringe til Gry Orkelbog-Andresen på 35 24 54 02 

PRAKSIS PÅ AMAGER
 
Praksis på Holmbladsgade på Amager har brug 
for en vikar for lægesekretær fra Uge 49 

Arbejdstid:
26-27 timer om ugen

 
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod pa-
tienter, telefonpasning og løse lettere sygeplejeopgaver. 
Arbejdes opgaverne kan udvides i forhold til den studer-
endes 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 tirsdag den 30. novem-
ber 2010 kl. 08.00 . Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– ledige hold – hold ”Praksis Amager Holmbladsgade”

PRAKSIS I CHARLOTTENLUND SØGER 
EN VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR
 
Læge i almen praksis har brug for en vikar for 
lægesekretæren i ca. 3 mdr. 

Perioden begynder pr. 1. december 2010

Arbejdstid:
16 timer om ugen, fordelt på onsdag kl. 14-17 torsdag 
kl. 8-15 og fredag kl. 8-14

Oplæring:
Uge 46-47

 
Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod pa-
tienter, telefonpasning hvor der bestilles tider og afgives 
normale prøvesvar. Arbejdes opgaverne kan udvides i 
forhold til den studerendes kompetencer. 

Krav:
Bestået 7. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Den 16. november 2010 kl. 08.00 . Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
”Praksis Charlottenlund”

                   

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

A N N O N C E R

V B  M E D D E L E L S E R
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 Modul F11-AA F11-BB F11-01 F11-02 F11-03 F11-04 

A + B VB: Mandag 07/02 VB: Lørdag 12/02 VB: Mandag 14/02 VB: Mandag 21/02 VB: Mandag 28/02 VB: Lørdag 05/03 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Torsdag 17/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Onsdag 02/03 PA: Mandag 07/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/02 FRB: Mandag 14/02 FRB: Onsdag 16/02 FRB: Onsdag 23/02 FRB: Tirsdag 01/03 FRB: Tirsdag 08/03 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Mandag 28/02 PA: Mandag 07/03 PA: Onsdag 09/03 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 15/02 FRB: Torsdag 17/02 FRB: Mandag 21/02 FRB: Torsdag 24/02 FRB: Torsdag 03/03 FRB: Mandag 14/03 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/02 PA: Mandag 21/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Tirsdag 15/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 21/02 RH: Torsdag 24/02 RH: Mandag 28/02 RH: Mandag 07/03 RH: Tirsdag 15/03 RH: Mandag 21/03 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 16/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Torsdag 24/02 PA: Torsdag 03/03 PA: Mandag 14/03 PA: Torsdag 17/03 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/02 RH: Onsdag 16/02 RH: Tirsdag 22/02 RH: Onsdag 02/03 RH: Tirsdag 08/03 RH: Torsdag 10/03 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Tirsdag 22/02 A1: Mandag 28/02 A1: Tirsdag 01/03 A1: Tirsdag 08/03 A1: Onsdag 16/03 A1: Tirsdag 22/03 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 02/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Torsdag 10/03 PA: Onsdag 16/03 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 26/02 FRB: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 19/03 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 27/02 FRB: Søndag 06/03 RH: Søndag 06/03 RH: Søndag 13/03 FRB: Søndag 13/03 FRB: Søndag 20/03 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Mandag 07/03 FRB: Tirsdag 15/03 FRB: Tirsdag 22/03 FRB: Mandag 28/03 FRB: Mandag 04/04 FRB: Mandag 11/04 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04/03 kl. 09.30 Fredag 11/03 kl. 09.30 Fredag 18/03 kl. 09.30 Fredag 25/03 kl. 09.30 Fredag 01/04 kl. 09.30 Fredag 08/04 kl. 09.30 

P   RH: Onsdag 09/03 RH: Onsdag 16/03 RH: Onsdag 23/03 RH: Onsdag 30/03 RH: Onsdag 06/04 RH: Tirsdag 12/04 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 10/03 FRB: Torsdag 17/03 FRB: Torsdag 24/03 FRB: Torsdag 31/03 FRB: Torsdag 07/04 FRB: Onsdag 13/04 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 15/03 VB: Tirsdag 22/03 VB: Tirsdag 29/03 VB: Tirsdag 05/04 VB: Tirsdag 12/04 VB: Tirsdag 26/04  i kælderen 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 22/02 eller 08/03 09/03 eller 10/03 16/03 eller 17/03 10/03 eller 23/03 17/03 eller 31/03 06/04 eller 07/04 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 03/03 Mandag 14/03 Mandag 21/03 Torsdag 24/03 Tirsdag 05/04 Onsdag 23/03 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
23/02 – 02/03 

Indenfor perioden: 
02/03 – 08/03 

Indenfor perioden: 
03/03 – 15/03 

Indenfor perioden: 
10/03 – 22/03 

Indenfor perioden: 
17/03 – 29/03 

Indenfor perioden: 
23/03 – 05/04 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Torsdag 27/01 kl. 10 Tirsdag 01/02 kl. 10 Tirsdag 10/02 kl. 10 

 Modul F11-AA F11-BB F11-01 F11-02 F11-03 F11-04 

A + B VB: Mandag 07/02 VB: Lørdag 12/02 VB: Mandag 14/02 VB: Mandag 21/02 VB: Mandag 28/02 VB: Lørdag 05/03 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Torsdag 17/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Onsdag 02/03 PA: Mandag 07/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/02 FRB: Mandag 14/02 FRB: Onsdag 16/02 FRB: Onsdag 23/02 FRB: Tirsdag 01/03 FRB: Tirsdag 08/03 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Mandag 28/02 PA: Mandag 07/03 PA: Onsdag 09/03 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 15/02 FRB: Torsdag 17/02 FRB: Mandag 21/02 FRB: Torsdag 24/02 FRB: Torsdag 03/03 FRB: Mandag 14/03 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/02 PA: Mandag 21/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Tirsdag 15/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 21/02 RH: Torsdag 24/02 RH: Mandag 28/02 RH: Mandag 07/03 RH: Tirsdag 15/03 RH: Mandag 21/03 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 16/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Torsdag 24/02 PA: Torsdag 03/03 PA: Mandag 14/03 PA: Torsdag 17/03 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/02 RH: Onsdag 16/02 RH: Tirsdag 22/02 RH: Onsdag 02/03 RH: Tirsdag 08/03 RH: Torsdag 10/03 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Tirsdag 22/02 A1: Mandag 28/02 A1: Tirsdag 01/03 A1: Tirsdag 08/03 A1: Onsdag 16/03 A1: Tirsdag 22/03 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 02/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Torsdag 10/03 PA: Onsdag 16/03 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 26/02 FRB: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 19/03 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 27/02 FRB: Søndag 06/03 RH: Søndag 06/03 RH: Søndag 13/03 FRB: Søndag 13/03 FRB: Søndag 20/03 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Mandag 07/03 FRB: Tirsdag 15/03 FRB: Tirsdag 22/03 FRB: Mandag 28/03 FRB: Mandag 04/04 FRB: Mandag 11/04 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04/03 kl. 09.30 Fredag 11/03 kl. 09.30 Fredag 18/03 kl. 09.30 Fredag 25/03 kl. 09.30 Fredag 01/04 kl. 09.30 Fredag 08/04 kl. 09.30 

P   RH: Onsdag 09/03 RH: Onsdag 16/03 RH: Onsdag 23/03 RH: Onsdag 30/03 RH: Onsdag 06/04 RH: Tirsdag 12/04 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 10/03 FRB: Torsdag 17/03 FRB: Torsdag 24/03 FRB: Torsdag 31/03 FRB: Torsdag 07/04 FRB: Onsdag 13/04 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 15/03 VB: Tirsdag 22/03 VB: Tirsdag 29/03 VB: Tirsdag 05/04 VB: Tirsdag 12/04 VB: Tirsdag 26/04  i kælderen 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 22/02 eller 08/03 09/03 eller 10/03 16/03 eller 17/03 10/03 eller 23/03 17/03 eller 31/03 06/04 eller 07/04 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 03/03 Mandag 14/03 Mandag 21/03 Torsdag 24/03 Tirsdag 05/04 Onsdag 23/03 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
23/02 – 02/03 

Indenfor perioden: 
02/03 – 08/03 

Indenfor perioden: 
03/03 – 15/03 

Indenfor perioden: 
10/03 – 22/03 

Indenfor perioden: 
17/03 – 29/03 

Indenfor perioden: 
23/03 – 05/04 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Torsdag 27/01 kl. 10 Tirsdag 01/02 kl. 10 Tirsdag 10/02 kl. 10 
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 Modul F11-AA F11-BB F11-01 F11-02 F11-03 F11-04 

A + B VB: Mandag 07/02 VB: Lørdag 12/02 VB: Mandag 14/02 VB: Mandag 21/02 VB: Mandag 28/02 VB: Lørdag 05/03 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Torsdag 17/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Onsdag 02/03 PA: Mandag 07/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/02 FRB: Mandag 14/02 FRB: Onsdag 16/02 FRB: Onsdag 23/02 FRB: Tirsdag 01/03 FRB: Tirsdag 08/03 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Mandag 28/02 PA: Mandag 07/03 PA: Onsdag 09/03 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 15/02 FRB: Torsdag 17/02 FRB: Mandag 21/02 FRB: Torsdag 24/02 FRB: Torsdag 03/03 FRB: Mandag 14/03 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/02 PA: Mandag 21/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Tirsdag 15/03 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 21/02 RH: Torsdag 24/02 RH: Mandag 28/02 RH: Mandag 07/03 RH: Tirsdag 15/03 RH: Mandag 21/03 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 16/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Torsdag 24/02 PA: Torsdag 03/03 PA: Mandag 14/03 PA: Torsdag 17/03 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/02 RH: Onsdag 16/02 RH: Tirsdag 22/02 RH: Onsdag 02/03 RH: Tirsdag 08/03 RH: Torsdag 10/03 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Tirsdag 22/02 A1: Mandag 28/02 A1: Tirsdag 01/03 A1: Tirsdag 08/03 A1: Onsdag 16/03 A1: Tirsdag 22/03 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 02/03 PA: Onsdag 09/03 PA: Torsdag 10/03 PA: Onsdag 16/03 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 26/02 FRB: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 12/03 FRB: Lørdag 19/03 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 27/02 FRB: Søndag 06/03 RH: Søndag 06/03 RH: Søndag 13/03 FRB: Søndag 13/03 FRB: Søndag 20/03 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Mandag 07/03 FRB: Tirsdag 15/03 FRB: Tirsdag 22/03 FRB: Mandag 28/03 FRB: Mandag 04/04 FRB: Mandag 11/04 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04/03 kl. 09.30 Fredag 11/03 kl. 09.30 Fredag 18/03 kl. 09.30 Fredag 25/03 kl. 09.30 Fredag 01/04 kl. 09.30 Fredag 08/04 kl. 09.30 

P   RH: Onsdag 09/03 RH: Onsdag 16/03 RH: Onsdag 23/03 RH: Onsdag 30/03 RH: Onsdag 06/04 RH: Tirsdag 12/04 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 10/03 FRB: Torsdag 17/03 FRB: Torsdag 24/03 FRB: Torsdag 31/03 FRB: Torsdag 07/04 FRB: Onsdag 13/04 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 15/03 VB: Tirsdag 22/03 VB: Tirsdag 29/03 VB: Tirsdag 05/04 VB: Tirsdag 12/04 VB: Tirsdag 26/04  i kælderen 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 22/02 eller 08/03 09/03 eller 10/03 16/03 eller 17/03 10/03 eller 23/03 17/03 eller 31/03 06/04 eller 07/04 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 03/03 Mandag 14/03 Mandag 21/03 Torsdag 24/03 Tirsdag 05/04 Onsdag 23/03 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
23/02 – 02/03 

Indenfor perioden: 
02/03 – 08/03 

Indenfor perioden: 
03/03 – 15/03 

Indenfor perioden: 
10/03 – 22/03 

Indenfor perioden: 
17/03 – 29/03 

Indenfor perioden: 
23/03 – 05/04 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Torsdag 27/01 kl. 10 Tirsdag 01/02 kl. 10 Tirsdag 10/02 kl. 10 
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 Modul F11-05 F11-06 F11-07 F11-08 F11-09 F11-10 

A + B VB: Mandag 07/03 VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/03 PA: Mandag 28/03 PA: Mandag 11/04 PA: Tirsdag 12/04 PA: Onsdag 27/04 PA: Tirsdag 03/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/03 FRB: Tirsdag 29/03 FRB: Tirsdag 05/04 FRB: Mandag 18/04 FRB: Torsdag 28/04 FRB: Tirsdag 10/05 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/03 PA: Torsdag 31/03 PA: Tirsdag 12/04 PA: Mandag 11/04 PA: Mandag 02/05 PA: Onsdag 04/05 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 16/03 FRB: Onsdag 30/03 FRB: Onsdag 06/04 FRB: Tirsdag 19/04 FRB: Onsdag 04/05 FRB: Onsdag 11/05 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/03 PA: Onsdag 06/04 PA: Torsdag 14/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 05/05 PA: Mandag 16/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 22/03 RH: Mandag 11/04 RH: Tirsdag 19/04 RH: Tirsdag 26/04 RH: Tirsdag 10/05 RH: Tirsdag 17/05 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Mandag 21/03 PA: Tirsdag 05/04 PA: Mandag 18/04 PA: Onsdag 20/04 PA: Mandag 09/05 PA: Torsdag 05/05 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/03 RH: Mandag 04/04 RH: Torsdag 07/04 RH: Torsdag 14/04 RH: Tirsdag 03/05 RH: Mandag 09/05 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Onsdag 23/03 A1: Torsdag 14/04 A1: Onsdag 20/04 A1: Onsdag 27/04 A1: Torsdag 12/05 A1: Torsdag 19/05 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Tirsdag 15/03 PA: Torsdag 07/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 28/04 PA: Onsdag 11/05 PA: Torsdag 12/05 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 19/03 RH: Lørdag 09/04 RH: Lørdag 16/04 RH: Lørdag 30/04 RH: Lørdag 14/05 FRB: Lørdag 14/05 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 20/03 RH: Søndag 10/04 RH: Søndag 17/04 RH: Søndag 01/05 RH: Søndag 15/05 FRB: Søndag 15/05 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Tirsdag 12/04 FRB: Tirsdag 03/05 FRB: Mandag 09/05 FRB: Mandag 16/05 FRB: Mandag 30/05 FRB: Tirsdag 07/06 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 08/04 kl. 09.30 Fredag 29/04 kl.09.30 Fredag 06/05 kl. 09.30 Fredag 13/05 kl. 09.30 Fredag 27/05 kl.09.30 Onsdag 01/06 kl.09.30 

P   RH: Onsdag 13/04 RH: Onsdag 04/05 RH: Onsdag 11/05 RH: Onsdag 18/05 RH: Tirsdag 31/05 RH: Onsdag 08/06 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 14/04 FRB: Torsdag 05/05 FRB: Torsdag 12/05 FRB: Torsdag 19/05 FRB: Onsdag 01/06 FRB: Torsdag 09/06 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 26/04 VB: Tirsdag 10/05 VB: Tirsdag 17/05 VB: Tirsdag 24/05 VB: Tirsdag 07/06 VB: Tirsdag 14/06 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30  i Kantinen 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 24/03 eller 06/04 13/04 eller 26/04 26/04 eller 04/05 12/05 eller 17/05 25/05 eller 26/05 26/05 eller 31/05 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 07/04 Tirsdag 12/04 Torsdag 05/05 Onsdag 11/05 Mandag 16/05 Mandag 06/06 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
24/03 – 05/04 

Indenfor perioden: 
14/04 – 27/04 

Indenfor perioden: 
26/04 – 03/05 

Indenfor perioden: 
29/04 – 10/05 

Indenfor perioden: 
13/05 – 24/05 

Indenfor perioden: 
23/05 – 30/05 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 10/02 kl. 10 Tirsdag 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 

 Modul F11-05 F11-06 F11-07 F11-08 F11-09 F11-10 

A + B VB: Mandag 07/03 VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/03 PA: Mandag 28/03 PA: Mandag 11/04 PA: Tirsdag 12/04 PA: Onsdag 27/04 PA: Tirsdag 03/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/03 FRB: Tirsdag 29/03 FRB: Tirsdag 05/04 FRB: Mandag 18/04 FRB: Torsdag 28/04 FRB: Tirsdag 10/05 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/03 PA: Torsdag 31/03 PA: Tirsdag 12/04 PA: Mandag 11/04 PA: Mandag 02/05 PA: Onsdag 04/05 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 16/03 FRB: Onsdag 30/03 FRB: Onsdag 06/04 FRB: Tirsdag 19/04 FRB: Onsdag 04/05 FRB: Onsdag 11/05 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/03 PA: Onsdag 06/04 PA: Torsdag 14/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 05/05 PA: Mandag 16/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 22/03 RH: Mandag 11/04 RH: Tirsdag 19/04 RH: Tirsdag 26/04 RH: Tirsdag 10/05 RH: Tirsdag 17/05 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Mandag 21/03 PA: Tirsdag 05/04 PA: Mandag 18/04 PA: Onsdag 20/04 PA: Mandag 09/05 PA: Torsdag 05/05 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/03 RH: Mandag 04/04 RH: Torsdag 07/04 RH: Torsdag 14/04 RH: Tirsdag 03/05 RH: Mandag 09/05 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Onsdag 23/03 A1: Torsdag 14/04 A1: Onsdag 20/04 A1: Onsdag 27/04 A1: Torsdag 12/05 A1: Torsdag 19/05 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Tirsdag 15/03 PA: Torsdag 07/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 28/04 PA: Onsdag 11/05 PA: Torsdag 12/05 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 19/03 RH: Lørdag 09/04 RH: Lørdag 16/04 RH: Lørdag 30/04 RH: Lørdag 14/05 FRB: Lørdag 14/05 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 20/03 RH: Søndag 10/04 RH: Søndag 17/04 RH: Søndag 01/05 RH: Søndag 15/05 FRB: Søndag 15/05 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Tirsdag 12/04 FRB: Tirsdag 03/05 FRB: Mandag 09/05 FRB: Mandag 16/05 FRB: Mandag 30/05 FRB: Tirsdag 07/06 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 08/04 kl. 09.30 Fredag 29/04 kl.09.30 Fredag 06/05 kl. 09.30 Fredag 13/05 kl. 09.30 Fredag 27/05 kl.09.30 Onsdag 01/06 kl.09.30 

P   RH: Onsdag 13/04 RH: Onsdag 04/05 RH: Onsdag 11/05 RH: Onsdag 18/05 RH: Tirsdag 31/05 RH: Onsdag 08/06 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 14/04 FRB: Torsdag 05/05 FRB: Torsdag 12/05 FRB: Torsdag 19/05 FRB: Onsdag 01/06 FRB: Torsdag 09/06 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 26/04 VB: Tirsdag 10/05 VB: Tirsdag 17/05 VB: Tirsdag 24/05 VB: Tirsdag 07/06 VB: Tirsdag 14/06 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30  i Kantinen 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 24/03 eller 06/04 13/04 eller 26/04 26/04 eller 04/05 12/05 eller 17/05 25/05 eller 26/05 26/05 eller 31/05 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 07/04 Tirsdag 12/04 Torsdag 05/05 Onsdag 11/05 Mandag 16/05 Mandag 06/06 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
24/03 – 05/04 

Indenfor perioden: 
14/04 – 27/04 

Indenfor perioden: 
26/04 – 03/05 

Indenfor perioden: 
29/04 – 10/05 

Indenfor perioden: 
13/05 – 24/05 

Indenfor perioden: 
23/05 – 30/05 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 10/02 kl. 10 Tirsdag 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 
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 Modul F11-05 F11-06 F11-07 F11-08 F11-09 F11-10 

A + B VB: Mandag 07/03 VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
VB/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/03 PA: Mandag 28/03 PA: Mandag 11/04 PA: Tirsdag 12/04 PA: Onsdag 27/04 PA: Tirsdag 03/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

E FRB: Onsdag 09/03 FRB: Tirsdag 29/03 FRB: Tirsdag 05/04 FRB: Mandag 18/04 FRB: Torsdag 28/04 FRB: Tirsdag 10/05 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/03 PA: Torsdag 31/03 PA: Tirsdag 12/04 PA: Mandag 11/04 PA: Mandag 02/05 PA: Onsdag 04/05 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        

G – Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 16/03 FRB: Onsdag 30/03 FRB: Onsdag 06/04 FRB: Tirsdag 19/04 FRB: Onsdag 04/05 FRB: Onsdag 11/05 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/        

H – Kredsløb PA: Mandag 14/03 PA: Onsdag 06/04 PA: Torsdag 14/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 05/05 PA: Mandag 16/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        

I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 22/03 RH: Mandag 11/04 RH: Tirsdag 19/04 RH: Tirsdag 26/04 RH: Tirsdag 10/05 RH: Tirsdag 17/05 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/        

J – Respiration+ døden PA: Mandag 21/03 PA: Tirsdag 05/04 PA: Mandag 18/04 PA: Onsdag 20/04 PA: Mandag 09/05 PA: Torsdag 05/05 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/03 RH: Mandag 04/04 RH: Torsdag 07/04 RH: Torsdag 14/04 RH: Tirsdag 03/05 RH: Mandag 09/05 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/        

L – Repetition 2 A1: Onsdag 23/03 A1: Torsdag 14/04 A1: Onsdag 20/04 A1: Onsdag 27/04 A1: Torsdag 12/05 A1: Torsdag 19/05 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 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 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/        

M1 PA: Tirsdag 15/03 PA: Torsdag 07/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 28/04 PA: Onsdag 11/05 PA: Torsdag 12/05 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        

M2 RH: Lørdag 19/03 RH: Lørdag 09/04 RH: Lørdag 16/04 RH: Lørdag 30/04 RH: Lørdag 14/05 FRB: Lørdag 14/05 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       

N RH: Søndag 20/03 RH: Søndag 10/04 RH: Søndag 17/04 RH: Søndag 01/05 RH: Søndag 15/05 FRB: Søndag 15/05 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB       

O FRB: Tirsdag 12/04 FRB: Tirsdag 03/05 FRB: Mandag 09/05 FRB: Mandag 16/05 FRB: Mandag 30/05 FRB: Tirsdag 07/06 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 08/04 kl. 09.30 Fredag 29/04 kl.09.30 Fredag 06/05 kl. 09.30 Fredag 13/05 kl. 09.30 Fredag 27/05 kl.09.30 Onsdag 01/06 kl.09.30 

P   RH: Onsdag 13/04 RH: Onsdag 04/05 RH: Onsdag 11/05 RH: Onsdag 18/05 RH: Tirsdag 31/05 RH: Onsdag 08/06 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer       

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 14/04 FRB: Torsdag 05/05 FRB: Torsdag 12/05 FRB: Torsdag 19/05 FRB: Onsdag 01/06 FRB: Torsdag 09/06 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 26/04 VB: Tirsdag 10/05 VB: Tirsdag 17/05 VB: Tirsdag 24/05 VB: Tirsdag 07/06 VB: Tirsdag 14/06 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30  i Kantinen 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/       

Y 24/03 eller 06/04 13/04 eller 26/04 26/04 eller 04/05 12/05 eller 17/05 25/05 eller 26/05 26/05 eller 31/05 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 07/04 Tirsdag 12/04 Torsdag 05/05 Onsdag 11/05 Mandag 16/05 Mandag 06/06 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
24/03 – 05/04 

Indenfor perioden: 
14/04 – 27/04 

Indenfor perioden: 
26/04 – 03/05 

Indenfor perioden: 
29/04 – 10/05 

Indenfor perioden: 
13/05 – 24/05 

Indenfor perioden: 
23/05 – 30/05 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 10/02 kl. 10 Tirsdag 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 
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Bevarelse af Studenterklubben

Kære studerende og ansatte på SUND

Studenterklubben er et vigtigt opholdssted 
til daglig, især for de medicinstuderende 
på Panum Instituttet. Dog kommer folk fra 
de andre studieretninger også forbi, bl.a. 
Folkesundhedsvidenskab og tandlægerne. 
Den har daglig åbent fra kl. 11 – 17, hvor der 
bl.a. bliver serveret gratis kaffe og te samt 
bliver solgt sodavand for en 5’er og flaskeøl 
for en 10’er serveret i omgivelser, hvor man 
ikke behøver at tænke på forelæsninger, 
SAU-undervisning eller bøger på biblioteket. 
Derudover går overskuddet fra salg af drikke-
varer tilbage til de studerende til støtte af de 
forskellige basisgruppers arrangementer, der 
har brug for økonomisk støtte til fx gæste-
forelæsere.
Derudover bliver der afholdt lang fredagsbar 
til kl. 24 den første fredag hver måned samt 
andre arrangementer såsom 69 timers bar 
og semesterstartsfest. Studenterklubben kan 
også lejes af studerende og ansatte på SUND 
til diverse privatarrangementer, heriblandt 
julefrokoster for tiden.
Den drives ikke af betalt arbejdskraft, men af 

en masse frivillige, som ligger mange timer 
hver uge, og i løbet af deres studietid, i at få 
klubben til at køre rundt.
Studenterklubben er altså centrum for en 
kæmpe del af det sociale liv for de studer-
ende og med til at gøre Panum til mere end 
et uddannelsessted for alle de studerende; 
det er en skole med en masse liv ved siden 
af bøgerne.

Oplægget til arkitekterne for det nye Pan-
umtårn (vinderprojektet blev offentliggjort d. 
23. november kl. 13, altså efter dette nummer 
af MOK havde deadline) havde ikke inklud-
eret Studenterklubbens arealer, dog bliver det 
placeret lige oven i Studenterklubben. Det 
betyder altså, at når det nye tårn bygges, vil 
der ikke være plads til Studenterklubben og 
der er ikke lagt op til, at der skal være plads 
til den i det nye tårn.

Dette har ført til, at vi er nogle studerende, 
som har startet en underskriftindsamling for 
Bevarelse af Studenterklubben. Vi prøver at 
komme ud til de forskellige hold og semestre, 
men som I ved, så er medicinstudiet omfat-
tende. Hvis vi ikke har fået fat i jeres hold/
hospital (sådan er det nok for de fleste), så vil 
vi gerne bede jer om at, når I nu alligevel er 

nede i klubben for at hente en gratis kaffe, så 
skrive under på listerne, der ligger i baren el-
ler henvende jer til barpersonalet for at skrive 
under. I skriver under på følgende:

” En ombyggelse og udvidelse af Panum kan 
resultere i lukning af studenterklubben som 
vi kender den. Vi mener at denne studenterk-
lub, som den er, tjener sit formål optimalt 
netop ved være som den er. Eksempler er 
den daglige cafe-drift, fristed for studerende, 
fredagsbar og ikke mindst revyen samt udlån 
til studerende og ansatte på panum. 

Vi ønsker din underskrift for at støtte op om 
bevarelse af Studenterklubben.  Vi ønsker at 
studenterklubben skal bestå, også med et nyt 
Panum Tårn.“
Du kan også skrive under på understående 
link:
onlineunderskrift.dk/web/bevarelse%20af%2
0studenterklubben

På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Studerende for Bevarelse af Studenterk-
lubben

VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2011
HOLD B TILMELDINGSFRIST: 
ONSDAG DEN 02/02 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 02/03 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 03/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 05/03 09.30-14.00 HVH
 Søndag 06/03 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 07/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 08/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 15/03 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 16/03 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 17/03 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 21/03 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD A TILMELDINGSFRIST: 
TIRSDAG DEN 18/01 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 09/02 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 10/02 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 12/02 09.30-14.00 HVH
 Søndag 13/02 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 14/02 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 15/02 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 22/02 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 23/02 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 24/02 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 28/02 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD C TILMELDINGSFRIST: 
TORSADAG DEN 24/02 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 23/03 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 24/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 26/03 09.30-14.00 HVH
 Søndag 27/03 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 28/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 29/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 05/04 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 06/04 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 07/04 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 11/04 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD D TILMELDINGSFRIST: 
TORSDAG DEN 31/03 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 27/04 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 28/04 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 30/04 09.30-14.00 HVH
 Søndag 01/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 02/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 03/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 10/05 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 11/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 12/05 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 16/05 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD E TILMELDINGSFRIST: 
TORSDAG DEN 14/04 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 16/05 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Tirsdag 17/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 28/05 09.30-14.00 HVH
 Søndag 29/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Onsdag 18/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Torsdag 19/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Mandag 30/05 16.30-21.00 HVH
 Tirsdag 31/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Onsdag 01/06 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 06/06 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
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Ofte hører man spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg betale til 
en fagforening?”. Og ja, det er jo et glimrende spørgsmål! 
Et spørgsmål der kræver omtanke; et svar der kræver tid. 
For svaret er ikke så enkelt som ”Fordi du har brug for 
retssikkerhed hvis din arbejdsgiver er urimelig”. Til grund for 
svaret skal man nemlig have forståelse af, hvad vi i Danmark 
har. 

Lad mig stille et par spørgsmål til dig:
Vidste du, at der ikke findes noget i loven om mindsteløn?
Vidste du, at Danmark har en, for verden, unik arbejdsmarkedsstruktur 
bedre kendt som ”Den Danske Model”, hvor ”lovgivningen” på arbejds-
markedet ikke finder sted på Christiansborg?
Vidste du, at denne struktur, trods vores høje skattetryk, er med til at 
Danmark stadig i dag er udpeget som en af de absolut mest konkurrence-
dygtige økonomier i verden?

Dette var sjovt nok noget jeg ikke vidste. Eller rettere, det var noget jeg 
ikke vidste, fordi jeg som så mange andre ikke, egentlig, havde søgt svaret 
på spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg betale til en fagforening”. Derfor følger 
her et kort blik på hvad der er kendt som ”Den Danske Model”.

Lovgivning uden om Christiansborg
I Danmark har vi noget som er unikt. I Danmark har vi en arbejds-
markedsstruktur, der ikke bygger på lovgivning og politiske beslutninger, 
som mange steder i udlandet. Som antydet gennem spørgsmålet ovenfor, 
har vi ikke lovgivning omkring emner som mindsteløn, barns 1. sygedag, 
opsigelsesfrist (undtaget funktionærloven), fyringsgrundlag, etc. I 
Danmark gør vi det nemlig på en anden måde. I Danmark lader vi de to 
involverede parter, arbejdsgiverne og arbejderne (fagforeningerne), gå i 
forhandlinger og indgå ”frivillige” overenskomster. Disse overenskomster 
bliver så fra politisk side anset som bindende. Men, da det ikke hører 
under lovgivningen, bliver disse overenskomster håndhævet i en separat 
retsinstans kendt som arbejdsretten. ”Lovene” mellem arbejdsgiver og 
arbejdere bliver altså ikke vedtaget på Christiansborg, men derimod ved 
forhandlingsbordet mellem de to parter.
Så hvorfor er disse kendsgerninger så vigtige? Jo, det er de, fordi denne 
struktur danner grundlag for netop ordet ”overenskomst”. Et, for begge 

parter, acceptabelt regelsæt om hvad de forventer overfor hinanden. Al-
ternativet er, at beslutninger tages fra politisk side, som i mange andre 
lande. Og hvad er der så galt med det, tænker nogen? Ja, dette kan jo 
være en smagssag, men erfaring viser at politiske beslutninger taget hen 
over hovederne på parterne, og muligvis uden egentligt indblik, kan skabe 
splid mellem de involverede parter. Nok er en minister og en politiker ofte 
engageret og vil det bedste, men har de virkelig føling med hvad der sker 
der hvor lovgivningen rammer? Jeg lader spørgsmålet hvile; Eksempler på 
beslutninger taget uden at inddrage de involverede parter er der masser 
af (sagde nogen 4-års-reglen?).

En fordel – en stemme
Fordelene ved at arbejdsgivere og arbejdere mødes på lige fod for at stille 
krav til hinanden og indgå forlig, skal ikke undervurderes. Gennem 
denne proces kan systemet konstant tilpasse sig tiderne. Specielt i disse 
finanskrisetider kan det være desto mere vigtigt at de involverede parter 
tager beslutningerne. Ikke en fjern politiker. Ingen topstyring, ingen af 
Christiansborgs ”lappeløsninger”. Og det er netop det, der kan gøre selv 
vores skattetrykkede økonomi konkurrencedygtig. Det er det, der gør 
vores arbejdsmarked dynamisk.
Tilbage til spørgsmålet, hvorfor skal jeg betale til en fagforening? Jo, for 
hvad er denne ”Den Danske Model” uden to parter i en to-parts-forhan-
dling? Uden fagforeningen står vi overfor alternativet – politisk topstyring! 
Arbejdslovgivning hen over hovederne på os. Og kan du regne ud hvad en 
politiker på Christiansborg helst ville have at en FADL-vagt skal koste?  
ÆlleBælle mig fortælle, ja det behøver vi vist ikke uddybe! Hvad vi har 
igennem en fagforening er en ret til at kunne være med til at bestemme, 
en ret der ikke skal tages for givet. En ret der skal bibeholdes og kæmpes 
for. Vi har det jo godt nu, men det skal vi også blive ved med! Hvad vi har, 
og skal have, er en stemme. En stemme der kan høres, så vi og ikke de, 
kan være med til at tage beslutningerne! 
Tiden nærmer sig nu for en ny overenskomst, en ny forhandling. Derfor vil 
der i nærmeste fremtid være kravindsamling. Krav som du, som medlem 
kan stille, og som FADL vil tage med til forhandlingsbordet overfor re-
gionerne. Så brug din stemme, brug din fagforening. Lad os høre dig, så 
vi, os mange, kan stille os bag.

Nye overenskomster til SUG 
(StudenterUnderviserGruppe) 

Hvad fanden bruger jeg penge på? 
– et blik på ”Den Danske Model”
Af Mathias Melgaard, Overenskomstudvalget, FADL

Overenskomsten for undervisningsassistenter, 
præperatfremstillere, hjælpelærerer, TA’er, dem-
onstratorer og lignende skal genforhandles her 
til vinter. 

Er du ansat under denne overenskomst, kan du hjælpe 
os, dig selv og andre der er ansat under denne overen-
skomst.

Vi (SUG) er igang med at indsamle overenskom-
stkrav. 

Så har du forslag til forbedringer nye tiltag etc. så skriv 
gerne til jon@fadl.dk så vil vi gå videre med dette og se 
om det blive gældende.

F.eks er du allerede nu berettiget til: Pension og Lære-
bøger! 

Får du ikke dette, kontakt Torben Conrad v. mail. 
toc@fadl.dk

      /Jon Egelund
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ViI du være med til at 
drikke
nissepiger under bordet
eller viI du have en dans 
med
den frækkeste kravlenisse?

Så kom med til årets julefrokost med IMCC 
d. 26. november.
Vi starter i Studenterklubben med spisning 
kl. 18:30 og fester til den sidste går ned. 
Spisning foregår ved at alle selv tager en 
ret med. Hvem der tager hvad med, bliver 
fordelt efter folk har tilmeldt sig, så vi ikke 
alle sammen tager det samme med.

Julefrokosten er for alle medicinstud-
erende, ikke kun IMCC’er og ikke kun 
københavnere Der vil være mulighed 
for at melde sig ind i IMCC under selve 
Julefrokosten.

Hele denne herlighed får du for kun 20 kr. 
+ den mad, du selv medbringer.Så fat din 
læsemakker, venner etc. og meld dig til 
med det samme.
Tilmelding foregår på hjemmesiden: 
www.korturl .dk/h8j el ler på email 
IMCCjul@gmail.com
For at tilmeldingen er gældende, skal 
tilmeldingsgebyret være indbetalt senest 
den 19. november
på reg.nr.: 8401 og kontonr.: 1097833.

Bemærk: Da vi også skal bruge nogle til 
oprydning dagen efter, bedes man angive 
om man har lyst til dette.
Der er gratis pizza og sodavand til dem, 
der rydder op.
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basisgrupper

Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer 
kliniske ophold i Grønland af én måneds varighed
Restpladser
Klinikophold 2010/11 Grønland

Nuuk (lægeklinikken):
2 pladser hver måned i januar og marts 2011. Ekskl. kost & logi.

Aasiaat:
2 pladser hver måned i januar og februar 2011. Inkl. logi. Husleje 
er 850 kr/måned. Hvis der kommer 2 studerende, skal de kunne bo 
sammen. Husk studiekort.

Ilulissat:
1 plads i marts 2011. Inkl. logi. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned i januar, februar og marts 2011. Inkl. kost & 
logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det til os!
Restpladser uddeles efter først til mølle-princippet

Kom til IMCCs månedsmøde og efterfølgende 
generalforsamling torsdag d. 25. november i 
studenterhuset.
Kom og hør mere om IMCCs projekter og mød de forskellige under-
grupper. IMCC har projekter inden for
- OPLYSNING OG UNDERVISNING  
Eksempelvis Sexekspressen og Donaid

- UDVIKLINGS- OG HJÆLPEARBEJDE
Eksempelvis Rwanda-gruppen og Nepaid

- UDVEKSLINGS- OG KLINIKOPHOLD
Eksempelvis Praktikant i Troperne og Exhange

Månedsmødet starter kl. 17, hvor IMCC Rwanda vil holde et kort 
oplæg om deres projekt og fortælle om projektbesøg i sommer. Her 
vil der være mulighed for at møde mange af de forskellige grupper, 
og du kan høre, hvordan du kan engagere dig i IMCC København.

Kl. 18 starter generalforsamlingen, hvor der skal vælges ny admin-
istrationsgruppe for det kommende år. 
De opstillede kandidater er 
Formand: Howraman Meteran 
Økonomiansvarlig: Katrine Tanggaard 
PR-ansvarlig: Sigrid Sørensen 
IT-ansvarlig: Chenxi Huang 
Socialansvarlig: Robin Lohse 
Medlemmer til lokaladministration: Mie Jonsson, Mette Dal, Marie 
Tolstrup, Anna Rasmussen, Christoffer Molbech. 
Er du interesseret i at stille op eller vil du høre nærmere om adm-
gruppens arbejde – så kontakt adm på adm-copenhagen@imcc.
dk eller kom forbi kontoret i Studenterhuset. Der er kontortider 
onsdage i tidsrummet 13 – 16.

HIV og AIDS er en af Læger Uden 
Grænsers mærkesager, og i forbindelse 
med den internationale AIDS dag vil 
vi i Gruppen Af Medicinstuderende 
under læger uden grænser gerne 
indbyde alle til foredrag onsdag d. 1. 
December kl. 16:15 – 18:00 i Henrik 
Dam Auditoriet:
Sygeplejerske Marie Louise Jacobsen vil 
fortælle om sit arbejde med HIV i Zimbabwe 
for Læger Uden Grænser, Program manager 
i Læger Uden Grænser, Vivianna Nyroos, 
kommer og sætter fokus på problematikken 
omkring patenter på HIV-medicin, og til sidst 
vil Frederik Neess Engsig fra Den Danske 
HIV-kohorte kort belyse HIV- og AIDS-situ-
ationen i Danmark i dag.
Vi håber på at se jer alle sammen og byder 
selvfølgelig på kaffe og kage undervejs!
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Sexekspressens månedsmøde torsdag d. 
2. december - kom glad, ny som gammel!
Så er vinteren snart over os, med kulde, regn, blæst, 
grå skyer, visne grene, tørre kviste, smattede stier, 
mudrede pytter, frysende fugle, falmende farver, 
skoldende solarier og i horisonten lurer eksamen 
over hovedet på de fleste. Gør tanken dig deprimeret 
og trist? Frygt ej! Find sammen med folk, der kan 
kvikke dig lidt op! Meld dig ind i Sexekspressen og 
få det jävla trevligt!
Sexekspresinfo:
• Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
• Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. 
semester til 12. semester
• Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning, dvs. følelser, første gang, kærester, 
basal anatomi, kønssygdomme og prævention mm. 
- og vi skal nok lære dig hvad du skal vide til dette 
formål!
• Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
• Du opdaterer din faglige viden og lærer noget nyt
• Du får træning i undervisning og formidling
• Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu
Er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskoleklasse 
om følelser, første gang osv.?
Så kom torsdag d. 2. december, kl. 17-18 i IMCCs 
lokaler i Studenterhuset. Skriv gerne til Andreas
(dkn166@alumni.ku.dk), hvis du ikke aner, hvor det 
er henne, eller har andre spørgsmål.
Du vil blive vel introduceret med info-oplæg for nye, 
hør desuden fx et spændende oplæg fra den
vidensansvarlige, og se billeder fra sommersemina-
ret! Ofte er der også mulighed for at blive og hygge 
bagefter med noget aftensmad, hvis man har lyst, 
men det er selvfølgelig også helt OK, hvis du skal 
afsted igen!
- Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-

Vaccines for Children Cambodia
 
Vaccines for Children Cambodia er en ny undergruppe 
til IMCC, der startede i maj 2010. Vi er nu blevet en 
lille hyggelig og blandet gruppe på ca. 10 hvor både 
medicin, farmaceutstudiet, folkesundhedsvidenskab 
og andre spændende studier er repræsenterede.

Med os kan du:
Komme på 2 ugers ophold på børnehospital
Lære at fundraise
Arrangere foredrag
Være kreativ og lave ting til vores webshop
- witznerhessel.dk
Arrangere events hvor overskuddet går til børnehos-
pitalet
Komme til hyggelige månedsmøder (ofte med 
spisning)

Vores månedsmøder er 3. onsdag i måneden: næste 
rigtige møde bliver i februar og tilmelding kan ske 
på  vaccinescambodia@imcc.com hvis du har lyst til 
at være med i gruppen. Se også vaccinesforchildren-
cambodia.dk

•
•
•
•

•

•

Vi har et foredrag om hundegalskab og andre sygdom-
me i troperne v/Casper Roed fra infektionsmedicinsk 
afdeling på Rigshopitalet: torsdag d. 25. november 
kl. 16.15 (se mere og tilmeld dig på facebook!). Inden 
foredraget vil der også være en lille intro til gruppen 
og mulighed for at møde gruppemedlemmer.

Håber at se nye hoveder til næste møde og til vores 
foredrag!

Mange hilsner 
gruppen Vaccines for Children Cambodia (VFCC)
                              

Foredrag om Rabies (hundegalskab) 
og andre sygdomme i troperne v/ 
Casper Roed infektionsmedicinsk 
afd. på Rigshospitalet.
Torsdag d. 25. november kl. 16.15
I Store mødesal (efter glasmontrerne, 
på højre hånd, på vej mod kantinen)

Vi er et pilotprojekt der støtter hospitalet Angkor 
Hospital for Children (AHC) i Siem Reap, Cambodja. 
Vi arrangerer ophold på børnehospitalet i Cambodja, 
fundraiser, afholder foredrag og laver ting til vores 
webshop - witznerhessel.dk.
 
Vores meget hyggelige månedsmøde ligger fast hver 3. 
onsdag i hver måned.
Kontakt: www.vaccinescambodia@imcc.dk hvis du vil 
være med, eller se www.vaccinesforchildrencambodia.
dk

Tilmeld dig og læs mere om foredraget på Facebook!
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Indkaldelse til SEHAT møde
Tirsdag d. 7. december anno 2010
kl 17:00-18:00 (lille mødesal)
Yderligere info + dagsorden følger

Månedsmøde i SAMS
Næste månedsmøde er torsdag d. 2. 
december kl. 17 i Studenterhuset. Mø-
dets tema er julehygge! Så den står på 
æbleskiver mv. 
Desuden skal vi snakke lidt om hvordan 
Lægedage gik og om kommende arrange-
menter.  
Vel mødt - SAMS

Kursus i Basal Sutur:
Den 30. november kl. 17,15 afholder SAKS kursus 
i basal Sutur. Der undervises i basale suturerings-
fædigheder så alle kan deltage. 
Tilmelding via hjemmesiden 
www.saks-kbh.dk
Tilmelding via hjemmesiden 

Hør om anvendelsen af aromaterapi til forskellige 
fysiske og psykiske lidelser og hvad forskningen 
siger.

Teorien efterfølges af praktiske øvelser, hvor vi 
blander personlige olier og lærer lette teknikker 
til massage.
Underviser: Ulla Kvintel, indehaver af Aromath-
erapeutskolen.
Sted: Fællesrummet i Studenterhuset.
Pris: 75 kr, dette inkluderer let aftensmad og 
drikkevarer.

Der er kun få pladser tilbage, så skynd dig at tilmelde 
dig og din læsemakker på: julie.majfred@gmail.
com senest 4/12 og oplys: navn, semester og tlf. 
nummer. 
Hilsen MIKAM

basisgrupper

Kan man lette hovedpine med Pebermynte?

Kan Tetræ eliminere svamp?

Har Ylang Ylang en anti-depressiv virkning?

Hvordan skriver jeg en god 
forskningsprotokol?  
Samt PUFF julehygge

Semesterets sidste PUFF månedsmøde finder sted 
tirsdag d. 7/12 kl. 16.15 i store mødesal.
Alle medlemmer og andre interesserede er 
velkomne!

Månedsmødet er delt op i to:

Kl. 16.15-16.45: 
Kom og hør hvordan man skriver en god forsk-
ningsprotokol 

Kl. 16.45 - 
Kom og hyg med æbleskiver og julebag!
Alle er velkomne, også selv om man ikke har været 
der til første del

Bedste julehilsener 
PUFF
www.puffnet.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.

PUFF afholder semestrets sidste månedsmøde d. 
7/12 kl 16.15 i Store Mødesal. Her vil vi præsentere 
næste semesters aktiviteter og holde et oplæg om 
forskningsprotokollen. Efterfølgende er der jule-
hygge med æbleskiver og glögg.

Oplæg om forskningsprotokollen foregår fra kl 16.15 
-16.45. Resten af månedsmødet og julehygge foregår 
fra kl 16.45. Har man ikke tid til at være der under 
hele månedsmødet, er man velkommen til at deltage 
i den del som man har tid/lyst til. 
Alle er velkomne. 
For mere information, se hjemmesiden 
http://puffnet.dk/

4.-6.marts 2011-Sandbjerg Gods

Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til
3. Kongres for Medicinsk Studenter forskning!

Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestående mulighed for at præsen-
tere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale kongresser, 

og samtidigtmøde og lære af studenterforskere fra andre dele af landet.

Arrangementet inkluderer:
•Bustransport tur/ retur
•To overnatninger med fuld forplejning
•Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
•Festmiddag
•Præmier til de bedste præsentationer

Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten står vi for)
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder omstøtte i dag!

Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 
1. oktober til 15. december 2010.

Vejledning og tilmeldingsformular findes på kongressens hjemmeside:

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere 
ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. 

Er der endnu ikke opnået resultater kan resultatafsnittet udelades fra 
abstractet. 

Det er også muligt at deltage i kongressen uden en præsentation.

Kongres for medicinsk 
studenterforskning 2011

studenterkongres.dk

Studenterforskning.dk
selskab for medicinsk studenterforskning

Pris: 75 kr, dette inkluderer let aftensmad og 
drikkevarer.

Der er kun få pladser tilbage, så skynd dig at tilmelde 
dig og din læsemakker på: julie.majfred@gmail.
com senest 4/12 og oplys: navn, semester og tlf. 
nummer. 
Hilsen MIKAM

Basal Neurologisk Undersøgelse

Kom til vores kursus og lær den basale neurolo-
giske undersøgelse!

Onsdag d. 1. December
Kl. 17.00 i lokale 1.2.18

Vores underviserne er to læger i neurologiske 
stillinger, og vi kører cases som også illustrerer 
abnormale fund.
Deltagelse er gratis for medlemmer, og koster 50 
kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding sker ved at 
skrive en mail til basalneuro@forniks.dk med 
følgende:
Dit navn
Dit telefonnummer
Din KU-net mailadresse

Tilmeldingen er åbner torsdag d. 18. november 
kl. 12. Vi uddeler pladserne efter først-til-mølle.
Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS (FOReningen for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

FORNIKS månedsmøde
Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller 
neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 25. 
november, kl. 17:15 i Studenterhuset i FORNIKS’ 
lokaler på 1. sal. Alle er velkomne.
Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Siden sidst
3. Projekter og arrangementer
4. Evt.
Vel mødt!
FORNIKS - (FOReningen for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

Foredrag i Søvnmedicin
Poul Jennum, overlæge og professor i søvnmedicin 
på Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup 
Hospital, vil holde foredraget:
Hjernens regulering af søvn og vågen: 
et vindue ind til hjernens basale funktioner

Torsdag d. 2. December kl. 16:15 i store mødesal

Poul Jennum vil komme ind på søvnregulering, 
og hvordan man kan bruge det til at få et indblik i 
hjernens funktioner.
Arrangementet vil vare 1-2 timer

Vi ses!
FORNIKS

workshop i aromaterapi 
8/12 kl 16-20
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Vædderen (21. marts – 20. april)
… 

(truthbomb)

Tyren (21. april – 21. maj)
I denne måned kommer du til at bestige en 
KOpimaskine med dine bukser og/eller ned-
erdel samt undertøj om anklerne. Desuden 
vil du gå over for rødt i bar arrigskab.

Tvillingen (22. maj – 21. juni)
I denne måned vil du opdage, at din kæreste 
igennem længere tid alligevel ikke er din 
søster.

Krebsen (22. juni – 22. juli)
I denne måned vil din daglige cyklus 
blive forstyrret af modbydelig uncoupling 
proteins,  hvorved du vil  føle dig 
ernergiberøvet og generel ugidelig.

Løven (23. juli – 23. august)
Pas på din onde onkel med ar i hovedet. Han 
er muligvis ude på at dræbe dig og din far. 
Nok mest, hvis du er prins. Hvis du er en lille 
prinsesse, så skal du bare blive ved med at være 
lidt løs på tråden Đ

Jomfruen (24. august – 23. september)
Sidste måneds strabadser vil lægge dig tungt på 

sinde. Måske var det på tide at sige undskyld 
til folk, for alle de forfærdelige ting, du har 
sagt til dem. TRUTHBOMB.

Vægten (24. september – 23. oktober)
Din vægt vil stige pga. excessiv indtagelse af 
julemad. Desuden vil du google Simo Häyhä’s 
navn for at bekræfte historien om hans bed-
rifter. Og ja det passer. TRUTHBOMB!

Skorpionen (24. oktober – 22. november)
Skorpionen vil på mere end en måde i 
denne måned vise sin morals dårligdom, 
ved bl.a. at lyve unødvendigt meget. Nep-
tun danner en skrå linje med Uranus set 

forfra, så tag dig i agt for julefrokostindbydelser 
med giftigt indhold (kan ses makroskopisk som 
hvidt pulver) samt hattesælgere. Dem kan man 
sgu ikke stole på. 

Skytten (23. november – 21. december)
Skytten vil skyde med løst krudt i denne 
måned, hvorfor seksuel beskyttelse vil være 
helt unødvendigt. Et råd: Sig ikke, at du er 
skytte i byen.

Stenbukken (22. december – 20. januar)
Pas på, ikke at bukke under for snapsene. For 
re’sten’ bør du altid vælge ’saks’ på ’papir’et.

Vandmanden (21. januar – 18. februar)
Du vil være nedlagt i denne uge. Desuden vil 
du også være udsat for grov chikane fra folk, 
der er jaloux på dine (helte)gerninger. Ja, alle 
har forstået, at du er helt.

Fisken (19. februar – 20. marts)
Din mærkesag vil i denne uge blive vendt på 
hovedet og vil derfor blive til et sagsmærke. Gå 
dog stadig op i det.

Særhoroskop (fødselsdagshoroskop) Skytten
(23. november – 21. december)

Legemsdel: Areolae mammae (nam nam)
Element: Fedt- og kalkholdigt væske (gerne kom-
mende fra aktuelle legemsdel)
Aura: Prospektiv kohorte
Sten: Saks, papir..?

Personlighedstræk: Skytter er kendte for at besidde enorme 
mængder viden uden dog at være i stand til at omsætte 
denne viden til praksis. Dette skyldes hverken dovenskab 
eller uheld, men en generel omsiggribende inkompetence.
Pga. deres inkompetence, er de desuden meget anspændte 
i andres nærvær. Dette er endnu en hæmsko for disse 
mennesker, hvilket desuden medfører, at de heller aldrig 
nogensinde kan huske de ting, de nu engang skal huske.
Skytter læser utroligt meget til eksamen, uden dog at få 
gode karakterer. Beklager sig meget og udsætter ofte SAU-
læreren for pyrolitet (demonstration af egen viden forklædt 
som et spørgsmål).
Desuden har alle skytter kønssygdomme, hvorfor man altid 
bør spørge en potentiel scoring, hvad deres stjernetegn er.
Kendt vægt: Den Hvide Død (Simo Häyhä) var en kendt 
skytte. Han levede som almindelig landmand/jæger under 
Vinterkrigen (1939-1940). Han syntes dog, at det var ret 
uholdbart i længden, at russerne ville indtage hans lan-
dområder. Derfor besluttede han sig for at tage ud i naturen 
med noget dåsemad og noget hvidt kamuflagetøj og sin riffel. 
Hver gang der kom en fjende forbi, skød han ham så. Altså, 
Simo skød fjenden, som var en mand hver gang. Russerne 
blev ret sure på ham og sendte flere enheder af sted efter 
ham (men de vendte aldrig tilbage…). Til sidst blev de så 
sure, at de sendte artilleri ud i det område, hvor de mente 
han befandt sig, men de ramte ikke. Grunden til, at russerne 
ikke kunne finde ham, skyldes nok især hans taktik: Han 
brugte fx ikke teleskopisk sigte, da det ville inkludere at han 
skulle hæve hovedet højere op i landskabet, for at kunne 
kigge gennem teleskopet. Han tog også altid sne i munden, så 
hans ånde blev kølet på vejen ud af luftevejene, så fjenderne 
ikke kunne se hans ånde. Frag-ratio: 705 mod ½ (da han 
blev skudt i hovedet, uden dog at dø af dette). Simo døde i 
2002 efter en dårlig aprilsnar. Han havde syfilis; heraf hans 
kaldenavn (TRUTHBOMB).

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

Indledning
Vi præsenterer hermed denne uges horoskop indeholdende særhoroskop for skytten. Af ting, der vil hænde i nærmeste tid, kan nævnes:
- Panums ledelse vælger (stadig) at være ligeglade med de studerendes mening og bygge et Panum-tårn, som ingen egentlig gider have
- Der vil nok være en enkelt julefrokost
- En ”tilfældig” skytte vil blive udfordret i K, K eller K om at skulle have lavet en tatovering, hvor der står ”Made in Hong Kong”
- Det vil gå op for dig, at Peter Norsk ikke skal undervise næste semester, fordi han skal til Texas og være rummand. Et tab for Panums studerende, da han  
 er en fantastisk underviser.
- 2. semesterstuderende vil føle sig utroligt stressede. De vil blive venner med 3. semesterstuderende, som ligeledes bør være stressede efterhånden
- A.P. Møllers aktier vil stige.

Ville bare lige se hvad du laver nu.

Nårh.. Du læser MOK igen

Kære læsere!
Så nåede vi til vejs ende, 10hi f9s! Finalen var delt op i to etaper, nemlig 1) en dybfølt 
face2face tale, hvor kandidaterne én ad gangen skulle fortælle petit moi, hvorfor netop han/hun 
ville være en god BFF for mig, og 2) deres version af bestselleren ”One Night in Paris” med 
mig som figurant. Ej, nogle pæne ting de sagde, og EJ, nogle frække lagengymnastiktrickzZz de 
kunne! Anders Gee sagde nogle rigtigt nice ting, og Mia var rigtig fræk som min elsker – hun 
havde sågår stive knapper under showet, 10hi f9s! Men der kan kun være én BFF (BFF kan ikke 
bøjes i pluralis), og det blev – på baggrund af en samlet vurdering over hele forløbet – DAVID 
HVIDTFELT! Til de to andre: T.T.Y.S. (Talk To You Soon, red.). 
Læs MOK om to uger (og også næste uge selvf.), hvor der vil være en artikel om min og Davids 
dag, som kommer til at finde sted i kantinen efterfulgt af x antal timer på en computercafé. 
Jaaaaaaaaaaaa!





















BFF DAVID

gøgl


