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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: IMCC

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  Klubben er lukket på grund af revyen indtil 28/2-11
  Du får ingen gratis kaffe i dag

Torsdag: Du får ingen gratis kaffe i dag
  

Fredag: Duplo og Draco skal ud og sarge
  Jonas skal til fødselsdag i Svendborg
  Du får ingen gratis kaffe i dag

Lørdag: Michael skal drikke 60 hof
  Troels skal læse
  Du får ingen gratis kaffe i dag 

Søndag:  Plan mødes på syndikatet kl 15

  Du får ingen gratis kaffe i da
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Du får ingen gratis kaffe i dag

Tirsdag: Mikael skal på EKG-kursus
  Du får ingen gratis kaffe i dag

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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4sd2Duplo og Draco’s scorekursus!30 9
DEL 1

7Introduktion2
Alle kender historien om fyren der møder sin sjæleven, 
kæmper for at få hende, de bliver gift og lever lykkeligt 
til deres dages ende. Denne historie er set utallige 
gange gennem tiden, men måske er det ikke sådan 
livet bør leves. Efter udgivelsen af bestselleren ”The 
Game” i år 2005 er hele verden blevet præsenteret for 
en helt anden historie. Bogen handler om en kikset og 
midaldrende mand der gennem øvelse bliver en sand 
scorekunstner og kan få alle de damer han vil have. 
I over 20 år har ”Duplo” og ”Draco” levet livet som 
kiksede ensomme nørder. De har gennem tiden købt 
alt hvad der var at købe af normale selvhjælpsbøger 
inkluderende titler som, ”Stop being a nerd, for 
dummies” og ”Be your own boss”. Disse bøger hjalp 
lige lidt, men så stødte de på ”The Game” og dette fik 
deres øjne åbnet for det at lave damer. 
MOK vil de næste 10 gange følge ”Duplo” og ”Draco” 
på deres vej mod at blive scorekunstnere. Duplo 
og Draco vil i løbet af de næste 10 uger udføre 
forskellige missioner som vil transformere dem til ægte 
scorekunstnere, også kendt som master pick-up artists. 
“Duplo” og “Draco” vil sørge for at du, som læser, kan 
få et indblik i de opgaver som de udfører og hvordan du 
bliver en ægte scorekunstner. Hvis du sidder hjemme 
foran computeren og læser MOK mens du har gang i et 
spil World of Warcraft så gør som ”Duplo” og ”Draco”, 
ændr dit liv og bliv en scorekunstner.
“Duplo” og “Draco” har valgt at være anonyme da 
det, som de selv påpeger, ikke er lige populært at være 
scorekunstner.

7Mission 12
Forberedelse på teorien bag spillet

Denne uge er den travleste uge i hele scorekurset. 
Draco og Duplo har lavet en del forberedelse op til dette 
scorekursus men i denne uge er det din tur til at lære alt 
om de teorier der er at lære. Der er flere hjemmesider 
man kan bruge til at lære om spillet:

http://www.pickupguide.com/layguide/
Det første link er en genial og simpel guide til alt hvad 
man kunne ønske at vide om det at lave damer. 

http://www.thegame-online.dk/

Dette forum kan du bruge til at hjælpe dig videre i 
spillet. Forummet er på dansk og der kan man møde 
flere scorekunstnere man kan tage ud og sarge med.

http://www.pick-up-artist-forum.com/
Dette er det ultimative forum. Her er links til alt hvad 
man kunne tænke sig at vide. Der er online audio og 
video kurser. Hvis man tager tingene til sig er det stedet 
hvor man lærer at blive en ægte Scorekunstner.

Derudover er der bøger som:

”The Game” – Neil Strauss
En god begynderbog som er skrevet som en historie 
men giver en mulighed for at lære teorierne til det 
at lave damer.

”The Mystery Method” - Mystery
Bogen er ren teori om hvordan man bliver en scorekun-
stner.

“The natural Art of Seduction - Secrets of Succes with 
Women” af Richard La Ruina
Minder lidt om the game er langt fra så kendt, men et 
godt supplement.

7Teori2
Draco og Duplo har samlet nogle af de vigtigste regler 
man skal bruge for at blive en god scorekunstner. Det 
er langt fra alt hvad man har brug for til at blive en 
scorekunstner men det nogle simple ting man altid skal 
huske på når man er ude og sarge. 

Karakteristika for Alfahanner
Det vigtigste for at møde damer er at udstråle selvtillid 
og man har det sjovt i sig selv. Når man kommer ind 
i et rum skal man altid have et stort smil på læben 
og udstråle at man føler sig tryg og hjemme. Når 
man befinder sig i en gruppe handler det om at være 
gruppens centrum og få alle omkring sig til at have 
det sjovt. Dette er ikke noget der kommer naturligt 
men dette kursus giver nogle fif til hvordan man kan 
opnå dette.

3-sekunders reglen
Når man ser en pige har man 3 sekunder til at reagerer 
og beslutte sig for at gå over og køre en åbner. Efter de 
3 sekunder virker det som om man har stået og taget 

sig mod til det eller stået og aftalt med vennerne om 
hvordan man lettest får hende i kanen. Det gør også 
det hele lettere for en selv da man ikke når at gen-
nemtænke alle de ting der kan gå galt.

Forberedelsen til at åbne
Når man skal åbne et mål er der mange ting man skal 
tænke over. Forberedelse handler om kropsprog og 
illusioner. Man skal altid have det sjovt i den gruppe 
men er i og sørge for at have det sjovere end alle andre 
i rummet. Når man konfronterer målet skal man ikke 
være for direkte men i stedet bare inkludere hende i det 
sjov man selv har og det vigtigste er ALTID at smile. 
Hvis hun er i en gruppe skal man sørge for at holde 
alles opmærksomhed, hvis man mister én i gruppens 
opmærksomhed kan man risikere at miste alles. Det 
er vigtigt aldrig at læne ind over målet men derimod 
bare tale højere og eventuelt holde kropssproget lidt 
væk fra målet. Mændene i en gruppe er meget vigtige 
da de kan virke som cockblokkere for andre fyre. De 
kan derimod bruges til ens fordel da man kan bruge 
dem som undskyldning til at opsøge gruppen.

Katten og garnnøglen
Først når målet er åbnet og spillet er i gang er det 
vigtigt altid at huske på katten og garnnøglen-princip-
pet. Man skal aldrig være for let tilgængelig. En kat 
gider kun lege med garnnøglen når den lige præcis ikke 
kan få den og når den har fanget den så er det ikke 
sjovt længere. Sådan har kvinder det også. Derfor er 
det vigtigt at opføre sig som om man er præmien for 
hendes hårde arbejde og ikke omvendt. 

7Ordliste2
Mål[navneord]
Den pige scorekunstneren har besluttet sig for at 
forføre

Sarge[verbum]
Når man tager ud med det specifikke formål at lave 
damer.

Åbner[navneord]
Et spørgsmål, en konstatering eller historie som 
man bruger til at starte en samtale med fremmede 
kvinder.

7Kontakt2
Hvis du har spørgsmål til kurset, til Draco og Duplo eller bare har brug for hjælp til scoringer eller råd til hvad du skal gøre bedre så skriv til 

scorekursus@gmail.com. 

gøgl

Kommer snart!!! 
Hold øje i MOK



44 Studietilbud

Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 7, 2011
De ti bud II: Du må ikke misbruge Guds navn 

De ti Bud. Er det ikke noget med, at man skal sove 
med hænderne over dynen og man ikke må slå ihjel? 
Handler de ti bud ikke om, at man kun er OK, hvis 
man opfører sig som et dydsmønster og følger nogle 
dødssyge regler, som andre har udstukket for længe 
siden? Er de ti bud ikke en arkæologisk kuriositet, 
som – i bedste fald - hører til på et museum over den 
danske kulturarv? Med streg under –arv.

Jo, det kunne man da godt være fristet til at mene. Og 
man kan jo også sagtens mene, som Nicolai antydede i 
sidste uge, at de ti bud i det store og hele er praktiske 
foranstaltninger, som gør det muligt at holde sammen 
på et samfund. Det er så pokkers upraktisk, hvis folk 
går rundt og slår hinanden ihjel hele tiden og stjæler 
hinandens ting. 

Men der er måske også noget andet på spil. Måske 
kan de ti bud forsigtigt antyde overfor et moderne 
menneske, at selvom det er indlysende, at verden er 
centreret omkring MIG, så er JEG ikke fejlfri. Det har 
de fleste af os sandsynligvis oplevet, hvis vi tænker 
rigtigt godt efter. 

Tro det eller lad være: pointen med de ti bud er IKKE, 
at man med al vold og magt skal forsøge at overholde 
dem for dermed at kvalificere sig til at være en god 
kristen – eller i bredere forstand et godt menneske. 
Pointen er, at vi skal prøve efter bedste evne - og 
uvægerligt opdage, at vi ikke kan lade være med at 
bryde buddene igen og igen. 

Vi opdager med tiden, at selv vores allerbedste vilje ikke 
er nok til af få vores indsats i livet til at blive pletfri. 
Uanset hvor mange timer vi studerer, er der altid noget, 
vi ikke får styr på. Uanset hvor meget vi prøver at tale 
pænt til vores forældre, så lykkes det ikke altid. Uanset 
hvor meget vi anstrenger os for ikke at begære vores 
næstes nye iPhone, så stikker det måske alligevel lidt i 
hjertet. Og netop dét er et vilkår, der er fælles for os alle 
sammen. Vi kan ikke følge reglerne. Vi er ikke perfekte. 
Vi lyver og bander og snyder og horer og stjæler og slår 

ihjel. Nogen selvfølgelig mere – og mere bogstaveligt 
- end andre. Men vi gør det alle sammen. Og så er det 
alligevel i orden. I det store perspektiv.

Bud nummer to handler om, at vi ikke må ”misbruge 
Guds navn”. Vi må altså ikke bande og sige s’Gu’ og 
Fanden. Det sker ganske ofte for mange af os, og hvad 
er der egentlig galt i det? Den sociale konvention der 
siger, at det ikke lyder pænt, er måske lidt svær at tage 
alvorligt. Sociale konventioner er jo spændetrøjer, der 
forhindrer mig i at udfolde mig frit? 

Muligvis, men at vise respekt for Guds navn ved ikke 
at bruge og misbruge det i tide og utide, viser måske, 
at vi stadig mener, at der faktisk er noget i verden, som 
har særlig værdi. Der er noget der er menneskeligt, 
fejlbarligt og vidunderligt, og der er noget, der er gud-
dommeligt, fejlfrit og vidunderligt.

Forskellen mellem de to vinkler på tilværelsen hjælper 
mig til at huske og forstå, at alting ikke bare er dagli-
gdag og havregrød. Og alting er ikke fest og farver. 
Forestil dig en uge uden weekend. Eller en weekend 
uden uge for den sags skyld. Begge dele vinder ved 
at være hinandens modsætning. Og det kan noget så 
oldnordisk som et bud om at jeg ikke må misbruge 
Guds navn hjælpe mig til at huske. Det er s’Gu da 
ikke så dårligt?

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studietur til Det punkede Berlin
De to akademiske medarbejdere Lise Lotz og Annette 
Davidsen samt et lille udvalg af erfarne berlinfarere 
fra forskellige studier står i spidsen for en kort studi-
etur til Berlin. Vi vil særligt fokusere på street, punk 
og undergrund i Berlin, og turen henvender sig især 
til dem, der HAR været oppe i fjernsynstårnet og som 
HAR besøgt Checkpoint Charlie. Alle er naturligvis 
velkomne.

Tid: 18.-21. marts 2011
Sted: Afgang med bus fra Kbh., Ingerslevsgade (DGI 
- byen) kl. 06.30
Ank. Berlin ZOB kl. 13.30

Afgang med bus fra Berlin ZOB kl. 15.15 
Ank. Kbh. kl. 22. 

Pris: Kr. 1300,-
Prisen inkluderer:
Busrejse
3 overnatninger på tre-stjernet hotel i 3 sengs-
værelser
Morgenmad

Prisen inkluderer ikke:
Enkeltværelse (tillæg kr. 400,-)
Forsikringer
Diverse entréer

For flere oplysninger: kontakt Annette Davidsen 
(davidsen@hum.ku.dk /53 53 51 31) eller Lise Lotz 
(lotz@adm.ku.dk /53 53 61 31)

Studiekreds: Mig og min hjerne
Hvad fortæller hjerneforskningen om mig og min 
hjerne? Hvad siger filosofien? Og kan religiøse forestill-
inger afvises som hjernespind? Hvad siger du?

Studenterpræst Nicolai Halvorsen leder diskus-
sionen.

Tid: Tirsdage 16-18 (22. februar, 8. marts, 22. marts, 
5. april, (pause påske), 3. maj og 24. maj.

Sted: Sankt Johannesgården, lokale K1 , 1. sal, 
Blegdamsvej 1 B, 2200 Kbh. N (Bag Skt. Johannes 
kirke ved Skt. Hans Torv)

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: facebook.com/SMiKbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

Ugens Quiz

Den diagnostiske
Du er forvagt på på skadestuen i  
Hjørring, hvor en 25-årig stærkt 
overvægtig kvinde indbringes med 
Falck, og idet du kommer ind til 
hende, kan du godt se, at hun ikke 
har det godt. Hun har gennem de 
sidste 4 timer haft muskelkram-
per og et højt selvmålt blodtryk, 
som når du måler det er: 200/110. 
Hendes puls er 97. A-punkturen 
viser alkalose, høj p-natrium, lav 
p-kalium og p-renin er også lav. 
Hun fortæller dig, at hun har en 
kæleilder derhjemme, som tisser 
i alle hjørner. Det var især slemt 
aftenen før, hvor den havde været 
alene i mange timer efter pt. havde 
været til fødselsdag hos sin nevø. 
Du mistænker hende for cush-

ings, da hun har abdominal fedme, 
strækmærker og virker træt. 
Du laver derfor en dexametason 
suppresionstest, som afbekræfter 
din hypotese. Du er derfor på bar 
bund og skal lige til at ringe til din 
bagvagt, men tør ikke, da det er 
midt om natten og bagvagten bor 2 
timer fra hospitalet. Du indlægger 
pt. og beder om, at sygeplejersken 
kontakter dig, såfremt hendes 
tilstand forværres. Næste morgen 
er hendes tilstand umiddelbart 
normal.
Hvad fejler patienten???

Den Basale
Du er lige blevet medlem af FADL 
i København og vil gerne have 
en forsikring gennem FADL. Din 

nye cykel, du fik i konfirmation-
sgave i år kostede 9849,- og du 
ønsker at have den forsikret samt 
have en ulykkesforsikring med en 
præmiesum på 1.000.000,-
Du bor desuden sammen med en 
anden medicinstuderende, og i 
deler indboforsikring.
Til sidst skal det nævnes at du 
også har forenet gruppeliv i din 
forskring.
Hvad koster'd?

Sidste uges vinder er efterhånden 
stormester i mok-quizzen, nemlig 
Ghennadie Mazin, som rigtigt nok 
svarede kronisk blyforgiftning.

Send dit svar til mok@mok.dk 
inden mandag d. 21/2-11

Af Jonas/MOK-red



55studievejledning
Februar 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge  
7-8 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 15/2 0900 – 1000  1000 – 1200  Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 16/2 1100 – 1300  1300 – 1500 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 17/2 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 18/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Ole Kruse Medicin 
      
Tirsdag 22/2 0900 – 1000  1000 – 1200  Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 23/2 0800 – 1000  1000 – 1200 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 24/2 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted 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

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne 
omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

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

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du 
afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) 
inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom 

på at hvis du afmelder eksamen, så har du ikke mu-
lighed for at gå op før næste semester. Derfor er det 
en god ide at tale med en studievejleder, inden man 
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 
9 samme dag som eksamen. Senest tre dage efter skal 
en lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret.

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

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.
Du kan også finde et skema over vigtige tidsfrister på 
vores hjemmeside www.medicin.ku.dk/vejledning 

Eksamen – tilmelding og afmelding. Fik du 
tilmeldt dig sommerens eksaminer samt eksa-
men i bachelor- og kandidatopgaven?

International corner
Angers Medical School (FRANCE) will organize this 
summer the 2nd Edition of its exciting Research 
Summer School. 
This 15 days program will introduce your students to 
major medical research issues and raise their interest 
to get involved in research activities. An attractive 
social program is also included. 

Please have a look on our website: www.univ-angers.
fr/researchsummerschool
Registrations are open now! 

Deadline is the 30th April 2011. Applications should 
be sent to rssa@contact.univ-angers.fr
All French and foreign students from the 2nd to 4th 
year of medicine/biological sciences/pharmacy can 
apply.
Registration costs for 2 weeks: 500Đ (tuition, lodging, 
lunches, scheduled excursions, and extracurricular 
activities).........
Following the success of the previous editions, ECCO 
- the European CanCer Organisation is organizing the 
7th and 8th Elective Courses in Oncology for Medical 
Students in Antwerp (Belgium) from 1-12 August 2011 
and Poznan (Poland) from 8 - 19 August 2011. 

With the key goal of encouraging medical students 
to specialize in an oncology related discipline, these 
intensive courses have proven highly successful as 
reflected by the positive and enthusiastic feedback 
received from former students. 

Course objectives:
1. To provide insight into all aspects of oncology with 
both theoretical and practical sessions
2. To facilitate a multidisciplinary approach to cancer 
treatment
3. To give a presentation on a specific and defined 
topic

Selection Criteria:
1. The course is offered to medical students in  
their fourth year of studies and onwards 
2. Applicants must have clinical experience
3. Fluency in written and spoken English is a pre-
requisite
4. Have a letter of support from the Supervisor/Head 
of Department
5. A maximum of twenty four students will be selected 
from any European country for each course
6. Selected candidates must bring their own laptop 
computer to the course

Successful candidates benefit from free registration 
and accommodation at a fellow student’s home as well 
as a travel grant.

Detailed course information is available on www.ecco-
org.eu (under Education/ Elective Course 2011) or can 
be accessed directly via the followin g weblink:
http://www.ecco-org.eu/Education/Elective-
course/Elective-course-2010/page.aspx/2030

ECCO- The European CanCer Organisation - Avenue 
Mounier 83 - 1200 Brussels - Belgium
Telephone +32 (2) 775 02 01 - Telefax +32 (2) 775 02 
00 - www.ecco-org.eu.........  

ANSØGNING OM STUDIEOPHOLD I NORDEN, 
EUROPA, BRASILIEN OG JAPAN 
I EFTERÅRET 2011 ELLER FORÅRET 2012 – 
ANSØGNINGSFRISTEN ER  DEN 3. MARTS 
2011
 
Overvejer du at tage et semester i udlandet hos en af 
vores partneruniversiteter i Norden, Europa, Japan 
eller Brasilien, så skal du huske at søge senest den 
3. marts 2011 for at komme på udveksling i enten 
efteråret 2011 eller foråret 2012.
 
Hvornår på studiet:
Normalt er det kun muligt at komme på udveksling 
på 1., 3. og 5. (11) semester på kandidatdelen af 
medicinstudiet.

Hvortil:
Fakultetet råder over 16 Nordplus-aftaler, 25 Erasmus-
aftaler samt 2 oversøiske i 14 forskellige lande:
 
- Belgien (Bruxelles). Sprog: fransk
- Brasilien: Universidade Federal da   
Paraíba. Sprog: portugisisk
- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors,  
Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk
- Frankrig: Paris, Rennes, Strasbourg og (ny aftale) 
Poitiers. Sprog: fransk
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Italien: Ferrara, Firenze, Genova, Napoli, Rom, 
Torino. Sprog: italiensk
- Japan: NY AFTALE: Uni. I Tokai, Kanagawa * 
Sprog: engelsk
- Norge: Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim. 
- Schweiz: Lausanne: Sprog: fransk
- Spanien: Barcelona, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid. Sprog: spansk
- Sverige **: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, 
Uppsala, Umeå 
- Tyskland: Berlin, Bonn, Heidelberg, Münster. 
Sprog: tysk
- Ungarn: Debrechen. Sprog:engelsk
- Østrig: Innsbruck og Wien. Sprog: tysk 
 
*Der er en plads til efteråret på et delt 4./5. semester 
(KA). Studieplanen vil være: Oftalmologi (2 uger), 
Oto-Rhino-Laryngologi (4 uger), dermatologi (2 uger), 
Venerologi (2 uger), Neurologi (2 uger) samt Neurok-
irurgi (2 uger)

 
**Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at 
komme på udveksling til vores partneruniversiteter i 
Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er dog 
muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester (kandi-
dat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, 
psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår 
i et enkelt kursus. 
 
 Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning finde på: http://
medicin.ku.dk/internationalt/generelt/ansogning/
Det er nemt at søge – så fortvivl ikke !!!
  
Hvornår:
Ansøgningsfristen er: Torsdag den 3. marts 2011. 
Ansøgningen afleveres i Journalen på fakultetssek-
retariatsgangen. 
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den interna-
tionale studievejleder Eva Maryl i lokale 9.1.35. 
 
På Det Internationale Kontor, Vor Frue Plads, kan du 
låne mapper med erfaringsrapporter fra studerende, 
som har været på udvekslingsophold tidligere.

Med venlig hilsen
  
Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International studievejleder
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UNDSKYLD!!!
 
Undskyld til de basis-
grupper, der ikke fik 
deres indslag med i sidste 
uge. En hel dobbeltside 
med indlæg gik tabt et 
sted i arbejdsprocessen 
sidste uge. Det beklager 
vi meget!

David/MOKred

Grønlandsgruppen under IMCC ar-
rangerer kliniske ophold i Grønland 

af 1 måneds varighed

Klinikophold 2011/12 
Grønland

(april 2011 – marts 
2012)

Alle der har bestået 8. semester, 
kan ansøge om pladserne.

Nuuk (Dronning Ingrids Hos-
pital):
2 pladser hver måned i juli og 
august 2011.

Aasiaat:
2 pladser hver måned i april 
2011 - marts 2012. Eksklusiv 
kost, logi: 850 kr./bolig for hele 
perioden. Hvis der kommer 2 
studerende, skal de gerne kunne 
bo sammen.

Ilulissat:
1 plads hver måned i april, maj, 
september og oktober. 2 pladser 
hver måned i juni, juli og august. 
Logi inkluderet for studerende 
uden legatstøtte. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned april 2011 
- marts 2012. Inkl. logi. Studer-
ende skal fremsende rejseplan, 

når denne foreligger.

Qasigiannguit:
Plads for 2 studerende, én ad 
gangen, i mai, juni, juli eller 
august. Inkl. kost og logi.

Ittoqqortoormiit:
1 plads hver måned i juli og 
august. Inkl. logi.

Upernavik:
2 pladser hver måned i april, 
maj, juni og juli. Inkl. logi.

Sisimiut:
2 pladser hver måned i maj og 
juni. Højst sandsynligt inkl. 
logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.
dk (vælg Udveksling og kliniko-
phold) og send det til os!
Her kan du også læse beretnin-
ger fra andre studerende
Du skal sende en motiveret 
ansøgning
Ansøgningsfrist er den 25. feb-
ruar

Ny basisgruppe - Sundhed for Alle

I Danmark er der mange tusind mennesker der le-
ver som udokumenterede migranter, og som derfor 
udelukkende har ret til akut lægehjælp.

Det betyder de ikke har adgang til eksempelvis  
graviditetsundersøgelser, hjælp under fødsen, 
børneundersøgelser, diabetes behandling, HIV 
behandling, cancer udredning/behandling  - for blot 
at nævne nogle eksempler. Dette er i konflikt med 
lægeløftet og de menneskeretlige resolutioner som 
Danmark har underskrevet på området.

Vi er en gruppe under IMCC der siden oktober 2010 
har arbejdet med at samle og formidle oplysninger 
om udokumenterede migranters adgang til sund-
hed i Danmark. Vi holder månedsmøde den sidste 
tirsdag i måneden kl 19 – næste gang d 22 februar 
i studenterhuset.

Hvis du er interesseret i at være med så duk op – el-
ler send os en mail på sundhedforalle@imcc.dk.  Vi 
har både projekter man kan være med på, og plads 
til flere ideer. Vi glæder os til at se dig!

Exchange plads til GHANA ledig!

 Pladsen gælder 1 måneds klinikophold på et hospital i Ghana. Den kan benyttes i løbet af 
sæsonen 1.april 2011 til 31. marts 2012. Dog er fristen for tilmelding senest 3 måneder før 
opholdsstart. Det vil sige hvis du vil af sted i juli skal du tilmelde dette senest marts. 
Oplysninger om mulige afdelinger, byer samt krav om semestertrin finder du på: 

http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php

Pris: 2000 DKK
Prisen dækker over logi og et måltid om dagen i en måned i Ghana. 
Kontakte mig hurtigst muligt hvis du opfylder kravene og gerne vil overtage pladsen!
Med venlig hilsen
Emelie Ekberg
emelieekberg@hotmail.com

KOM TIL IMCC INFODAG D. 24. FEBRUAR KL. 16.15 I DAM AUDITORIET

IMCC er en organisation for studerende, der har lyst til at lave frivilligt sundhedsarbejde indenfor områderne 
udviklings – og hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt udveksling og klinikophold. Vi er både en seriøs 
og sjov organisation, der primært betår af medicinstuderende, men flere og flere studieretninger kommer til. 

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksualundervisning 
i folkeskoler til udviklingsprojekter i Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m. 

Derudover kan du gennem IMCC deltage på kurser inden for fundraising, konflikthåndtering, projektledelse 
og kommunikation. 
Evner, som vil komme dig til gavn som fremtidig læge.

IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af semester, by og landegrænser, hygge og fede fester. 

Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din læsemakker under armen og find ud af hvad IMCC kan tilbyde 
dig. 

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 24. februar:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de enkelte projekter

Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation af alle projekter, trækker vi alle ud til området foran DAM, hvor 
repræsentanter fra alle undergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt og står klar til at svare på spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig!

- IMCC København

Dissektionsturen 2011
en studierelevant rejse

3 ugers sommerferie med sol og varme tilbragt sammen med andre fantastiske medicinstuderende. 
Undervisning i små grupper af kyndige professorer. Weekendudflugter og andre fritidsaktiviteter med 
andre unge. Lyder det som noget for dig? Så overvej at deltage i IMCC’s dissektionstur 2011.

Turen finder sted i juli og varer omkring tre uger i Brno, Tjekkiets næststørste by. På turen får du 
rig mulighed for at fordybe dig i anatomi, så du virkelig bliver rustet til eksamenen. Undervisningen 
foregår alle hverdage i tidsrummet 8.00-12.00 under kyndig vejledning af engelsktalende professorer 
på et af byens moderne universiteter. Derudover vil der være hjælp at hente hos to dansktalende 
hjælpelærere. Ca. to gange ugentligt er der forelæsninger af to lektioners varighed. Foruden ca. 60 
timers undervisning vil der være små ture til lokale seværdigheder, der de sidste år bl.a. indbefattede 
en udflugt til et gammelt vinslot, vinsmagning, grisefest, en dags tur til Wien og to dages afslutning 
i Prag. Turen er for medicinstuderende fra hele landet og i alt er det 40 pladser.

Vi holder snart et infomøde, hvor du kan få meget mere at vide. Hold øje med dit MOK i den nærm-
este fremtid, hvor tid og sted for mødet vil blive annonceret. Du kan også besøge hjemmesiden 
www.imcc.dk/dissektionstur.

Samlet pris KUN 6000,- kr.
Dette dækker rejseudgifter til og fra Tjekkiet, undervisning og dissektion samt udflugter.

Vi mangler nye arrangører i år
Til dissektionsturen 2011 skal bruges 3 arrangører. Som arrangør betaler man kun 3000,- kr. 
for turen i bytte for lidt ansvar og administrativt arbejde. Hvis du mener, at du er den rigtige til 
jobbet, så kontakt os allerede i dag, så kan du også høre lidt nærmere om jobbet og om hvad der 
kræves af dig.

Mvh. arrangørerne af IMCCs dissektionstur 2010
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Klinikophold i Kina
 
IMCC-Exchange arrangerer igen i år klinikophold 
i Beijing. Der vil sandsynligvis være mulighed for 
ophold på flere forskellige afdelinger(specialer), da 
der er tale om et af Beijings største hospitaler: Peking 
University 3rd Hospital (Universitets Hospitalet 
tilknyttet Peking University). Der vil være mulighed 
for at opleve den kinesiske kultur samt få et indblik i 
et meget anderledes sundhedsvæsen, på et af de mest 
moderne hospitaler i Kinas hovedstad.  

Det er et klinikophold af en måneds varighed i juli 
2011. 

Som gældende ved andre Exchange-ophold, arrang-
eres bolig ved hospitalet og frokost i klinikken.

Der er 2 pladser til dette ophold. Der kræves afslut-
tet fase 1 på medicinstudiet til sommer (5.sem) eller 
derover.

(Opholdet kan være meritgivende til præklinisk 
ophold eller VKO, dette skal ansøger selv ordne) 

Ansøgning skal indeholde:

a) Navn
b) E-mail
c) Telefon
d) Semestertrin (forår 2011)
e) Navn på evt. rejsepartner 
f) Angivelse af evt. tidligere ansøgninger til Kina-
udveksling (antal gange og årstal)
g) Motivationsbrev (½-1 A4 side, kan evt. skrives 
sammen hvis der søges sammen) 
h) Dokumentation (kopi fra netbank) for overførsel af 
kr. 2000,- pr ansøger (det sædvanlige Exchange beløb 
som går til bolig og frokost) til IMCCs konto: Reg.nr.: 
8401 Konto-nr.: 1097833 (Merkur Bank).
Angiv i ansøgningen tydeligt dine egne Banko-

plysninger dvs. Bank reg.nr. og konto-nr.(mhp at 
ansøgere ved afslag hurtigst muligt kan modtage kr. 
2000,- retur).
i) Derudover kræves medlemskab i IMCC for at 
ansøge (http://www.imcc.dk/bliv_medlem/). Dette 
bedes bekræftet med kopi af betaling af kontingent 
på kr. 75,- (kopi af betalingsside/netbank). Dette giver 
medlemskab i alle IMCCs undergrupper i et år og 
beløbet refunderes ikke.

Udvælgelse foregår på baggrund af:

1) Aktivt medlemskab ved Exchange-arbejde 
i IMCC (Min ½ år - begge ansøgere skal være ak-
tive)

2) Tidligere ansøgning om udvekslingsophold 
til Kina (tidligere afslåede ansøgere til dette ophold 
har fortrin for udvælgelse) 

3) Højt semestertrin 

4) Motivation (Kort beskrivende motivation 
til udvekslingsophold i Kina)

Ansøgninger vurderes af panel fra IMCC-Exchange 
som herefter udvælger 2 studerende.

 
Udover dette gælder de samme vilkår som for andre 
klinikophold med IMCC-Exchange. Herunder eget 
ansvar for flybillet, visum, rejseudgifter og lign. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 1. marts kl. 12.00

Skriv i emnefelt: Kina-exchange + “fornavn(e)”

Se evt. sædvanlige Exchange-forhold på http://www.
imcc.dk/exchange/

Send ansøgning eller spørgsmål til:

E-mail: exchange.kbh@gmail.com
Andreas B. Knudsen
Exchangegruppen Kbh 
IMCC 

 
Klinikophold i Kina 

  
IMCC-Exchange arrangerer igen i år klinikophold i Beijing. Der vil sandsynligvis være mulighed 
for ophold på flere forskellige afdelinger(specialer), da der er tale om et af Beijings største 
hospitaler: Peking University 3rd Hospital (Universitets Hospitalet tilknyttet Peking University). 
Der vil være mulighed for at opleve den kinesiske kultur samt få et indblik i et meget 
anderledes sundhedsvæsen, på et af de mest moderne hospitaler i Kinas hovedstad.   
 
Det er et klinikophold af en måneds varighed i juli 2011.  
 
Som gældende ved andre Exchange-ophold, arrangeres bolig ved hospitalet og frokost i 
klinikken. 
 
Der er 2 pladser til dette ophold. Der kræves afsluttet fase 1 på medicinstudiet til sommer 
(5.sem) eller derover. 
 
(Opholdet kan være meritgivende til præklinisk ophold eller VKO, dette skal ansøger selv 
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c) Telefon 
d) Semestertrin (forår 2011) 
e) Navn på evt. rejsepartner  
f) Angivelse af evt. tidligere ansøgninger til Kina-udveksling (antal gange og årstal) 
g) Motivationsbrev (½-1 A4 side, kan evt. skrives sammen hvis der søges sammen)  
h) Dokumentation (kopi fra netbank) for overførsel af kr. 2000,- pr ansøger (det sædvanlige 
Exchange beløb som går til bolig og frokost) til IMCCs konto: Reg.nr.: 8401 Konto-nr.: 
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Angiv i ansøgningen tydeligt dine egne Bankoplysninger dvs. Bank reg.nr. og konto-nr.(mhp at 
ansøgere ved afslag hurtigst muligt kan modtage kr. 2000,- retur). 
i) Derudover kræves medlemskab i IMCC for at ansøge (http://www.imcc.dk/bliv_medlem/). 
Dette bedes bekræftet med kopi af betaling af kontingent på kr. 75,- (kopi af 
betalingsside/netbank). Dette giver medlemskab i alle IMCCs undergrupper i et år og beløbet 
refunderes ikke. 
 
Udvælgelse foregår på baggrund af: 
 

1) Aktivt medlemskab ved Exchange-arbejde i IMCC (Min ½ år - begge ansøgere skal 
være aktive) 

 
2) Tidligere ansøgning om udvekslingsophold til Kina (tidligere afslåede ansøgere til dette 

ophold har fortrin for udvælgelse)  
 

3) Højt semestertrin  
 

4) Motivation (Kort beskrivende motivation til udvekslingsophold i Kina) 
 
Ansøgninger vurderes af panel fra IMCC-Exchange som herefter udvælger 2 studerende. 
 

Nyt fra SAKS 
 
Foredrag i krigskirurgi: 
Mavetarmkirurg Thomas Boel har været udstationeret i 
Kandahar. Kom og hør hvordan det er at være soldaterlæge i 
verdens brændpunkter. Onsdag den 16. februar kl. 16,15 i 
Store Mødesal. 
 
Foredrag: KBU læge på en kirurgisk afdeling: 
Tidligere formand for SAKS Flemming Bjerrum fortæller om 
sine oplevelser som KBU læge på en kirurgisk afdeling. 
Onsdag den 23. februar kl. 16.15 i Tandlæge Auditorium 
29.01.32  
 
Alle er meget velkomne.  
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SAMS 
afholder 
GENER-
ALFOR-
SAMLING
 mandag den 
21. februar kl. 
17 i Studenter-
huset.

Dagsorden vil 
være at finde på SAMS-grupperummet på 
KUnet (Dokumentbibliotek -> Møderefer-
ater -> 2011). 
 Forslag der ønskes behandlet på mødet 
– deriblandt vedtægtsændringer – skal 
sendes til mailinglisten (mail til alle 
medlemmer via grupperummet på KUnet) 
senest syv dage før generalforsamlingen. 
Det vil også være som et almindeligt 
månedsmøde med planlægning af forårets 
arrangementer. Desuden får vi besøg af 
Jacob, der arbejder i forskningsenheden 
inden for almen medicin på kommune-
hospitalet. Jacob er interesseret i at skabe 
en kontakt mellem forskningsenheden 
og de medicinstuderende med interesse 
for almen medicin. Hans ide går på, at de 
medicinstuderende først skal igennem et 
forskningskursus, hvorefter der vil være 
mulighed for at blive ansat til at hjælpe 
med forskningen. Så alt i alt en meget god 
indgangsvinkel for medicinstuderende til 
at komme igang med forskning. 
Der er selvfølgelig også som altid kaffe, 
the og kage.
Vel mødt!

www.samskbh.dk

Kristne Medicinere afholder general-
forsamling 
tirsdag d. 22/2 på Refsnæsgade 41 3.tv kl. 18.00
Dagsorden:
* Aftensmad
* Valg af dirigent
* Formandens årsberetning
* Kassererens årsberetning
* Ordet er frit
* Valg til bestyrelsen
* Evt. 

Kontakt: kristnemedicinere@gmail.com
Alle er hjerteligt velkomne!

Sexekspressens vinterseminar!

Kære dig! 
Tiden sig nærmer, hvor Sexekspressens årlige vinter-weekend-
seminar løber af stablen og du er mere end velkommen. I år ligger 
seminaret fra fredag d. 4/3 til søndag d. 6/3. Vi tager afsted i samlet 
flok fredag eftermiddag og kommer hjem igen søndag eftermiddag.

Og se så lige nogle af de ting, som vi kan tilbyde dig:
En fantastisk hyggelig oplevelse sammen med en masse andre 
medicinstuderende fra alle semestre.
Guidekursus, hvor du lærer de metoder vi bruger til at seksu-
alundervise hundredvis af folkeskoleelever med hvert år.
Eksterne foredrag om kønssygdomme og prævention samt 
om at være HIV-smittet og springe ud som homoseksuel i en 
sen alder.
Alt det hele, inklusive transport, til den nette sum af 150,-!

Det lyder jo for godt til at være sandt, men det er det bestemt ikke. 
Blot skal du huske at tilmelde dig så hurtigt som muligt for at være 
sikker på at få en plads.

Skriv til 6xseminar@gmail.com, senest d. 25/2, og kom på tur med 
Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe!

•

•

•

•

1 restplads i Kirinda, Rwanda efterår 2011
Trænger du til at se noget andet og samtidig få en masse klinisk erfaring? Har du bestået 8. semester i september 2011? Så 
er det måske dig der skal til Kirinda Hospital i Rwanda.
Hospitalet er et lille distrikts hospital i den vestlige del af Rwanda (Karongi District) ca. 3 timer i bil fra hovedstaden Ki-
gali. Der er ca. 130 sengepladser,  fordelt på medicinske og kirurgiske specialer. Der vil således være mulighed for at stifte 
bekendtskab med alt fra kejsersnit og appendektomier, til infektionssygdomme, underernæring, obstetrik og meget andet.
Opholdet er sep.-nov. (3 mdr) og du vil blive udsendt sammen med en anden (pladsen allerede tildelt). OBS! Gode fran-
skkundskaber er klart en fordel, om end ikke et must. 
Hospitalet er en helt ny kontakt, dvs. du bliver blandt de første der sendes ud med PIT.

Kontakt hospitalgruppen_pit@hotmail.com hvis du er interesseret. Restpladser afsættes efter først-til-mølle efter d. 25/2 
kl. 12.

PÆDiatrisk OFtalmologi 

med Interesse for Langvarige 
Indlæggelser

Vi mødes på våd studiesal, hvor vi vil 
gennemgå relevante cases fundet på 
world wide web. Kender du noget til 
modeljernbane (gerne Märklin), el-
ler har du gode cases kontrakt da 
togtrolden@gmail.com
Er du indforstået med ovenstående så 
kom da ved først kommende lejlighed...



88 basisgrupper

Udforsk Panums rige udvalg af  interessegrupper til

Mød grupperne bag forkortelserne og find din(e) 
yndlingsgrupper.

Man. d.28 februar kl. 17 i LU

Basisgruppebazar

Vil du udsendes med PIT i foråret?

2 pladser i Mbulu, Tanzania (maj-juli).
Dette hospital i Tanzania har haft samarbejde med PIT siden foråret 2010 med afrejse på en lidt ny 
måde. Der sendes hver gang to medicinstuderende, en folkesundhedsvidenskabsstuderende og en 
antropologstuderende afsted.
 Meningen med opholdet for de medicinstuderende er stadig, at det skal fungere som et 3 måneders 
klinikophold, hvor man deltager i det daglige arbejde på hospitalet, med bl.a. at gå stuegang og assistere 
til operationer og være i skadestuen - helt som et normalt PIT-ophold. Udover dette ville det jo være 
oplagt at planlægge eksempelvis undervisningsseancer sammen med de andre studerende i evt. kost, 
hygiejne, symptomer på malaria eller hvad de enkelte studerende selv finder spændende. Evt. samle 
data ind til en OSVAL-opgave.

Hospitalet har ca. 150 sengepladser, og har flg. afdelinger:
 En pædiatrisk afd., en mande afd. med blandede medicinske og kirurgiske patienter, en kvinde afd. 
med blandede medicinske og kirurgiske patienter, en fødeafdeling, en lille afdeling til for tidligt fødte 
børn, et stort operations rum og et lille rum til mindre indgreb.  Desuden en klinik for HIV/TB pa-
tienter og en klinik for ”mother and child health”. Se desuden www.imcc.dk under PIT for rapporter 
fra udsendte i foråret 2010.
For opholdet gælder det, at du skal have bestået 8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet. (Flybillet, vacciner og et lille beløb til kost og logi).

Skriv blot en mail med oplysninger om navn, semester og evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com

Pladserne fordeles efter først-til-mølle fra d. 15. februar 2011 kl. 12.

Mvh PIT

Forår 2011: 2 pladser på Christian Hospital Mungeli, Indien 
(maj - juli)

Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhattisgahr, Indien. 
Hospitalet er stedet for dig der har lyst til at assistere til mange 
operationer og evt. få hænderne ned i forskellige mindre opera-
tioner, såsom kejsersnit og hysterektomier, blødende ulcus og 
appendicit etc. Hospitalet er et mindre hospital bestående af 80 
sengepladser fordelt på forskeligge afdelinger og der arbejder i 
øjeblikket 6 læger.

Hospitalett er et gammelt PIT hospital, der har ønsket at få 
flere studerende ned. Derfor er der nu de to ekstra pladser her 
i foråret/sommeren. Gå ind på www.imcc.dk under PIT, hvis du 
er intereseret i at læse gamle rapporter.

Opholdet fungerer som et 3 måneders klinikophold. For alle 
ophold gælder det, at du skal have bestået 8.semester når du 
bliver sendt ud og du skal selv financiere opholdet. (flybillet, 
vacciner og et lille beløb til kost og logi)

Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” fra d. 15/2  
kl 12. Skriv blot en mail med oplysninger om navn, semester og 
evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com 

Mvh PIT
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PIT INFOMØDE !!

 Har du lyst til et ophold på et hospital i Kenya, Zambia, 
Indien, Ghana, Liberia, Uganda eller Tanzania ?
Eller vil du deltage i sjovt foreningsarbejde og være med 
til udvikling af vores projekter ?

PIT holder INFO-møde i KBH d. 15. feb. kl. 16. i Store 
mødesal på Panum!

Vi vil fortælle om PIT, om vores hospitaler, og om hvilke 
krav der er til at blive sendt ud! Desuden vil der være en 
tidligere PIT-udsendt som fortæller om sine oplevelser!
ALLE er meget velkommen! 
Der vil være kaffe og kage :)

Mange hilsner PIT

basisgrupper

PUFF INDKALDER TIL GENER-
ALFORSAMLING!!!
Flere bestyrelsesmedlemmerne i PUFF er ved 
at være færdige læger og derfor søger vi nye 
kræfter. 

Hvorfor skal det være mig, tænker du??

Fordi du er interesseret i forskning og gerne 
vil hjælpe med at forbedre vilkårene for sund-
hedsvidenskabelig studenterforskning
Fordi PUFF er en basisgruppe, som får 
tingene til at ske, mens vi har det sjovt! Vi 
afholder kurser, workshops, foredrag m.m. og 
har et godt samarbejde med PhD-skolen
Fordi PUFF repræsenterer et af de vigtigste 
kompetenceområder indenfor lægevidenska-
ben. Og PUFF er faktisk er en af Panums 
hurtigst voksende basisgrupper!
Fordi ikke bare forskning, men også ledelse 
og samarbejde  indgår i de syv lægeroller, der 
lægges vægt på, når du skal søge hoveduddan-
nelsesstilling.  Så hvorfor ikke starte med at 
opbygge dit CV allerede nu?

Men... hvad kræver det helt præcist af mig, tænker 
du???

Der er bestyrelsesmøder 4 gange årligt og 
generalforsamling 1 gang årligt 
Som regel bliver månedsmøderne uddelegeret, 
så man ikke behøver komme til dem alle, hvis 
ikke man kan
Der er ingen formelle krav til antal timer 
der skal anvendes på arbejdet, og vi har god 
erfaring med at give plads til f.eks. eksa-
menslæsning
Du kan selv vælge indenfor hvilke områder af 
PUFF, du ønsker at lægge dine kræfter.
Den siddende bestyrelse i en transitionsperi-
ode blive siddende sammen med den nye bes-
tyrelse så opgaverne overgives forsvarligt

YES – I´M IN, tænker du. Men hvad så nu??
 Kom til Generalforsamling d. 9. marts kl. 
16.15 i lokale 1.2.16. PUFF indkalder til 
generalforsamling og samtidig 2 års fødsels-
dag. Meld dig ind i PUFF og kom og stil op 
til bestyrelsen eller evt meld dig som aktivt 
medlem.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Mange hilsner,
PUFFs bestyrelse

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

����������������������
��������������������������

������������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������
���������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������
������������������������

���������������������������������������

���������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������

������������������������
�����������������������

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������

�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������



1010 Annoncer
11.  Nordiske Sommerskole 
i Cancerepidemiologi
- kursus og forskningsprojekter for studerende.

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig 
gunstige forskningsmuligheder vha. de nordiske 
registre.

Fase 1: 14. august – 26. august 2011
2 ugers internatkursus “Introduction to Cancer 
Epidemiology”, København
Fase 2: Sommer - efterår 2011
Projektarbejde svarende til 2 måneder. Gerne 
udført sideløbende med studie. Projektarbejdet er 
under vejledning ved forskningsinstitut i Danmark, 
f.eks. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse
Fase 3: Januar/februar 2012
2 dages internatkursus, præsentation af projekter, 
Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi 
og lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Fin-
land og Island.

Undervisningssprog:
Engelsk

Pris:
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurs-
erne dækkes af Nordisk Cancer Union. Udgifter 
til kost og logi under projektarbejdet betales af de 
studerende. 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
 www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræf-
tens Bekæmpelse, Lone Rosander, lrt@cancer.
dk, tlf.: 3525 7625,  eller  Birgitte Ødegaard, 
odegaard@cancer.dk, tlf. 3525 7683
Ansøgningsfrist er 15. april 2011.

Vi søger raske, utrænede mænd 
(ikke-rygere, 20-30 år, med BMI 
mellem 22 og 27), der ønsker at 
deltage i et immobiliseringsstudie 
med efterfølgende genoptræning 
på Biomedicinsk Institut, Panum. 

• Forsøgets varighed er på 10 uger. Heraf 2 uger 
med det ene ben immobiliseret i låst Don-joy 
(knæskinne) efterfulgt af 6 ugers genoptræning (3 
- 4 gange ugentligt á ca. 60 min. varighed). 
• Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde 
på Biomedicinsk Institut 30 gange, bestående af 
selve træningsperioden, to forundersøgelser og 6 
forsøgsdage plus eventuelle korte besøg for at tjekke 
og justere knæskinnen.
• I løbet af hele forsøget udtages der 8 vævsprøver 
fra lårmusklen og en enkelt gang indsættes der 
katetre i en arterie og i to vener i forbindelse med 
45 min arbejde. Målingerne vil blive taget under 
sterile forhold efter lokal bedøvelse af lægefagligt 
personale. 
• Løbende i forsøget måles kondital, fedtprocent, 
insulinfølsomhed og andre helbredsparametre.

Du får: Honorar på 8000kr (skattepligtigt). Af 
honoraret udbetales 3000 kr. efter immobilisering-
sperioden og de resterende 5000 ved fuldførelse af 
resten af forsøget. Desuden vil du få detaljerede 
og nøjagtige oplysninger om din helbredsstatus 
og muligheden for at træne regelmæssigt med en 
personlig træner i 6 uger.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité 
med journalnummer: hs:h-4-2010-85

Kontaktinformation:     
Martin Gram           
Ph.d.-studerende
Tlf.: 28 82 02 30 

Andreas Vigelsø Hansen 
Ph.d.-studerende
Tlf.: 26 33 23 77

Anja Birk Olsen 
Stud.med.          
Tlf.: 30481228
mitobolisme@gmail.com 

Vil du til Peru med IMCC Exchange?

For at få pladsen, kontakt mig snarest på 2933 
2198

Invasiv kardiologi (KAG, 

PCI, TAVI, etc.): 

Er det noget for dig?
Hvis du er medicinstuderende på 9.-12. semester, 
så inviteres du hermed til at deltage i et medicinsk 
pædagogisk forskningsprojekt, hvor du vil lære at 
foretage koronararteriografi (KAG) på en virtual 
reality simulator. KAG er en røntgen-kontrasstof 
undersøgelse af hjertets kranspulsårer mhp. diag-
nosticering af evt. stenoser.

Formål: Vi vil undersøge om oplæringen i KAG kan 
effektiviseres ved hjælp af dyade-træning.

Metode: Deltagerne vil blive randomiseret til 
individuel eller dyade-træning (to træner sam-
men). Træningen tager 3½ time, hvor man vha. 
videoinstruktioner lærer at udføre KAG. Træningen 
svarer til hovedelementet i den træning som læger 
i den kardiologiske hoveduddannelse tilbydes. I 
forbindelse med træningen vil dyade-gruppen blive 
interviewet kortvarigt. 
14 dage efter træningen vil alle deltagere få testet 
deres læringsudbytte. I forbindelse med testen vil 
man få udleveret et kursusbevis. Projektet løber fra 
uge 9 t.o.m. uge 15 i 2011.

Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde onsdag den 23. 
februar 2011 kl. 1600 på CEKU (Center for Klinisk 
Uddannelse), auditorium E, Teilumbygningen, 
Rigshospitalet.

Yderligere information
Kontakt PhD-stipendiat Sune B. E. W. Räder (læge) 
på SBEWRG@Gmail.com / +4520950972

Nordisk Sommerskole:

Hvorfor opstår kræft? - 
og hvordan kan man undgå 
sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle 
spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må 
man kende til nogle af kræftforskningens basale 
metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig 
ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens 
Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk 
Sommerskole for unge studerende især inden for 
fagene medicin, biologi, statistik og sociologi fra 
alle de fem nordiske lande.

Der er 25 stipendiepladser, der fordeles mellem de 
nordiske lande og stipendier-ne dækker både rejse, 
ophold og undervisning på et indledende kursus, 
som består af 14 dages intensive studier i cancerepi-
demiologi i København i august 2011. 
 
Efter det intensive kursus deltager kursisten i et 
forskningsprojekt, der gerne må aftales før kur-
susstart og som kan omfatte flere studerende. Det 
er meningen, at deltagerne skal arbejde med dette 
projekt i deres respektive hjemland, under lokal 
supervision, det næste halve år. Det drejer sig ikke 
om forskning på fuld tid, så man kan fortsætte 
med sine studier. 

 En weekend i januar/februar 2012 samles de nor-
diske studerende i Finland til et opfølgningssym-
posium, hvor de skal fremlægge resultaterne af 
deres forskning i det foregå-ende halve år. Også 
her er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af 
stipendiet fra Kræftens Bekæmpelse og Nordisk 
Cancer Union.

“Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft 
og rygning, som mit miniforskningspro-jekt omhan-
dlede, epidemiologi og statistik, har jeg også lært at 
bruge mange redskaber inden for IT og computerpro-
grammer, og jeg har lært, hvor vigtig en ordentlig 
litteratursøgning og litteraturgennemgang er. Hvis 
man bare har den mindste forskerspire i maven, 
vil jeg på det kraftigste anbefale, at man søger om 
at komme på sommerskolen. For mig har det været 
en perfekt måde at prøve kræfter med forskning på, 
og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig 
med i fremtiden, har jeg fået en viden og erfaring, 
som jeg kan bruge. Som en ekstra bo-nus oven i det 
man lærer af undervisning, forskningsprojekt og 
fremlæggelse og forsvar af ens egne resultater på et 
andet sprog, får man et samvær med andre studer-
ende, som er morsomt og stimulerende og strækker 
sig langt ud over sommerskolen.”        
Katrine (tidligere sommerskole-elev)

Fakta:
Ansøgningsskema fås på: www.ancr.nu/summer-
school eller hos: 
Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 3525 7625 
eller Birgitte Ødegaard, odegaard@cancer.dk, tlf. 
3525 7683

Ansøgningsfrist: 15. april 2011

Kursustidspunkt: 14. –26. august 2011

Sted: Kræftens Bekæmpelse i København
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Stetoskop gives væk!
Kære studerende.
Jeg har et stetoskop i overskud af mærket Litt-
mann.
Ring på 61462846, hvis i er interesserede
Med venlig hilsen Blonas H. Olsen
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Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 29. marts 
kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.
regionh.dk senest d. 18. marts 2011.
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 1. 
semester kandidat) for at deltage.

BESKRIVELSE
Kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-on 
kursus, hvor undersøgelse af ryg og perifere led gen-
nemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reuma-

tolog. I vil i grupper på to skulle undersøge hinanden. 
Det betyder, at du skal være klædt på til at være 
afklædt! 
Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages 
af patientinstruktører. En Patientinstruktør er en 
patient, der er certificeret til at kunne undervise i 
ledundersøgelse og i dagligdagen med gigt. Patientin-
struktørerne bruger deres eget liv og led som eksempel. 
Du får derfor mulighed for i mindre grupper dels at 
undersøge led med gigtforandringer, dels høre og tale 
om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Kirstine Amris
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419
Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, 
Gigtforeningen, og  reumatologisk overlæge Karen 
Lisbeth Faarvang.

Kursus i ryg- og ledundersøgelse

Vampevasere uge 7

Forord
Vær hilset alle medstuderende til et nyt semester. I 
denne uge har vi valgt at lade de populære vampevasere 
genopstå. Inspirationen til denne uges vampevasere er 
kommet fra Egypten, Filippinerne samt Jylland. Må de alle 
bestå i lang tid. Derudover savner vi Henrik øhh.
- Anders Gullach, Dennis 2, Kasper Aagaard Andersen.

Aswa (Adj.): Beskrivende ord om de utålelige mennesker, 
som insisterer på at skrive ud til alle inviterede præcis 
hvorfor, de ikke kan komme til et event, hvilket viser sig 
at være til stor gene for alle andre.

Blamblam (verb.): Når man en halv time efter endt 
dissektionsundervisning pludseligt opdager en klump 
fedt i sit hår.

Dolop (noun.): Følelsen af at man tidligt på semesteret 
er godt med i undervisningen til trods for man ikke har 
åbnet en bog endnu.

Ebialop (verb.): Når ens bachelor-vejleder kritiserer alt, 
inkl. ens påklædning. 

Emilliste (verb.): Når en person, der hedder Emil stiller 
op i en Anders Gullach-look-a-like-konkurrence og vinder. 
Lidt ligesom når Charlie Chaplin bliver nr. 3 i en Charlie-
Chaplin-look-a-like-konkurrence… bare lidt sjovere.

Fail-gril (verb.): Når man inderligt venter på en af ens 
venner kommer hjem. Kan også bruges, hvis man venter 
på sin hotdog bliver lavet. 

Framdolop (noun.): Det øjeblik hvor det går op for en, 
at man ikke er godt med i undervisningen, fordi man ikke 
har åbnet en bog endnu. Overgangen mellem dolop (se 
denne) og framdolop er glidende, men kan faciliteres af 
at dukke op til undervisningen.

Gagere (verb.): Når man bruger ord og vendinger hørt på 
psyk-vagter som inspiration til sin popmusik. Eksempelvis 
Lady Gaga: ”Raaa Raaa Uhhh Laaa Laaa”.

Gangbaroff (noun.): Et lyskryds som ældre personer 
skal bruge 3 grønne lys for at nå over til den anden side. 
Hvis man står på Rigshospitalssiden i krydset mellem 
Nørre Alle og Tagensvej og skal over til Panum vil man 
observere en gangbaroff.

Grasere (verb.): Når man skriver en af sine venner, som 
er medicinstuderende og spørger hvordan man kommer 
ind på medicin med en erhvervs-faglig baggrund således 
at man efter 3 års studie kan komme ind på psykiatri.

Guhna (noun.): Mad der udelukkende indtages pga. 
økonomiske overvejelser. Knækbrød samt pasta-pesto 
er et godt eksempel herpå.

Hatrick (noun.): Når den samme underviser ikke dukker 
op tre gange i træk.

Hååb (noun.): Folk der bruger paryk selvom de har 
hår.

Kurgiplap: Når man udelukkende kommunikerer via 
et håndholdt spejl.
 
Loratap (noun.): Anlæggelse af jysk accent selvom 
man ikke er fra Jylland.

Marianne (noun.): Når man er virkelig ked af sit 
navn.

Neo-vampevasere (verb.): Når vampevaserne genop-
står (lidt ligesom påske).

Nomamere (verb.): Når man laver bacon af due-kød.

Jubamango (noun.): Den følelse en given person har, 
som føler en enorm stor vigtighedsfølelse, trods det de 
har et meget ensformigt/ligegyldigt arbejde. Eksempler 
fra hverdagen kunne være: Tandlæger og folk der tjekker 
pas i lufthavnen.

Poly-æv-emboli (noun.) En emboli bestående af ær-
grelse over udtrukket eksamensspørgsmål. Sætter sig 
oftest fast i hippocampus-området. Medfører øjeblikkeligt 
hukommelsesproblemer og sympaticus-overaktivitet. I 
almindelige tale kendt som ”at klappen går ned”. Dette 
er et misvisende udtryk som bør undgås, da det hen-
tyder til, at problemet sidder i hjerteklapperne, hvilket 
ikke er tilfældet.

Rufus-rufus (noun.) Når en person hedder det samme 
til fornavn og efternavn.

Vankabril (noun.): Person som bliver fascineret/opslugt 
af at se andre folk tisse.

Vingumuri (noun.): Når man har vingummier i urinen. 
Ses mest i Sønderjylland. Idiopatisk oprindelse. Behan-
dling er symptomatisk.

÷ S

Ugens Vampevasere

gøgl

Panum Lookalikes

Set på FB

Niels Bach-FrommerPrivate Jackson
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Kom til fastelavnsfest!!!
 
FADL er glade for at åbne 
dørene for fastelavnsfest tors-
dag den 3. marts kl 16.30.
Se endvidere bagsiden. Det er 
gratis at deltage - tilmelding på 
facebook:
www.facebook.com/fadlkbh

Kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

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. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 17.00
Fredag: 11.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADLKursustilmelding 
Dette forår åbner tilmeldingen til semestrets kurser 21. februar klok-
ken 18.00. Se hele kursusprogrammet på fadl.dk. Her kan du også se en 
nærmerebeskrivelse af kurserne. 

»  9. februar: repræsentantskabsmøde  
   kl 16.15 i fadls mødelokale.

FADL ansætter ny tillidsrepræsentant
Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsent-
ant i FADL?
FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlemmernes 
interesser, hvor vi blandt andet:
• Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til 

en evt. klagesamtale på Vagtbureauet.
• Hjælper til med at undersøge regler og rettigheder 

for FADL-vagter
• Deltager i ansættelsessamtaler ved indsupplering 

på faste hold.
Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer 
med sikkerheden i arbejdsmiljøet.
Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:
• Profilering af hjemmeside og synliggørelse af TR.
• Deltagelse i klagesamtaler.
• Deltagelse som bisidder til ansættelsessamtaler på 

faste FADL-hold. 
• Regelmæssige møder med Vagtbureauet, hvor vi 

diskuterer vagttagernes arbejdsforhold og de med-
lemmer, som er omfattet af problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som 

ansættes for 1 år ad gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af 
et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager.
Arbejdsbyrden er ca. 20-40 timer pr. semester, men kan vari-
ere efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 
Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvføl-
gelig har tavshedspligt.
Aflønning sker med VT-grundløn.
Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus og være vagtaktiv
• Ikke være valgt ind i KKR.
• Være interesseret i foreningsarbejde
Semestertrin er underordnet. Der er én stilling til besættelse.
Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og tillid@fadl.dk
Ansøgningsfristen er onsdag d. 23. februar 2011 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 9.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

Kontingentopkrævning
Onsdag den 16. februar 2011 udsender FADL 
kontingentopkrævninger for forårssemestret 2011. 
Opkrævningen forfalder til betaling 3. marts 2011. 
Kontingentet er fastholdt på 880,- kr. halvårligt.
Husk, at kontingentet er fradragsberettiget, og det 
sørger FADL automatisk for at indberette til SKAT 
ved årets afslutning.
Er du blevet kandidat i januar eller har skiftet 
adresse, skal du huske at give besked til FADL via 
mail kkf@fadl.dk.

Medlemsfordele
Som medlem af FADL får du mange medlemsfordele. 
Sse mere på fadl.dk bl.a. får du:

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

Vis dit studiekort 
med FADL klister-
mærke og opnå 
rabat hos Juuls 
vin og spiritus. 
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Det sker i FADL

»   3. marts: fastelavnsfest
»   12. april: Repræsentantskabs      
møde

Tilmelding til semestrets kommende lægevikarkurser kommer til at foregå i uge 8 fra 
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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

A N N O N C E R
NYT LÆGEVIKARHOLD
Hjertemedicinsk afdeling P Gentofte Hospital

Nyt Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, 
Gentofte Hospital. Holdet forventes at blive på 6 Fadl-
medlemmer. Holdet forventes at begynde i uge 9 hvor 
der vil blive planlagt introduktion på afdelingen.
Holdet skal skrive elektroniske journaler og klargøre 
elektronisk medicin status på henviste elektive og 
subakutte iskæmi patienter, forud for koronarar-
teriografi  og PCI. Jobbet giver således god rutine i 
kontakt til patienter og journalskrivning. Arbejdet er 
travlt og lærerigt.
Arbejdstider: 

Mandag til fredag fra kl. 07.00-13.00
Krav:

FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat 
på 9. semester.
Det forventes at du kan tage 4-5 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
At du kan deltage i introduktion i uge 9 med start 
den 1/3-2011. 
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
værdsættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil 
blive foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for læge-
vikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid Bruun 
tlf. 35245408 
Ansøgningsfrist: Mandag den 21. februar 2011 
kl. 10.00. Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 
Gentofte”

•

•
•

•

•

•

•

•

ER DU INTERESSERET I AT 
ARBEJDE SOM DISPENSAT! 
Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Genoptræning og Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater som afl øser i weekenderne 
evt. i hverdag og ferieperioder.

Vi modtager patienter i alle aldersgrupper såvel 
medicinske som kirurgiske patienter til genoptræning. 
Det er alle patienter som har brug for et genoptræn-
ingsforløb som typisk varer op til 3-5 uger. 

Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen 
og laboratorium og et godt tværfagligt samarbejde. Vi 
er meget fl eksible m.h.t. planlægning af vagter 
Krav:
• Min. 200 SPV-timer
•Gyldigt akkrediteringskort 
Endvidere er du velkommen til at maile afd. syge-
plejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplys-
ninger: mth@gentofte.dk eller tlf. nr. 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt
Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Tranehaven”

VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET   
Søger 1 nyt medlem pr. 1. April 2011. 
  
Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 
  
Vagterne afholdes i et separat observationsrum 
sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 
2 patienter til observation ad gangen, og det er 
generelt fredelige og hyggelige vagter, som sjældent 
indeholder ”plejeopgaver”, men hvor man skal være 
klar til at det pludselig går stærkt, ved anfald. 
  
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver an-
den uge (man- til søndag i lige uger), samt dagvagter 
hver weekend. Vagterne varer i 8,25 time. Afsnittet 
holder lukket mellem jul og nytår, i påsken og i som-
merferien, hvor vi derfor har fri. 
  
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers 
varighed, samt en samtale/oplæring med ansvarshav-
ende sygeplejerske der varer en times tid. 
  Vi er et lille, velfungerende hold, der går meget op i 
at alle får vagter der passer deres kalender. 
  
Krav: 

100 VT-timer 
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse 
Evne til at arbejde selvstændigt og være pligtop-
fyldende 
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned, også i 
eksamensmåneder. 
Gyldigt akkrediteringskort. 
Skal kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 15/3-
2011 kl. 17.00 
Skal kunne komme til jobsamtale onsdag d.9/3 
mellem 15.30 og 19.00 

Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre 
neurologiske lidelser. 
  
Ansøgningsfrist: D.1/3-2011 kl.12.00. Vi gør opmærk-
som på at ansøgninger ikke gemmes fra tidligere 
ansættelsesrunder, og at der derfor skal søges igen, 
uanset at man før har søgt plads på holdet. 
  
Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk – København 
– tilmelding til hold 
  
For yderligere oplysninger kan holdleder Rikke Ers-
gaard kontaktes på wnb123@alumni.ku.dk 
 

•
•
•

•

•
•

•

ER DU INTERESSERET I 
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivn-
ing og invasiv kardiologi på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 2 stk. erfaren venti-
latør til ansættel¬se som kardiologisk assistent fra 
uge 9 2011.

Hvem vi er
Vi er 9 medicinstuderende, som arbejder som kar-
diologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrum-
met  på kardiologisk intensivafdeling RH 2143. Vi 
dækker alle aften- og nattevagter, samt dagvagter 
i weekenden.

Hvad vi laver
Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt 
på afdelingens sengeafsnit
Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt 
akutte patienter 
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI (ballonudvidelser)

Hvad vi kan tilbyde
Oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
Oplæring i 2 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 
4 betalte dag/aftenvagter.
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde 
på lille, velfungerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som 
betalt indlæring af centrale teoretiske og kliniske 
redskaber.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold-
møder med efterfl g. middag.
”Pensionistordning”, idet man efter 600 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du
Færdig med 8. semester.
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 
150 VT-timer 
I stand til at tage 8 vag¬ter pr. 4 ugers vagtplan 
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. 
kompakt holdstruktur)
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment, hvorfor du som OBS’er ikke bør væ-re på 
andre hold. 

Omkring ansøgning og ansættelse:
Du skal ansøge senest torsdag 24. februar kl. 10 via 
ansøgningsblanket på fadl.dk 
Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du          er i 
tvivl, om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag 1. marts i 
FADLs lokaler, Blegdamsvej 26
Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgn-
ing sammen med ansøgningsblanketten
Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi 
skal være opmærksomme på.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp.  
tidspunkt for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Asthildur 
Arnadottir: ast.arnadottir@gmail.com

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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VENTILATØR HOLD PÅ BISPE - 
BJERG INTENSIV AFDELING
Bispebjerg Hospitals intensiv afdeling står overfor en 
udvidelse af sengeplader og har derfor i en periode 
på 2. måneder brug for et ventilatør hold som kan 
dække vagter hele døgnet.
De har brug for erfarne ventilatører som kan passe 
patienter selvstædigt.

Perioden som skal dækkes er marts og april.
Holdet forventes at skulle bestå af 23-25 medlemmer 
så hele døgnet kan dækkes i de to måneder.

Krav: 
Medlemskab af FADL
Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
Erfaren Ventilatør som kan arbejde selvstændigt
Min. 200 VT-timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med flest antal timer og højeste semester-
trin vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: så hurtigt som muligt dog senest 
torsdag den 17. februar 2011 kl. 10.00
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing til hold – Mærket ” BBH intensiv”

Løn: VT-holdløn
Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Syge-
plejerske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk 

BIOPSIHOLD 1611 SØGER NYE 
MEDLEMMER

Vi er et lille hold på pt. 6 medlemmer, der søger 1-2 
nye kollegaer. Vi arbejder på Herlev Hospitals hæma-
tologiske afdeling, hvor vi tager knoglemarvsbiopsier 
assisteret af en sosu-assistent. Derudover hjælper vi 
til med blodprøver, venesectio og venekatetre når det 
passer i programmet. Typisk tager vi 4-6 biopsier pr. 
vagt. Vores arbejdstider mandag, torsdag og fredag fra 
9-14 samt tirsdag og onsdag fra 9-15. Vi er én på vagt 
ad gangen. Vi aflønnes med VT holdløn. Arbejdet er 
lægefagligt relevant og kan tælle som valgfrit klinisk 
ophold (VKO). 
Oplæring finder sted i marts måned, så du kan tage 
selvstændige vagter i april 2011.

Du skal: 
Min. være holdsat 8. semester.
Kunne arbejde selvstændigt 
Være medlem af FADL og have gyldigt akkrediter-
ingskort. 
Have min. 300 SPV-timer.
Kunne tage 3-4 lønnede følgevagter i marts og 
selvstændige vagter fra april.
Deltage i holdmødet i marts (dato følger).
 Være indstillet på at tage 4 vagter om måneden 
– også i eksamensmåneder.
Planlægge at blive på holdet minimum et år og meget 
gerne længere.

•
•
•

•
•

•
•

•

Der vil blive lagt vægt på tidligere holderfaring, 
VT-uddannelse, erfaring fra stikkerhold, bred klinisk 
erfaring, interesse for specialet og i særdeleshed 
god holdånd.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 10.00. 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld-
ing til hold – Hold ”1611”
Samtaler forventes afholdt torsdag d. 24. februar 2011 
efter kl. 15. 
Hvis du har yderligere spørgsmål kan holdleder Lauge 
kontaktes på nhq200@alumni.ku.dk 

•

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

A + B VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 
Test og introduktion. 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: 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 
PANUM/       

E 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 
FRB/       

F – Hjerne + kommunik. 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 
PANUM/       

G – Ernæring + udskillelser 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 
FRB/       

H – Kredsløb 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 
PANUM/       

I – Repetition 1 + BT 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 
RH/       

J – Respiration+ døden 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 
PA/       

K – Hygiejne 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 
RH/       

L – Repetition 2 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 
Holdopdelt  2,25 timer 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/       

M1 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 
PANUM/       

M2 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 
RH eller FRB      

N 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 
RH eller FRB      

O 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 
FRB/       

Opgaveaflevering: VB/ 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 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  
RH/  3,5 timer      

Q  -  Eksamen. 1. Time 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 

C 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 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/      

Y 26/04 eller 02/05 26/04 eller 04/05 03/05 eller 12/05 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 

X 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 

R Indenfor perioden: 
15/04 – 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 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 

SPV KURSUSPLAN 
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HOLD C TILMELDINGSFRIST: TORSDAG 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 16.30–18.30HVH
   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
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 30., 31/3. 1. eller 4/4
2 dage på følgevagt: 16. + 17/4 eller 30/4 + 1/5

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 16.30–18.30HVH
   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
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 4., 5., 6. eller 9/5
2 dage på følgevagt: 21. + 22/5 eller 28. + 29/5

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 16.30–18.30HVH
   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
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 23., 24., 25. eller 26/5
2 dage på følgevagt: 18. + 19/6 eller 25. + 26/6

VT KURSUSPLAN INKL. BVT

Vagtbureau

Der er ikke mange der kender Ig 
Nobel prisen. Ig Nobel prisen er en 
parodi på den almen kendte Nobel 
pris. Prisen gives hver år i oktober 
måned af det meget prestigefyldte 
magasin AIR (Annals of Improbable 
Research). Prisen startede i 1991 og 
gives i de samme kategorier som den 
”rigtige” Nobelpris. 
Det er en meget omdiskuteret pris 
men dens effekt gennem historien 
er ikke at kimse af. For at give et ek-
sempel så fi k vinderne af 2006 prisen 
i biologi ændre deres måde at ændre 
bekæmpelse af malaria epidemien. B 
Knols fandt ud af at myggen, Anoph-
eles gambiae, var ligeså tiltrukkede af 
Limburger ost som af fodsved. Bag-
grunden fandt han ud af var at den 
bakterie, Brevibacterium linens, som 
blev brugt til at lave osten var af den 
samme familie som den bakterie de 
fi ndes mellem tærerne hos mennesker. 
Dette førte til at nogle nationer 
begyndte at bruge ost til at tiltrække 

myggene.

Eksempler på tidligere vindere af 
prisen:
1998 i Statistik – Vinderne havde 
fundet en svag korrelation mellem 
længden på penis, højden og fød-
dernes længde. Det er ikke nok til at 
man kan bruge det som en indirekte 
målemetode af penis ,men en fyr på 
1,92 m og skostørrelse på 45-46 er 
nok rimelig veludrustet. 
2008 i Medicin – Vinderne vandt 
efter de havde vist at dyre placebo 
piller virker bedre end billige placebo 
piller
2009 i Medicin – Vinderen var en 
mand der igennem 50 år knækkede 
knoerne på venstre hånd minimum 2 
gange om dagen. Hænderne blev gen-
nemgået for artrit på begge hænder. 
Dette viser at der ikke umiddelbart er 
nogen sammenhæng mellem knækn-
ing af fi ngre og artrit.

Markus/MOK.red.

Ig Nobel prisen!

Hmmm.... Makes you wonder?

De bedste placebopiller i verdenen!

gøgl
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FADLs 
FASTELAVN 2011

Et nyt semester er begyndt og vi vil gerne i FADL byde jer 
ordentligt velkommen. 

Så kom og slå katten af tønden 

torsdag d. 3. marts kl. 16.30 i Studenterklubben  
der vil være præmie til bedste udklædning.
Efterfølgende serveres der fastelavnsboller.

Husk studiekort med gyldigt medlemsklistermærkeHusk studiekort med gyldigt medlemsklistermærke

Fastelavsfest


