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Vil du hjælpe udvekslings-
studerende fra hele verden?

Vil du være vores buddy?

Må vi bo hos dig?

Udlej din bolig i juli og/eller august 
og tjen 1600 kr til sommerferien.

Bliv buddy for en udvekslings-
studerende og skab et internationalt 
netværk!

Få en ny FB-ven og bliv 
bedre til sprog!

Skriv til IMCC:
exchange-bolig@imcc.dk eller
exchange-kontaktperson@imcc.dk
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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: Mia Joe/MOK.red. og IMCC Exchange

Onsdag4:  MOK nr 27, årgang 43 udkommer
  SAKS Tarmanastomosekursus, kl. 16.00, se s. 6
  iPod battle, se s. 11
  Psykiske traumer hos flygtninge, kl. 16.15, se s. 11

Torsdag: KM inviterer til Malawian Night, kl. 18.30, se s. 6 

  

Fredag: LAAAANG FREDAGSBAR!!!
  Læs mere på bagsiden!

Lørdag: IMCC PIT Tropemedicinsk weekend, se s. 7

  The Engolf holder koncert i klubben! Det koster en 20'er! 
  

Søndag: IMCC PIT Tropemedicinsk weekend, se s. 7

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: SAKS månedsmøde, se s. 6
  MIKS' stiftende generalforsamling, se s. 7

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
  Lene Kongebro Noer, 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

Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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Kapsejladsen er en årlig tilbagevendende 
begivenhed, der foregår på campus området 
mellem de forskellige studier, og som i al sin 
enkelhed går ud på at drikke øl hurtigst, dvs. 
en moderne form for ølstafet, hvor man skal 
krydse en lille sø med et lille fartøj for derefter 
at drikke en øl, snurre 10 gange rundt om egen 
akse, og derefter vende tilbage til sit fartøj og 
nå den anden søbred hurtigst. 

Vores fortælling starter torsdag den 28. 
april kl. 09.40 på Hovedbanegården, og 
starter sådan her.

Efter togtur ankom vi til Århus by med 
skjult optimisme, eller skjult var den nok 
ikke, for humøret var ihvertifald højt, og 
vejret var I top.

Et FADL møde var planlagt og stod på 
programmet inden mødet med århus by  
og den legendariske kapsejlads, uhh hvor 
vi så frem til det.

Vi var blevet lovet husly af de kære Fadl 
Århus repræsentanter, men det viste sig 
at være tom luft, som så meget andet 
derfra, Vi stod nu I en ganske uholdbar 
situation og matte enten finde et hotel eller gå 
militær style. Vi loggede GPS koordinator ind  
på iphone og gik mod nærmeste soveposebutik. 
Vi valgte selvfølgelig at sove i kapsejladsparken 
– det var jo indlysende, eller det syntes vi da i 
det mindste selv. Århus Fadl repræsentanterne 
så bade lettede ud, men havde også et lidt 
skeptisk udtryk over deres ansigter. .. måske 
tænkte de bare at det var endnu et par tåbelige 
københavnere.

Om aftenen skulle byen væltes! Som en flot 

salut nåede vi lige at se kongeskibet tude i 
Århus Havn, som et startsignal til en hård nat. 
Ping pong bar, Kurts mor, overstegt kaninlår 
og to medicinstuderende københavnere, der 
var for defekte til at kaste dartpile i den rigtige 
retning, kan nævnes som højdepunkter. Aftenen 
sluttede med halvanden times ventetid på Århus 
Banegård i selskab med en sød taxachauffør 
fra det hårde århusianske gademiljø og to 

femtenårige ungmøer, der havde taget ryge-
heroin – godt gået af Århus ungdom.

Fredag startede tidligt efter 2 timers søvn i uni-
versitetsparken. Dette havde dog den fordel, at 
vi havde de utvivlsomt bedste pladser til dagens 
event. Og hvilken event….

Opvarmningen bød på sol, sommer og nøgenløb 
i løbet af formiddagen, og klokken 14 gik det 
egentlige arrangement i gang. Medicinerne fra 
foreningen Umbilicus lagde ud med noget af 

den mest teatralske præsentation af egne evner 
og selvfedhed. Temaet var intet ringere end 
Løvernes Konge og mens hele Århus universitet 
med gådehud kiggede på, blev der frigivet tyve 
hvide duer til stor jubel. Et prikken over i’et. 
Et klart 12-tal!

… Desværre dalede kvaliteten af de andre 
studiers præsentation drastisk. De absolut 

dårligste var (selvfølgelig) tandlægerne 
som lavede tandlæge stripshow… uden 
at smide tøjet… Flot – nul huller!

Selve kapsejladsen blev en tæt affære. I 
finalen lå det tæt mellem ingeniørerne 
og medicinere, som dog blev slået med 
ca. 30 cm (dvs en medicinerløve-pik-
længde)

Trætte og ret fulde drog vi hjemad mod 
hovedstaden. Glade for ikke længere 
at være landfaste med Kina, men i en 
civiliseret del af verden ankom vi om-
kring klokken 22 - 36 hårde timer efter 
afgangen.

Det var i sandhed en oplevelse som ikke 
kan fås i København og man skylder næsten sig 
selv at opleve dette utrolige arrangement mindst 
en gang i løbet af studietiden… og så har århus 
den fordel at alle kvinder ligner Anne Linnet og 
drengene lyder som Thomas Helmig! Vi giver i 
hvert fald vores varmeste anbefalinger!

Kærligst og ærbødigst
Djon&Ron
 

Kapsejlads I Århus, smilets by!

Flotte Studerende!Ron og Djon hygger sig med Karen og Huxi

Verdens sejeste mand!

NøgenløbKapsejlads!



44 styrende organer
Ændringer af bachelor og kandidatstudieordning for medicin træder i kraft 1. september 2011

Studienævnet for Medicin har vedtaget en række studieordningsændringer, der træder i kraft fra efterårssemesteret 2011. Blandt andet er mange indtegningsbetingelserne 
ændret, så kursusattesterne ikke længere alle steder er en betingelse for deltagelse i eksamen, men for at kunne følge undervisningen på det efterfølgende semester.

 Vær opmærksom på, om ændringerne har betydning for dit studieforløb. Læs mere på http://medicin.ku.dk/aktuelt/

Ændringer i bachelorstudieordningen
• Du skal bestå kursus i medicinsk celle - og vævsbiologi  (2. semester BA) , inden du kan starte på kurserne på 3. semester BA
• Du skal bestå kursus i medicinsk genetik (2. semester BA), inden du kan starte på kurserne på 3. semester BA
• Du skal bestå både kursus og eksamen i metodelære (4. semester BA), inden du går til eksamen i dit bachelorprojekt
• Eksamen i metodelære (4. semester BA) er ændret til en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler

Ændringer i kandidatstudieordningen
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 1. semester KA, inden du kan starte på 3. semester KA
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 3. semester KA, inden du kan starte på 4. semester KA
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 4. semester KA, inden du kan starte på 5. semester KA
• Eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering (4. semester KA) er ændret til en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed med 75 minutters forbere-
delse
• Eksamen i retsmedicin (4. semester KA) er ændret til en multiple choice eksamen af 3 timers varighed
• Målbeskrivelsen for klinisk kursus i almen medicin (6. semester KA) er ændret, så den er blevet mere præcis og tidssvarende
• Alle kliniske kurser på 6. semester KA skal bestås inden afslutningen af kandidatuddannelsen

Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for medicin 

Læger og andet sundhed-
spersonale risikerer tre års 
fængsel for at redde liv
Nicaragua har indført et totalforbud 
mod abort i 2008 - også hvis graviditeten 
er resultat af voldtægt, incest eller er 
til fare for moderens liv. Den stramme 
abortlovgivning har forfærdelige kon-
sekvenser for de kvinder, piger og læger 
som trodser forbuddet. 

Læger, jordemødre og sygeplejersker 
bliver dagligt fanget i en umulig situa-
tion i Nicaragua. Internationale etiske 
retningslinjer og lægeløfter kræver, at 
de redder og behandler gravide kvinder 
og piger, som er i sundheds- eller livs-
fare. Det totale abortforbud betyder dog, 
at sundhedspersonalet ikke må behan-
dle den gravide, hvis der er den mindste 
risiko for, at fostret lider skade. Derfor 
må de ikke behandle gravide kvinder 
og piger for kræft og andre livstruende 
sygdomme eller udføre aborter ved gra-
viditeter udenfor livmoderen, hvilket i 
sidste ende betyder, at både den gravide 
og fostret dør. 

Læger, som anklages for at have udført 
behandling, der er skadelig for fostre, 
risikerer tre års fængselsstraf og kan 
få frataget deres autorisation i op til 
fem år. Amnesty kræver, at det totale 
abortforbud afskaffes, og har derfor 
igangsat en underskriftsindsamling. 
Medicinstuderendes og lægers under-
skrifter kan gøre en stor forskel, så 
skriv under på:

 http://www.amnesty.dk/nicaragua/
side/stot-sundhedspersonalet-i-
nicaragua

Spred gerne støtteerklæringerne på 
hospitalerne!

Med venlig hilsen

Nina Monrad Boel

Er du forsikret, når du skal i klinikophold i udlandet?

Det troede jeg i lang tid, at man kunne blive gennem FADLs Codan-forsikring. Derfor blev jeg ret overrasket, 
da IMCC skrev i et nummer af MOK, at det slet ikke er tilfældet!
Det er der sikkert mange af jer, som vidste det i forvejen, men jeg kender en del studerende/FADL-medlemmer, 
som er taget på kliniske udvekslingsophold og tror, at de har været forsikrede gennem FADL og Codan. Jeg 
var selv på udveksling i Australien for 2 1/2 år siden i den tro, at jeg var ’malpratice-forsikret’ gennem FADL 
og Codan.
Det kan man ikke blive, og derfor synes jeg, at det er vigtigt med dette indlæg i MOK. Så håber jeg, at budskabet 
når ud til så mange medicinstuderende så muligt.

Problemstillingen er som følger:
Når du skal på udveksling og klinikophold i udlandet (ligegyldigt om det er selvarrangeret eller gennem KU), 
skal du selv sørge for at undersøge, om du er ’malpractice’-forsikret gennem det (universitets)hospital, du 
kommer ud på. 
’Malpractice’ er en ansvarsforsikring, som sørger for, at du er dækket som stud.med, hvis du under dit ophold 
kommer til at være involveret i lægelig fejlbehandling. I Danmark er forsikringen kollektiv, hvilket betyder, at 
vi som studerende er dækket gennem hospitalerne, når vi er i klinikophold. 
Det gælder også mange andre steder - især i Europa. Det ser helt anderledes ud i Australien og USA, hvor 
mange medicinstuderende vælger at tage på udveksling. Her er udenlandske studerende de fleste steder ikke 
omfattet af hospitalets forsikring.
Når man søger de enkelte hospitaler, er de heldigvis ofte rigtig gode til at oplyse om, at man selv skal sørge 
for at være forsikret. 

Hvorfor opstod der forvirring hos nogle studerende (inkl. mig selv):
FADL tilbyder gennem Codan en gratis “Insurance Liability”, som gælder i 3 måneder under rejser i udlan-
det.
Dette er en forsikring, der gælder lægebehandling eller udøvelse af lægegerning i fritiden og på rejser.
Så langt så godt – og så kan man måske let forledes til at tro, at når den dækker rejser, så dækker den også 
klinikophold, men sådan er det ikke. “Insurance Liability” dækker IKKE i forbindelse med arbejde eller 
klinikophold.
For at prøve at forklare det lidt bedre, så er det en type forsikring, som Lægeforeningen anbefaler, at man tegner 
som færdiguddannet læge. Det gør, at man er dækket ifm. lægegerning fritiden i Danmark. Man er nemlig kun 
ansvarsforsikret gennem sin arbejdsplads/hospitalet, når man er på arbejde.
Denne type forsikring er typisk relevant, når man har aflagt lægeløftet, og kan blive stillet juridisk til ansvar. 
Derfor kan man måske undre sig over, at FADL og Codan i det hele taget har tilbudt denne type forsikring til 
sine medlemmer, men det er en helt anden diskussion.

Hvad gør du så, når du skal af sted på udveksling?
Der er ikke mulighed for at købe en ’malpractice’-forsikring gennem FADL og Codan. Faktisk forholder det sig 
sådan, at danske forsikringsselskaber ikke vil ansvarsforsikre studerende under praktikophold (som klinikophold 
jo er) i de fleste lande. Dette gælder også rejseforsikringsselskaberne.
Derfor skal du købe en ’malpractice’-forsikring i det land, du tager til. Den bedste løsning er, at kontakte uni-
versitetet/hospitalet, der hvor du nu skal hen og høre, hvilket selskab de bruger eller hvad de kan anbefale.
Hvis du synes, at det lyder uoverskueligt, ved jeg, at FADL er i gang med at stable en form for forsikringsrådgivn-
ing på benene, som et alternativ til FADLs medlemmer. Derudover prøver den internationale studievejledning 
at finde et forsikringsalternativ til studerende, som skal til USA på universitets samarbejdsaftaler.

Til sidst vil jeg bare nævne, hvis du står og skal af sted på udveksling: det ikke er umuligt og kan godt lade 
sig gøre at blive forsikret. 
Bare husk at det er dit eget ansvar, som medicinstuderende, at kontakte hospitalet, inden du rejser ud, for at 
sikre dig, at du er dækket. Det kan blive rigtigt dyrt ikke at være forsikret!

Vibe Rasmussen
stud.med. semesterfri efter 10.sem.

debat
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Kun 1 ud af 4 nyuddannede læger 
kan udføre genoplivning efter hjert-
estop

Er det godt nok?
Hvad siger det om vores 
uddannelse?
Hvad kan vi gøre ved det?

En undersøgelse udført af 
CeKU (Center for Klinisk 
Uddannelse) har vist, at 
kun 23% af nyuddannede 
læger fra KU kan udføre 
genoplivning efter hjert-
estop der lever op til ret-

ningslinjerne fra ERC (European Resuscitation 
Council). 

Derfor inviterer Demokratiske Medicinere til en 
spændende aften i selskab med Morten Lind Jensen, 
som nok er den mand i Danmark der ved mest om 
emnet, samt en yngre læge der har prøvet at stå i en 
vanskelig situation.

Program for d. 19. maj 2011
Kl. 17.00-18.00: Morten Lind Jensen, phD-studer-
ende, fortæller 
Kl. 18.00-18.30: En lille forfriskning
Kl. 18.30-19.00: En ung læges erfaringer om hjert-
estop i klinikken
Kl. 19.00-19.30: Spørgsmål og tak for i aften

studietilbud
Maj 2011
Studievejledningen for Medicin Uge 18-19-20
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder 
Onsdag 4/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 5/5 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted   Medicin
     
Tirsdag 10/5 0900 – 1100 1130 – 1300 Anine T. W. Skibsted   Medicin
Onsdag 11/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 12/5 1215 – 1400 1400 – 1600 Sedrah A. Butt   Medicin
     
Tirsdag 17/5 0900 – 1100 1130 – 1300 Anine T. W. Skibsted   Medicin
Onsdag 18/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 19/5 1600 – 1800 1400 – 1600 Ole Kruse    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

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
5.Maj-3.Juni 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vi ses i kælderen 
Mvh studiesalsvagterne 
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Jonas (JG). 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.16 CK CK CK CK   JG JG JG  
Tirs. d.17           
Ons. d.18       SA SA SA SA 
Tor. d.19 CK CK CK        
Fre. d.20           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.23 FH FH FH FH FH FH     
Tirs. d.24           
Ons. d.25      JG JG JG JG  
Tor. d.26           
Fre. d.27           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Tor. d.5 SA SA SA   SA SA SA SA  
Fre. d.6   SA SA       

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.9      SA SA SA SA SA 
Tirs. d.10           
Ons. d.11           
Tor. d.12    SA SA SA SA SA JG JG 
Fre. d.13      FH FH FH FH  

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.30 CK CK CK  FH FH FH FH   
Tirs. d.31        JG JG JG 
Ons. d.1           
Tor. d.2           
Fre. d.3           

Åbningstider Mikroskopisk 
Studiesal Forår 2011 
     
 
        Teknisk Assistent:    Demonstrator:
Maj     
 
3. 16-22 Stine Carina (16-22)
4. 8-12 Birgitte 
9. 17-22 Stine Carina (17-22)
12. 16-22 Birgitte Carina (16-22)
16. 16-22 Birgitte Carina (16-22)
19. 16-22 Stine Carina (16-22)
21. 9-16 Birgitte Carina (9-16)
22. 9-16 Birgitte Carina (9-16)
     
 
23.  2. sem skriftlig eksamen 
23. 15-22 Stine Carina (15-22)
24.  2. Sem Spotprøve 
     

24. 8-12 Stine 
26.  3. Sem Spotprøve 
August     
 
13.  Kommer senere! 
14.  Kommer senere! 
15.  2. Sem Spot reeksamen 

Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 18, 2011

De ti bud X – opsamling og tilføjelser 
I
Hvad skal vi så egentlig med de ti bud i 
dag? Det giver ikke megen mening bare at 
have dem som moralske forskrifter, som 
noget man ganske ureflekteret bare skal 
overholde.  Selve indholdet i forbuddene 
kan være meget gode retningslinjer, men 
som det er fremgået, så kan vi faktisk ikke 
overholde buddene. 

Det kan være særdeles svært ikke at lyve, 
eller ikke at begære næstens kvinde eller 
ejendele. Jeg mener ikke rent faktisk at 
stjæle hans eller hendes ting eller kæreste 
– det kan også være svært – men bare det 
at tænke på at gøre det.  Begæret – det er 
sådan set allerede det, som er forbudt. 

Som det også fremgår i Jesu bjergprædiken 
i Matthæusevangeliet, hvor buddene 
skærpes: bare du ser på din næste hustru, 
har du begået hor med hende i dit hjerte. 
(Matt. 5, 28). 

Meningen med denne skærpelse i kristen 
forstand, er som Lise allerede har været 
inde på, at retfærdig bliver man ikke ved 
at overholde loven (eksempelvis de ti bud), 
men man bliver det af tro på Jesus som 
Guds søn, fordi han som den eneste kunne 
overholde loven. Det er det man kalder 
lovens anden brug, at den fører til tro på 
Kristus, fordi man ikke kan overholde den 
og derfor bliver fortvivlet. 

Det virker antikveret.  Men det er faktisk 
aktuelt.  I dag er loven bare ikke konkret, 
men det at være god nok.  Enhver der føler 
at de lige skal løbe lidt mere for at bliver 
tynde nok, læse lidt mere for at blive gode 
nok, gøre noget for at blive god – de handler 
som den, der fortvivlet forsøger at bliver 
retfærdig ved egne gerninger.   

Men det er meget svært at blive god nok. 
God nok er noget man er, noget andre skal 
sige til en og noget man skal tro. Psykolo-
gisk kan det være meget svært at tro, og 
det bedste middel er kærlighed. Som en 
mor eller far, der elsker sit barn, der derfor 
altid er god nok, og som moren måske 
nok kan skælde ud, men altid vil bære 
over med. Men forældre-kærlighed kan 
mangle, den kan svigte og den kan virke 
pinlig, når man er ved at blive voksen og 
skal klare sig selv.
 
Kristus er billedet på Guds kærlighed, den 
kærlighed der går i døden for den elskede. 
Den kærlighed, der aldrig svigter. Den kan 
ikke garantere, at man består eksamen; 
men i Guds øjne er du alligevel så god som 
ny, et Guds barn. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Når den dæmoniske verden flytter 
sig
Et foredrag ved Jørgen I Jensen om den 
musikalske struktur i Thomas Manns ro-
man Dr. Faustus

Ved at parre nogle af kapitlerne i Dr. Faus-
tus efter tolvtone-musikken finder man en 
dybdestruktur i bogen. 
Den peger hen på et dybt historisk lag, sam-
tidig med at den antyder, at den dæmoniske 
verden måske hører til et helt andet sted, 
end man umiddelbart tror.

Tid: torsdag 12. maj kl. 20
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Studiekreds: Mig og min hjerne

Hvad fortæller hjerneforskningen om mig 
og min hjerne? Hvad siger filosofien? Og 
kan religiøse forestillinger afvises som 
hjernespind? Hvad siger du?
 Studenterpræst Nicolai Halvorsen leder 
diskussionen. Nye deltagere er velkomne.

Tid: Tirsdage 16-18 (3. maj og 24. maj)
Sted: Skt. Johannesgården, lokale K1, 1. 
sal, Blegdamsvej 1 B, Kbh. N

Læs mere: facebook.com/smikbh – Noter

Studenterpræsten står til rådighed for 
personlige samtaler
Kom i studenterpræstens træffetid på Pan-
um (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
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Vil du med IMCC Exchange til El 
Salvador?

Rejs på alle semestertrin i sommeren 2011. Præk-
linisk og klinisk ophold af en måneds varighed.

Opholdet koster 2000 kr. inkl. kost og logi. Du 
skal være kvinde og indstillet på, at alt foregår 
på spansk.

Interesseret? Kontakt mig snarest muligt på
 30 13 34 15.

Mvh. Lea

Vil du udsendes med PIT??
Så er det nu du skal slå til!!
2 restpladser på Karatina District Hospital, Kenya forår 2012 (maj 
– juli).
Karatina ligger ca. 150 km nord for Nairobi, tæt på Mt. Kenya.  Der er 200 sengep-
ladser fordelt på medicinsk, kirurgisk, maternity og pædiatriske afdelinger. Der er 
desuden mange outreach programmes som foregår uden for hospitalet.
Hospitalet er et nyt PIT hospital, så vil du være blandt de første til at besøge hos-
pitalet er dette måske noget for dig.

2 restpladser på Busia District Hospital, Kenya forår 2012 (feb – maj).
Hospitalet ligger på grænsen mellem Kenya og Uganda. Det har ca 150 senge og 
der er ansat 1 kirurg, 1 gynækolog, 5 læger og omkring 100 sygeplejersker. Der er 
5 afdelinger, 1 fødselsgang og 1 operationsgang. Der vil være mulighed for at leje 
en 2 værelses hytte som er møbleret og har gaskomfur, køleskab,  TV m.m. Dette 
koster ca 300 USD om måneden. 
Hospitalet er et forholdsvis nyt PIT hospital, men der kan findes et par rapporter 
fra tidl. udsendte på www.imcc.dk under PIT.

1 restplads i Kirinda, Rwanda forår 2012 (feb – apr).
Hospitalet er et lille distrikts hospital i den vestlige del af Rwanda (Karongi Dis-
trict) ca. 3 timer i bil fra hovedstaden Kigali. 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 feb.-apr. (3 mdr) og du vil blive udsendt sammen med en anden (plad-
sen allerede tildelt). OBS! Gode franskkundskaber 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.

2 restpladser på Christian Hospital Mungeli, Indien forår 2012 (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 operationer, 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.

Gå ind på 
www.imcc.dk under PIT, 
hvis du er interesseret i at 
læse gamle rapporter.

2 restpladser i Padhar, 
Indien forår 2012 (feb 
– apr).
Padhar Mission Hospital 
ligger i Betul distriktet, 
Madhya Pradesh, Indien.
Hospitalet er et lille land-
hospital i det centrale in-
diske højland, med ca 200 sengepladser, og drives af en kristen lutheransk mission. 
Hospitalet har både medicinske og kirurgiske afdelinger fordelt på forskellige 
specialer (gyn-obs, ortopædkirurgisk, pædiatri, oftalmologi, radiologi, anæstesi, 
tandlæge). Hospitalet har før modtaget studerende fra Tyskland, Sverige og Sch-
weitz, men der er ingen lokale studerende. Det er muligt at bo på selve hospitalet, 
hvilket koster 650Rs/ daglig (ca. 80kr) og inkluderer 3 daglige måltider. Se evt mere 
på http:// www.padharhospital.org/
Opholdet er som udgangspunkt feb-apr (3 mdr), men aftales individuelt med 
hospitalet. Med dem aftaler du også hvilket hospitalsudstyr det er godt at tage 
med. Hospitalet er en ny kontakt, dvs. du bliver blandt de første der sendes ud 
med PIT, hvilket betyder at vi meget gerne vil have tilbagemelding på hvordan 
opholdet har været.

Alle fire ophold 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, et lille beløb til kost og logi, og hvad der ellers måtte 
være af udgifter i forb.m. opholdet).
Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” fra d. 16. maj 2011  kl. 12. 
Skriv blot en mail med oplysninger om navn, semester og evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com 

Mvh PIT

Malawian Night

Kristne Medicinere invi-
terer til Malawian Night 
torsdag d. 5. maj kl. 18.30 
på Østerbrogade 196 1. tv.  
Der vil blive serveret nsima 
og andre malawiske special-
iteter samt fortalt historier 
fra de varme lande. Alle er 
hjerteligt velkomne. 
 Tilmelding senest onsdagen før kl. 18.00 på 
kristnemedicinere@gmail.com eller til Boje på 
30265553

Bliv psykiater for en dag!

En ud af fire amerikanere kan ikke udpege deres 
eget land på et verdenskort, og nye undersøgelser 
viser, at hele to ud af tre medicinstuderende (95% 
CI: 1,1-2,8) ikke er klar over, at psykiatri er det mest 
spændende, fagligt veludviklede, højteknologiske 
og personligt udviklende lægelige speciale. Det vil 
vi i PMS gerne gøre noget ved, og derfor har vi en 
ordning, hvor man kan følge en psykiater og se det 
selv. Man kan vælge mellem at følge læger eller 
lægevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt med 
action-packed klinisk arbejde, eller være hos en 
privat praktiserende psykiater.

Studerende fra ALLE semestre er velkomne til 
begge dele!

Det eneste man skal gøre er, at maile til os, og skrive 
at man er interesseret, så formidler vi kontakten, 
og sammen finder vi en dato.
Skriv til Anne Katrine på a.k.leadholm@gmail.com 
for tilmelding eller hvis du har spørgsmål
Mvh. Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
PS. Find os som grupperum på intranettet: “PMS” 
eller på face!

Nyt fra SAKS:

Tarmanastomosekursus:
Den 4. maj kl. 16.00 afholder SAKS tarmanas-
tomosekursus, hvor man kan prøve tarmanas-
tomoseteknikken på frisk grisetarm. Se mere på 
hjemmesiden.

Månedsmøde: 
Semestrets sidste månedsmøde afholdes tirsdag den 
10 maj. Stedet er store mødesal i studenterhuset. 

Laparoskopikursus:

Den 11. maj kl. 17.15 afholder SAKS laparoskopi-
kursus. Dette kursus ruster deltagerne til at operere 
med kikkert. Kurset betragtes som foreningens 
flagskib, og har givet SAKS meget anerkendelse 
i kirurgiske kredse. Tilmelding starter den 4. maj 
via hjemmesiden.  

Det gode CV:
Den 17 maj afholder SAKS foredrag i, hvordan man 
skriver et godt CV. Nærmere information følger. 

 

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenter-
forening med formål at motivere til og forbedre vilkårene for den 
sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle stu-
denterforskerens faglige kompetencer. 

Hvad arbejder PUFF for?
• Gøre det lettere for studerende at starte på et forskningsprojekt
• Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende 
• Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
• Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner
• Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede 

Hvad laver vi i PUFF?
• Studenterkonferencer (senest FORSK!2011)
• Foredrag med forskere (Eksempler på forskningskarriere ved universitetet og i industrien)
• Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokolskrivning, fondsansøgning
• Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
• Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge (hver 1. tirsdag i måneden)
• Journal club (to gange per semester, i forlængelse af et månedsmøde)
• Samarbejde med PhD skolen, andre studenterforeninger

Vil du vide mere?
Tjek vores hjemmeside www.puffnet.dk eller kom til månedsmøde, første tirsdag i hver måned. 

Kommende PUFF arrangementer:
• Det smitter! Fejring af Infektionsmedicinsk Afd. Qs første 10 år på Skejby Sygehus, 13. maj 2011, 
kl. 14.00-01.00
• Forever Young: First Interdisciplinary Annual Conference on Aging. 6. Maj fra 9-16 

basisgrupper
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Program for Tropemedicinsk 
weekend kursus i Odense d. 7.-8. 
maj
 
Lørdag d. 7/5-11
10:00-10:05: Velkomst
10:05-12:00: Infektionsmedicin i troperne ved profes-
sor Morten Sodemann
12:00-12:30: Frokost
12:30-14:00: Infektionsmedicin i troperne fase 2
14:00-14:30: Kaffe og kage
14:30-15:15: Erfaringer, billeder, fifs mm. ved stud.
med. Christian Emdal og Anders Budtz
15:30-17:00: Antropologi og kulturmøde ved stud.
scient.soc. Susanne Kirkegaard
 
Søndag d. 8/5-11
09:00-12:00: Børnesygdomme i troperne, ved pædia-
trisk overlæge Niels Fisker
12:00-12:30: Frokost
12:30-14:00: Sårbehandling i troperne ved or-
topæd-kirurgisk specialeansvarlig overlæge Johnny 
Frøkjær
14:00-14:15: Kaffe og kage
14:15-16.15: Obstetrik ved læge Nanna Maaløe
16.15-16.20: Tak for denne gang
 
Vi glæder os til at se Jer
 
 

 MÅNEDSMØDE & FOREDRAG
ONSDAG 4. MAJ KL 16.15
TANDLÆGEAUDITORIUM 29.01.30

Så er det tid til sidste månedsmøde for dette semester. Det betyder også, at vi skal 
finde ud af, hvilke spændende foredrag og arrangementer, som vi skal have på 
programmet det kommende semester. Det er jeres mulighed for at præge SATS i 
den retning, som lige netop I ønsker.

I forlængelse af månedsmødet vil overlæge Hans-Henrik Bülow holde foredrag om 
“de hemmelige koder”, herunder hvilke etiske overvejelser der ligger til grund for 
beslutningerne om ikke at genoplive ved hjertestop eller tilbyde intensiv behandling. 
Det er et område, som vi som studerende ikke får megen undervisning i, så hvis 
du ikke helt har styr på den hårdfine balance mellem lægeløfte, lovgivning, etik og 
moral så mød op til et højaktuelt og virkelig interessant foredrag.

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- Foredrag om den bevidstløse patient v. læge Søren Stagelund (18. 
april)
3. Kommende arrangementer
- Basisgruppebar (13. maj)
4. Status på spørgeskemaundersøgelse om SATS
5. Status på Traumedage 2012
6. Afstemning om næste semesters arrangementer
7. Eventuelt
8. Foredrag om etiske overvejelser ifm. do-not-resuscitate-koder v. overlæge 
Hans-Henrik Bülow

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også dem der 
endnu ikke er medlemmer.

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med 
interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som 
udelukkende er for medlemmer.

www.sats-kbh.dk

Kom og oplev et brag af et show! 
FORNIKS præsenterer:

Der er lagt op til fantastisk underholdning og hår(celle)rejsende 
spændende oplæg om musik og hjernen når vi følger vejen fra 
lydbølger til hjernebølger. 

Få svar på hvad musik er, hvordan musik opfattes og påvirker hjernen. 
Hør om musikrelaterede lidelser du ikke vidste eksisterede og hvordan 
vi kan bruge musikken som terapiform. Oplev selv teorien overført til 
praksis når der opføres live musik og performance show. 

Kom derefter til afterparty i studenterhuset og få en drink med 
os og de lækre dansepiger!

Onsdag d. 4. maj kl. 16:15
Lundsgaard Auditoriet på Panum

Vel mødt!
FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)

www.forniks.dk
Find os også på Facebook og KUnet

Program
16:15 - Komponist Peter Hellemann:

Musikkens indvirkning på følelser og stemning
16:45 - Live optræden:

Kirkadian Rhythms
17:00 - Pause med saft og kage
17:15 - Prof. Lars Heslet:

Forskning i musikkens påvirkning af hjernen samt musikterapi. 
17:50 - Neuropsykolog Hysse Forchhammer:

Kliniske cases med musik og sygelighed, skizofreni og epilepsi.
18:20 - Live show med 30 dansere: 

Rytmisk afslutning
18:45 - Afterparty i Studenterhuset
20:00 - Live musik:

Kirkadian Rhythms

SoundWaves 
2

BrainWaves

MARS - stiftende gen-
eralforsamling i Store 
Mødelokale i Studen-
terhuset

MARS vil tage 
Panum tættere 
på himlen! Og 
til det skal vi 
bruge DIG - så 
kom til stiftende 
generalforsam-
ling onsdag d. 
3. maj!

Gratis rumkatte 
og rumkage!

Hi lsen Peter 
James og Johanne

på himlen! Og 

bruge DIG - så 

basisgrupper
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Pointstilling:
111 YOUNG BOYS: 9
AKUMMERLYPSE: 15
BLATTEJÆGERNE: 12
BLEGDAMSVEJ POISON GORILLAS: 12
DYRELORTENE: 12
HENRIKS FINGRE: 5
LOVE PIRATE ON JUTLANDIA: 12
SKATTEFRAGT A/S: 15
SNEHVIDE OG DE 7 SMÅ DVÆRGE: 12
TEAM FAST FOOD: 15
TEAM ZOO: 16
THE GANG: 12
QUEENS OF FUCKING EVERYTHING: 5
ØLPØL SHORE: 13

Panums Skattejagt!

basisgrupper og gøgl

mød den nye leder af al-Qaeda
Mr. Bean Laden

Jonas/MOK-red

Mysteriet om Club Banana Joe 
For nogle uger siden blev det i den basale quiz efterspurgt hvor Club 
Banana Joe har adresse. Dette ved enhver hipster-newfag, der i søgen efter 
den rødeste tophue har bevandret caffe latte-kolonien – Elmegade. 
Her er imidlertid et exposé om hvad der foregår i den lille biks. Vi var 
lørdag d. 30/4-2011 på Elmegade og vore øjne kunne ikke undgå at se 
miraklet: Club Banana Joe er genopstået! Efter alle disse år, bag det tykke 
blå gummigardin , er lokalerne restaurerede til at huse en burgerbar. 
Banana Joes burgerbar, skrevet med den samme gule font, der i årevis 
har vakt undren hos forbipasserende. 
Vi købte to cheeseburgers og en lille pomfrit og fik i denne sammenhæng 
en snak med stedets ejer, Joe. En samtale, der dog efterlod os med flere 
spørgsmål end svar. Det viser sig, at Joe hele tiden har ejet stedet, men 
har haft travlt med at arbejde andre steder de sidste år: bl.a. Busstop 
Banana Joe på Nørrebrogade, der dog lukkede i 1999. Vi har fra pålidelige 
kilder (”Oldefar” fra debatforummet på housemusik.dk) fundet frem 
til at stedet lukkede efter Banana Joe blev skudt. Men hvad har Joe 
egentlig lavet siden? Hvad er der foregået bag de blå gummigardiner – og 
hvorfor har han tilnavnet Banana? Vi hører gerne fra andre ligesindede 
lokalhistorie-interesserede.

Jelena Laban og Line Molzen, 509.
 
Jelenalaban@hotmail.com

IMCC FUNDRAISING-KURSUS
Den 14. MAJ 2011 kl.12-15 i Studenterhuset

Mangler din undergruppe penge? Kunne du godt tænke dig at lave dit 
projekt større og vildere eller måske blot sørge for dets overlevelse!? Så er 
dette kursus noget for dig!

Nu får du mulighed for at lære at fundraise af vores egen Super-Troels! Troels 
Græsholt-Knudsen har tidligere været formand for IMCC og er anerkendt 
fundraisingunderviser af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd). 

Kurset kommer til at indeholde:
· En øvelsesbaseret gennemgang af basal ansøgningsteori - skal bruges lige 
meget, hvad man søger om.
· En udvælgelsesmetode til, hvem/hvad man ansøger.
· Et forslag til struktur på en ansøgning.
· En masse tips til det konkrete arbejde.

Troels udleverer noget materiale, så du ikke føler dig fortabt, når du kommer 
hjem og skal i gang med ansøgningerne, og IMCC Adm Kbh bidrager med 
lidt vådt og tørt, så du ikke dør af sult. Desuden vil Troels også have tips og 
handouts til legat-søgning og lignende.

Hvem kan være med?
Alle IMCC medlemmer kan være med! Du må også meget gerne melde 
dig ind i IMCC (75kr om året) og deltage. Kurset er primært rettet mod 
medlemmer af undergrupperne, idet kurset er rettet mod netop søgning af 
fonde til projekter/grupper. 

Hvad koster det?
Intet - kurset er udbudt af IMCC Københavns Administrationsgruppe, som 
tilbud til vores dejlige medlemmer.

 Hvordan tilmelder jeg mig?
Du skal blot sende en email til IMCCKURSER@GMAIL.COM og følge 
linket i mailen
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Tjen penge på din dårlige kondi. 

EXINT forsøget undersøger, om der efter ind-
tagelse af et måltid, er forskel på koncentrationen 
af mavetarmhormoner i blodet hos veltrænede og 
utrænede mænd. 
For at deltage, skal du være: 
Mand i alderen 20-30 år, rask, normalvægtig (BMI: 
20-25) samt være enten: utrænet og ikke dyrke 
motion regelmæssigt eller veltrænet og dyrke aerob 
træning mindst 3 gange ugentligt (løb, cykling 
eller lignende).

Deltagere skal møde op to dage og får foretaget 
en konditest på motionscykel, en DEXA-scanning 
samt lavet en måltidstest, hvor man fastende 
indtager en proteindrik. Herefter tages der en 
blodprøve hver 30. min i 3 timer. I alt bliver der 
trukket et blodvolumen på ca. 250ml. Hver gang 
du får taget blodprøver, skal du på en VAS-skala 
definere, hvor sulten du er. Efter 
måltidstesten får du serveret et ad 
libitum måltid. 

Deltagelse i forsøget honoreres 
med 500 kr.

Forsøget udføres på: 
Panum Instituttet, Bygning 12, 
4.sal., Blegdamsvej 3B, 2200 KBH. 
N.
Er du interesseret i at deltage 
eller ønsker mere information, så 
kontakt:

 
Stud.med.
Lærke Taudorf
TELEFON: 3532 6002
laerketa@sund.ku.dk

Bøger til 1., 2. og 3. semester 
sælges:

Anatomi flashcards:
Netter’s ”Anatomi-Lernkarten”.
Nypris: 450,- 
Sælges for: 350,- (små noter på enkelte kort).

Muscolino’s ”Musculoskeletal Anatomy Flash-
cards”
Nypris: 295,-
Sælges for: 200,- (små blyantsnoter på enkelte 
kort).

Sobotta ”Atlas of Human Anatomy”, 2 bind, ældre 
udgave – samme fine knogler…
Nypris: 1600,-
Sælges for: 800,- (god stand, ingen noter).

Moos og Møller ”Basal neuroanatomi”, 1. udgave.
Nypris: 456,-
Sælges for: 300,- (en del overstregninger og enkelte 
noter).

Biokemi:
”Metabolism at a glance” (en genial bog, der skaber 
overblik).
Nypris: 320,-
Sælges for: 250,- (Ingen overstregninger eller 
noter).

McMurry ”Fundamentals of Organic Chemistry”, 
5. udgave.
Nypris: 453,-
Sælges for: 350,- (Ingen overstregninger eller 
noter).

Kontakt:
Katrine på mobil: 22 91 64 46.

HJÆLP: KBU ”bytte” - Haves 
Nykøbing Falster - Ønskes Region 
Hovedstaden

Jeg har pga. mit høje nummer valgt KBU på Nykø-
bing Falster - kirurgi og almen praksis.
Kirurgi fra 1. september 2011. Almen praksis 
fra 1. marts 2012.
Jeg vil på Nykøbing Falster stå i en meget svær 
situation, alene med lille amme baby.
Jeg har ingen som kan hjælpe mig, ved aften/nat-
tevagter.  
Er virkelig desperat, da jeg frygter for barnets 
bedste.

Jeg håber der findes en barmhjertig sjæl derude, 
som kan bytte.
  
Har du Holbæk/Roskilde er det også helt fint. Blot 
du har kirurgi/ortopædkirurgi i dit ophold.

Jeg håber virkelig 
der er nogen derude, 
som kan indgå en 
aftale.
 
Ring/sms: 26 15 31 
34
Email:  tamara_
dardari@live.dk
 
kh
Tamara 

Grillen tændes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 1. juni 

Billetpris: 40 kr 

Indgang kl. 20-21 

– billet købes af holdrepræsentant 

Billetsalg for andre semestre: 

16. og 17. maj foran biblioteket  

kl. 12-14 
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Vi søger raske, utrænede mænd
 (ikke-rygere, 20-30 år, med BMI mellem 22 og 27), der ønsker at deltage i et immobiliseringsstudie med efter-
følgende 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 to forundersøgelser, 6 forsøgsdage og selve træningsperioden, plus eventuelle korte besøg for at tjekke og 
justere knæskinnen i immobiliseringsperioden.
• 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 (opgives som B-indkomst). Af honoraret udbetales 3000 kr. efter immobiliseringsperi-
oden og de resterende 5000 ved fuldførelse af resten af forsøget. Desuden vil du få detaljerede og nøjagtige oplys-
ninger om din helbredsstatus og muligheden for at træne regelmæssigt med en personlig træner i 6 uger.

Projektet er i gang og varer frem til august 2011.
Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité med journalnummer: hs:h-4-2010-85

Kontaktinformation: 
Mail: bmi-mitobolism@sund.ku.dk 
Martin Gram           Andreas Vigelsø Hansen Anja Birk Olsen  
Ph.d.-studerende       Ph.d.-studerende  Stud.med.          
Tlf.: 28 82 02 30            Tlf.: 26 33 23 77        Tlf.: 30 48 12 28

Sommerskole i Global Health Challenges

I to uger af din sommerferie kan vi tilbyde dig 
en vidensrejse ud i sundhed og globalisering, 
udviklingsstrategier, globale aktører, sundhedssys-
temer og sundhedspolitik, “smitsomme og ikke-
smitsomme sygdomme”, børne- og reproduktiv 
sundhed, voldelige konflikter, menneskerettigh-
eder, hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge 
og indvandrer i sundhedssystemet, brain-drain og 
meget mere. 
TID: 8. august til 19. august 2011
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre 
med interesse for emnet.                                         
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 15. maj 2011
ANSØGNINGSSKEMA: Online på:  http://www.
globalhealth.ku.dk/ssghc/ 
ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health 
og IMCC
KONTAKT: Kursus Koordinator, Sandra Villumsen 
– ssghc@sund.ku.dk 

Få styr på stemmen inden eksamen – kom til workshop i taleteknik
Taler du for hurtigt, utydeligt eller ryster stemmen når du taler i en større forsamling eller er til eksamen? Så 
læs videre! DIA Student Chapter inviterer til GRATIS stemmeworkshop med fokus på taleteknik. 

Her vil Jon Hollesen gennemgå stemmeføringsøvelser og ved hjælp af cases vise hvordan du kan forbedrer din 
”præsentationsstemme” hvad enten det er til eksamensbrug, foredrag eller talen ved din søsters bryllup. Der 
er mulighed for at inddrage dine personlige erfaringer og få gode råd. 

Jon Hollesen er uddannet ved Musikkonservatoriet og er endvidere cand.mag. i Musikvidenskab ved Århus 
Universitet. Han har tidligere holdt kurser for f.eks. Center for Ledelse og Lægernes Uddannelses Forening.

Tid: Onsdag den 11. maj 2011 kl. 17.00 - 19.30 
Sted: Henrik Dam Auditoriet
Tilmelding: via mail med navn og studieretning til diastudentchapter@gmail.com senest søndag d. 8. maj 
(først til mølle). 

Arrangementet er gratis og der serveres mad og drikke.

Denne workshop arrangeres af DIA Student Chapter og er for alle studerende og Ph.D.-studerende ved SUND, 
FARMA, NAT og LIFE. DIA Student Chapter er en studenterforening på tværs af fakulteter med formål at 
give studerende redskaber til udføre og præsentere videnskabeligt arbejde.

Mvh
DIA Student Chapter Denmark

Vil du være tutor ved medicin? 
Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen 
henholdsvis til sommer og til vinter. I den anledning 
søges derfor 11 studerende til at være tutor for et 
sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartpro-
grammet. Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde 
med rusvejlederne udgør russernes første indtryk af 
studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tu-
tor har man medansvar for de nye studerende og skal 
lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem 
jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, 
informere om studieregler og så vidt muligt foregribe 
og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før 
de når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som 
studiekammerater, og generelt gøre dem i stand til, så 
vidt muligt, selv at klare studiemæssige udfordringer 
og problemer. På den måde er tutoren med til at 
forbedre de studerendes evne til at klare studiet, og 
derved forhindre unødige frafald.

Ansøgning
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen kan 
ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder 
følgende krav: 
• Cellebiologisk kursus er gennemført senest som-
meren 2011. 
• Du kan deltage i et heldagskursus tirsdag d. 16. 
august fra 9-15. 

Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, 
dette kan findes på følgende link www.medicin.ku.dk/
vejledning. Dette ansøgningsskema skal vedhæftes en 
mail med CV og sendes elektronisk senest mandag den 

16. maj 2011 kl. 12. Du skal sende ansøgningen til 
Studienævnssekretær for Medicin, Dorte Lundsager 
på mailadresse: DOHL@sund.ku.dk. Mailen skal være 
mærket: Tutor ved medicin
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne 
gennemføres korte ansættelsesinterview på 10-15 
min. Disse vil finde sted i uge 25. Ved udvælgelsen vil 
der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i 
studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte 
færdes på Panum Instituttet.

Oplæring og arbejdsopgaver
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus tirsdag 
d. 16. august. Kurset vil bl.a. bestå af en introduktion 
til studieordningen og de problemer der kan være 
forbundet med studiestarten. Kurset vil være obliga-
torisk og man vil få løn for kursets varighed.
Tutorens navn præsenteres for de to hold på den sidste 
del af rusturen. Du vil møde russerne under deres 
første introduktionskursus på Panum. Tutorerne skal 
varetage en del af denne introduktionsundervisning, 
der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk 
betyde, at tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage 
i uge 35. Den obligatoriske undervisning, som man 
eventuelt vil gå glip af i denne periode kan man 
søge dispensation fra, ved at kontakte studievejled-
ningen.
Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, 
er du velkommen til at kontakte Studievejledningen 
for Medicin.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager
Mrk. Tutor ved medicin
E-mail: DOHL@sund.ku.dk

       PANUM 
           1. OKT.
       12:00 – 20:00
Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu når din ba-
sisgruppe inviterer til 
årets event!

Generalforsamling i 
FADLs Forlag 

fredag d. 13/05-11 klokken 
12.00 i FADLsmødelokal i 
forhuset, Blegdamsvej 26, 

2200 København  N.

UGENS QUIZ HAR 
DESVÆRRE VÆRET 

VIRKELIG FULD IGÅR!

DERFOR KAN DEN IKKE 
TAGE STILLING TIL 

SVARENE ELLER STILLE 
NYE SPØRGSMÅL! DEN 

UDSKYDER SIG!
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IPod battle 
er Studenterhuset på strøgets 
nye onsdags-koncept  og 
fakulteterne ved KU bliver dette 
semesters battlere.

Onsdag d. 4/5 kl. 21 står kam-
pen imellem SUNDHEDSVI-
DENSKAB og SAMFUNDSVI-
DENSKAB

Kom og støt dit faktultet. Det 
bliver et brag af en battle med 
garanteret liv på dansegulvet.
Vinderen vinder gratis øl til de 
fremmødte fra hans/hendes 
fakultet. Herudover battles der 
om forskellige koncertbilletter 
– men mest af alt om æren.
Forårets program ser foreløbigt 
således ud:

13/4: HUM vs.JURA (5:0 til 
Hum)
20/4: NAT vs.HUM (1:4 til 
Hum)
27/4: SAMF vs.NAT (0:5 til 
Nat)
4/5: SUND vs. SAMF
11/5: LIFE vs. FARMA
18/5: LIFE vs. SUND
25/5: FARMA vs. JURA
FINALE

Eksamensforberedende kurs-
er 4. semester anatomi!
Kunne du tænke dig at blive en haj til 

anatomi eller kunne du blot tænke dig 

at højne dit niveau til eksamen? 
Mit navn er Anders Gullach, og jeg underviser 
på 4. semester i anatomi.  Jeg tilbyder eksa-
mensforberedende kurser i mave-tarmkanal-
ens samt hjerte-lungernes anatomi. Aspiri 
tilbyder det samme kursus, men jeg vil gøre 
det for ½ pris.
 Kurset vil finde sted lørdag 
og søndag d. 21.-22. maj kl. 
10-15 begge dage. 
Tilmelding: Skriv en mail 
til 
anders_gullach@hotmail.com med infor-
mation om dit navn og holdnummer og få 
nærmere oplysninger om tilmelding.
Pris: 225 kr.

Lægesekretærvikar til privathospital 
søges

Stud.med. søges til lægesekretærarbejde til afløsning i hverd-
age og weekender samt i sommerferien. Arbejdet består bl.a. 
i modtagelse og booking af patienter, skrivning af journaler 
samt pasning af telefon. 

Hospitalet ligger i KBH K, er specialiseret i primært ortopæd-
, hånd- og plastikkirurgi. Det er åbent fra 9-21 i hverdagen 
samt lørdag i dagstiden. 

Krav: lægesekretærerfaring, bestået 3. semester og inter-
esse inden for området. Du skal kunne træde til hurtigst 
muligt.

Løn efter aftale.

Send en ansøgning til ph@cityprivathospital.dk 
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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. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Kommende aktiviteter
» 17. maj: Repræsentantskabsmøde

Rabat på vin

Bliver du kandidat her til sommer? Så husk, at du har mulighed for at få dispensation til at 
arbejde for FADLs Vagtbureau her i København i hele juni og juli måned. 

Det eneste, du skal gøre er at downloade en anmodningsblanket, som du skal underskrive og 
afl evere i Kredsforeningens Sekretariat på Blegdamsvej 26, Baghuset. 
Du kan også maile den direkte til kkf@fadl.dk, og så har du adgang til vagterne.

Vidste du...
at du som medlem af FADL har adgang 
til en lang række medlemstilbud? 
Forsikring, bank, billige bøger, sports- 
og fritidstøj, motion, HI FI -udstyr, 
akupunktur og meget mere.

Kig ind på FADLs hjemmeside fadl.dk, 
under menupunktet ”For medlemmer” 
under lokale fordele i Købehnavn, og 
se, hvor du kan handle til fordelagtige 
priser.

Dispensation til fortsat vagtaktivitet 

Som medlem af FADL får du 10% rabat, når 
du handler hos Juuls Vin & Spiritus.  Rabat-
ten gælder på i forvejen ikke nedsatte vine, 
hedvine mv. Herudover får du særrabat på 
egen import af  blandt andet whisky, rom 
og cognac.

 Juul’s vin og spiritus arrangerer løbende 
smagninger, så husk at tilmelde dig de 
elktroniske nyhedsbreve på hjemmesiden 
www.juuls.dk, hvor du også kan se det 
store udvalg.

Du fi nder Juul’s Vin & Spiritus her:

Værnedamsvej 15
1819 Frederiksberg
Tlf: 3331 1329
Mail: info@juul.dk

Når du har bestået 8. semester, kan du blive 
lægevikar. Det betyder, at du allerede i stu-
dietiden kan arbejde som ”rigtig” læge. 

Du deltager i det daglige arbejde på syge-
huset på lige fod med de andre læger. Der 
er selvfølgelig visse begrænsninger. Da du 
endnu ikke er færdiguddannet, skal du 
arbejde under instruktion fra den ansvarlige 
læge. 

Valg af afdeling
Dit valg af afdeling har ikke betydning for 
hvilket område, du efter endt uddannelse vil 
specialisere dig i. Tværtimod er det en god 
idé at prøve kræfter inden for forskellige 
specialer. Lægevikariater forskellige steder 
giver god erfaring og vil være til stor hjælp 
den dag, hvor du endeligt skal vælge dit 
speciale. 

Du kan se, hvilke vikariater, sygehusene 
typisk slår op ved at tjekke jobannoncerne 
på FADLs hjemmeside. 

Lægevikar
Spørgsmål
Har du spørgsmål til arbejdet som lægevikar, 
skal du kontakte FADLs Hovedforening. 
Du kan også søge information på FADLs 
hjemmeside under menupunktet ”Løn og 
overenskomster”, der ligger på forsiden af 
fadl.dk. Her kan du læse meget mere om 
løn, overenskomster, lokalaftaler og meget 
andet.

Den lille røde
FADL har desuden udgivet en lægevikar-
guide - også kendt som “Den lille røde”. 
Guiden indeholder en masse praktisk 
information, som du kan bruge både før og 
under dit vikariat. Du kan for eksempel læse 
om ansøgninger, ansættelseskontrakter samt 
regler og krav i forbindelse med arbejdet 
som lægevikar. 

Guiden kan hentes i Kredsforeningens 
Sekretariat.

kredsforeningen

JUUL'S
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       Kære venner, kære kammerater
Det er en særlig glæde, at få lov til at tale til jer i dag.
Det bringer minder om min egen studentertid, hvor vi 1968 gennemførte et studenteroprør for at få indført medbestemmelse og demokrati 
på universitetet.

1. maj er en særlig dag.
Det er dagen, hvor vi fejrer de gamle revulutionære værdier: Frihed – Lighed – Broder- og søsterskab.

Denne 1. maj er speciel politisk, idet 1. maj i dag skal ses i lyset af muligheden for et systemskifte.
Efter 10 års borgerlig magtpolitik, hvor mere og mere bliver styret af regeringen – og mindre og mindre bliver overladt til mennesk-
ers egen selvforvaltning. Det gælder det kommunale selvstyre såvel som fagforeningers og græsrødders indfl ydelse og deltagelse 
i beslutningerne.
Overalt i Danmark i disse dage fi nder der et opgør sted.
Et opgør mod de omfattende nedskæringer, som har ramt alle i den offentlige sek-
tor.
Det er gået hårdt ud over sundhedssektoren, hvor der fl ere gange om året bliver 
foretager massefyringer. Jeg er selv fællestillidsrepræsentant på Frederiksberg 
Hospital, hvor vi indenfor et år har reduceret vores personale med 11% og samtidig 
øget vores produktivitet med 10%.
Det går ud over arbejdsmiljøet. En opgørelse fra februar har vist, at 31% af vores per-
sonale er udkørte, 38% meget stressede og 13% af personalet er udsat for mobning.
Privathospitalerne er blevet forgyldte.
Uligheden i sundheden er voksende, og det bliver vanskeligere at sikre behandling 
af sygdom for de svageste i vores samfund.
Samtidig fredes de multinationale selskaber og storbankerne – dem som har ansvaret 
for den globale fi nanskrise. Det er opgjort, at de multinationale selskabers und-
dragelser af skat er på 40 milliarder kr. Det er det samme beløb, som i disse dage 
forhandles på Christiansborg.
      Vores velfærdssamfund er under generalangreb.

Der er al mulig grund til at fejre denne 1. maj i det store håb om, at vi får en ny 
regering med en ny politik, som vil gavne fællesskabet – som vil inddrage os og 
lade os deltage i beslutninger. Skabe et reelt deltager demokrati.

Jeg har en helt: 94 årig Stephane Hessel, som har udgivet en lille bog om værdierne – Gør 
Oprør
Stephane Hessel  siger: ” Vi har alle et ansvar for, at vores samfund forbliver et, vi kan 
være stolte af. ”
Stephane Hessel opfordre til indignation, vrede og engagemnet for at bevare vort velfærdssa-
mfund.

Jeg er særlig glad for at kune tale til jer i dag. 

I er de unge. I er fremtiden. Det er jeres energi. 
Det er jeres viden. Det er jeres store engagement og 
jeres store lyst til at deltage i demokratiet, som vil 
sikre fællesskabet. Fremtidens velfærdssamfund.

Men også for at det var jer som tog kampen op imod den fuldstændige tåbelige 4 årsregel.
Jeg ved, at det har været en ualmindelig sej kamp, og at det har kostet jer meget.
Men det har ikke været forgæves. Ikke mindst takket være jer, indser fl ere og fl ere, at 4 
årsreglen skal afskaffes.
På lægemødet, hvor 4 årsreglen blev drøftet,  deltog sundhedsminister Bertel Haarder. Bertel 
Haarder, gav det løfte på lægemødet, at hans ministerdør stod åben for et møde med lægefore-
ningens formand Mads Koch Hansen.

4 årsreglen skal afskaffes nu førend den laver endnu mere kaos.

Jeg foreslår derfor, at vi på dette 1. maj møde vedtager at sende en 
mail til lægeforeningens formand Mads Koch Hansen om at få arrang-
eret et møde med Bertel Haarder, hvor det kan aftales, at 4 årsreglen 
skal afskaffes.
Vi kan i samme mail meddele, at vi vil ledsage Mads ind til ministren 
med en deputation, - for at understrege at vi har lyst, energi og kamp-
kraft til endelig at få kæmpet afskaffelsen af 4 årsreglen igennem
Om deputationen bliver på 4 mænd og kvinder. Eller om det bliver en 
tusindfoldig skare bliver jo bestemt af det engagement vi vil lægge 
i det.

God 1. maj. 

Skrevet af gæstetaler Lars Hutters, Medlem af Yngre Læger.

"4 årsreglen skal afskaffes 
nu førend den laver endnu 
mere kaos."
Lars Htters
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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

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny brand-
testen.
I perioden mellem den 1. og 18. maj skal du tage brandtesten igen – også selv om du 
tog den i april.
Denne periode ligger fast, således at det hvert år skal gøres på samme tidspunkt.
For at lette arbejdet på Vagtbureauet vil vi fremover kun opdaterer medlemssystemet 
(hvad angår brandtesten) en gang om året.
Du kan afhente dit nye kort i Vagtbureauets ekspedition fra den 20. juni til og med 
den 15. juli.
For at tage testen går du ind på http//fadl.powerlearn.dk eller du kan gå via linket på 
www.fadlvagt.dk.
Har du problemer med at logge ind kan du   kontakte Vagtbureauet på 35 20 04 05 
eller e-mail cf@fadl.dk.

V B  M E D D E L E L S E R

Ansøgning om forlængelse eller opsigelse af SPV/MVS-dispensationer:

Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at bibeholde denne efter 1.april 2011 
 Sæt kryds Đ

Jeg har dispensation til nedenstående institution/afdeling, og ønsker at opsige denne pr.: ________  
 Sæt kryds Đ

Nuværende disp.nr.:_____________    Institution:_____________________________

Afdeling:______________________    Andet:________________________________ 

Cpr.nr.::_______________________   Navn:_________________________________

Adresse: ______________________   Postnr./By:_____________________________

Dato:_________________________    Telefonnr.:_____________________________

D I S P E N S A T I O N S A F T A L E R
Husk at meddele Vagtbureauet om du ønsker at bibeholde din dispensation seneste d. 31. maj 2011.
Du kan vælge at sende en mail til CF@fadl.dk eller aflevere nedenstående skema til Vagtbureauet. 

A N N O N C E R
MedicinGiverEnheden (hold 1405) 
på Rigshospitalets hæmatologisk 
klinik 
søger 2 nye medlemmer
Ønsker du at arbejde selvstændigt og bl.a. 
opnå erfaring i medicin administration, an-
læggelse af venflon og klinisk vurdering af 
patienter  - så se her!
Vi er et meget velfungerende hold af 12 
medicinstuderende på 9.-12. semester, der 
arbejder selvstændigt i vores ”eget” am-
bulatorium under hæmatologisk klinik. Vi 
behandler bl.a. patienter med myelomatose, 
leukæmi, myelodysplastisk syndrom, poly-
cytæmia vera og immunsuppression. 
Arbejdsopgaver: Præparation, dispenser-
ing og administration af udvalgte cytostatika 
og anden medicin, klinisk vurdering af hæ-
matologiske patienter, anlæggelse af venflon, 
venesectio og blodprøvetagning.

Arbejdstid: 2 personer på vagt alle hverdage 
fra kl. 08.00 – 15.30. Holdet er dækkende på 
udvalgte helligedage i begrænset timeantal. 
Vi dækker selv vagter ved sygdom, men har 
ingen fast bagvagtsordning.

Krav:
- Have bestået minimum 8.semester
- Have minimum 300 SPV-timer
- Kunne arbejde 4 vagter pr. måned
- Have en grundlæggende kendskab til far-
makologi
- Kunne blive på holdet i minimum 1 år
- Have et gyldigt akkrediteringskort
Da vi arbejder selvstændigt i ”eget anbu-
latorium”, forventes det at man gennemgår 
Rigshospitalets officielle kursus i medicinsk 
kræftbehandling. Kurset er E-learing-
baseret og udbydes via Professionshøjskolen 
Metropol. Kurset afholdes i perioden 23. 
maj til 17. Juni og kan gennemføres hjem-
mefra. Tidspunktet for modul gennemgang 

er helt op til dig selv, dog skal der minimum 
tages 5 moduler pr. uge. Modulerne er af 15 
min. – 1 times varighed med efterfølgende 
spørgsmål. 
Der vil være 6 dages oplæring på afdelingen 
inden der kan tages selvstændige vagter. 2 
dage i hver af vores ”moderambulatorier” og 2 
i vores ”eget ambulatorium”. Vi regner med at 
de 2 nye medlemmer kan arbejde selvstændigt 
i løbet af juli måned.
Ansøgningsfrist: 9. maj 2011 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – tilmelding til hold – Mær-
ket ”1405”.
Der forventes en begrundet ansøgning, så 
skriv gerne om dine kompetencer, hold er-
faring m.m.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte holdleder Tanja 
Simonsen på mail: sqg377@alumni.ku.dk
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Kursusafdelingen søger Figurant

FADL kursusafdeling søger figuranter 
til vores somatisk og psykiatrisk SPV-
eksamen. 
Der afholdes SPV-eksamen hver torsdag 
og enkelte onsdage fra september til 
december.
Det forventes at du minimum deltager 
5 eksamener pr. semester.

Krav til figuranter:

- Du skal minimum have 500 SPV-timer 
(erfarne vagttager prioriteres)
- Du skal have bestået 4. semester 
- Du skal have en bred praktisk erfar-
ing både fra somatiske 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 331,10 kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer 
foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er fle-
ksibel, dog forventes det at figuranterne 
dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af 
gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte Adm. sygeplejerske Astrid 
Bruun på tlf. 35245408.

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. maj 
2011 kl. 08.00 via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding hold – Mærket 
”figurant”. 
Ansættelsessamtaler finder sted på 
Vagtbureauet slut maj.

VT-hold 4402 søger nye ventilatører 
til thoraxkirurgisk intensiv afde-
ling 4141 på Rigshospitalet

Afd. 4141 er en thoraxkirurgisk intensiv 
afdeling med mange forskellige spændende 
patienter, hovedsagelig coronar bypass- og 
klapopererede patienter. Desuden behandles 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, 
hjerte- og lungetransplanterede patienter 
samt børn opereret for kongenitte hjertefejl.

 At arbejde som VT på 4141 kræver at man 
kan arbejde selvstændigt og være rustet til at 
stå i meget pressede situationer. Vi arbejder 
som regel sammen med sygeplejerskerne, men 
altid under deres ansvar. Arbejdet giver i høj 
grad klinisk erfaring og passer til dig der har 
god stresstolerance og som synes godt om 
blinkende blå lys.

Vi er i alt ca. 12 ventiler, der dækker alle dag 
og aften vagter i weekenden og nattevagter 
fredag til tirsdag. Der er rig mulighed at tage 
ekstravagter både dag, aften og nat. Vi er et 
socialt velfungerende hold og kender alle 
hinanden, hvilket gør det let at bytte vagter. 
Vi dækker som hold vores egen sygdom med 
bagvagtsordning, men den bliver pt. sjældent 
anvendt mere end 1-2 gange pr. mdr.! Vi 
holder nogle gode holdmiddage og nogle 
endnu bedre fester. 

Pga. afdelingens til tider heftige fart og de 
mange forskellige patienter, udstyr og rutiner, 
der præger vagterne, er det nødvendigt med 
en grundig oplæring. Fordelen er, at man får 
god indsigt i hjerte-lunge fysiologi og Anæs-
tesi som speciale.

 Ansættelsen indebærer derfor:
- 4 lønnede følgevagter, 6 vagter pr. mdr. de 
første 12mån.
- min. 4 vagter pr. måned efter det første år

Hvis du søger holdet, forventer vi, at 
du:
- Kan ventilere, suge og trække en A-gas
- 300 -VT timer 
- Er nysgerrig, lærevillig og mødestabil

Vi søger nye ventilatører til at tage selvstæn-
dige vagter fra 1. juni
Ansættelsessamtaler afholdes i midt af maj

Yderligere info fås hos holdleder: AnnaSina 
Pettersson hwx967@alumni.ku.dk
 
Ansøgningsfristen: den 10. maj 2011 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk under ”For medlemmer” 
– ”Ledige hold” – ”Tilmelding til hold”- 
mærke ”4402”.

Praksis på Frederikssundsvej 
Praksis på Frederikssundsvej har brug for en 
vikar for lægesekretær i uge 31.
Arbejdstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 
kl. 08.00-16.00 + Onsdag kl. 13.45-17.45 

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod 
patienter, telefonpasning,  ordne praktiske gøremål 
i klinikken og løse lettere sygeplejeopgaver, ordne 
blodprøver, stixe urinprøver osv. Arbejdes opgav-
erne kan udvides i forhold til den studerendes 
kompetencer. 
Krav:
- Bestået 6. Semester
- Kendskab til EDB-systemet Medwin, dog ikke 
et krav.
- Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
- Medlemskab af FADL
- Min. 200 SPV timer
- Gyldigt akkrediteringskort 
Ansøgningsfrist: Mandag den 16. maj 2011 kl. 09.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Praksis Frederikssundsvej”

Praksis på Frederiksberg Alle
 
Praksis på Frederiksberg Alle har brug 
for en vikar for lægesekretær i 
Ca. 6-7 måneder
Arbejdstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 
9.30 – 12.00 
( er der mange patienter er det fra kl. 08.30-
12.30)

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage 
imod patienter, telefonpasning og løse let-
tere sygeplejeopgaver. Arbejdes opgaverne 
kan udvides i forhold til den studerendes 
kompetencer.  
Krav:
- Bestået 6. Semester
- Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke 
et krav
- Medlemskab af FADL
- Min. 200 SPV timer
- Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt, dog 
senest tirsdag den 3. maj 2011 kl. 09.00 . Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige 
hold – hold ”Praksis Frederiksberg Alle”  

EKG- og stikkerhold 1601 på RH 
søger 1 nyt medlem

Vi er et velfungerende hold på 5 personer, 
der søger et nyt holdmedlem pr. 1. Juli 
2011.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG 
og blodprøver på onkologiske patienter, der 
henvises fra forskellige afdelinger på RH. 
Vi har eget ambulatorium i stueetagen med 
tilhørende venteværelse, hvor patienterne 
selv finder hen, så der er intet patientopsø-
gende arbejde.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 
9.00 til 13.00, hvor hver vagt dækkes af én 
person, så man arbejder alene. Derfor skal du 
kunne lide at have travlt og arbejde under et 
vist tidspres, da der især mandag og tirsdag 
er mange ventende patienter.
Vi har et rigtig godt samarbejde med det 
primære blodprøvetagningssted på RH og 
med vores stamafdeling 5013.
Vi holder holdmøde én gang om måneden, 
hvor vi fordeler den kommende måneds 
vagter og bagvagter.
Krav:
- Du skal min. have 250 SPV-timer
- Du skal have bestået 4. semesters eksa-
men.
- Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 
bagvagter pr. mdr.
- Du skal være selvstændig og fleksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksa-
mensperioden
- Du skal blive på holdet min. ½ år, gerne 
længere
- Du skal kunne deltage i holdmøde midt i 
Juni.
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Stikkererfaring foretrækkes.

Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring 
i at tage EKG, blodprøver og i brugen af 
LABKA. 
Hvert halve år afholder vi et kort møde med 
vores kontaktperson på 5013, også dette er 
lønnet.
Ansøgningsfrist: 31. Maj 2011 kl. 12.00 
Ansøgningsskema findes på www.fadlvagt.
dk, - tilmelding til hold -husk at mærke den 
”hold 1601”. 
Ansøgere bedes desuden om at sende 
en motiveret ansøgning til Astrid Bru-
un, FADLs vagtbureau: ab@fadl.dk og 
til holdleder Kasper Meidahl Petersen: 
kaspermeidahl@gmail.com. De kvalificerede 
vil blive inviteret til en kort samtale hos 
FADLs vagtbureau d. 6-10. Juni.
Yderligere info: Hvis du har behov for ud-
dybende information, kan du kontakte 
holdleder Kasper Meidahl Petersen på 
kaspermeidahl@gmail.com eller på mobil: 51 
23 77 16. 
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