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Ja, altså, prøven er 
positiv for toxoplasma 
gondii...
Har du været i nærkon-
takt med kattefæces?
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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:

Fredag: Aksels mor har fødselsdag i overmorgen

Lørdag: Ølkroket på en græsplæne
  

Søndag: Se fredag
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: Malenes veninde bliver kandidat dagen før dagen før   
  dagen derpå.

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

til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 

2010-2011
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag:  MOK nr 29, årgang 43 udkommer
  iPod battle, kl . 21, se s. 12
  Sidste frist for brandtesten, se s. 14

Torsdag: DM Temaaften: Avanceret genoplivning, kl. 17, se s. 9

  



3redaktionelt

Panums Studiecenter, fremover kaldet 
biblioteket, er blevet døgnåbent og fornyet. 
Bibliotekarerne er væk, håndbøgerne man-
gler, og atlas er gemt bag kopimaskinerne 
og læseklapperne har fået permanente 
pladser.

Af Markus/MOK.red.

Fornyelsen af Panums bibliotek
Som alle nok ved er biblioteket blevet døgnåbent 
og adgangen sker med studiekort. De fleste 
læsepladser har fået strømstik og der er kommet 
en del flere læsepladser. Bibliotekarerne er 
blevet flyttet til KUB-nord sammen med næsten 
alle bøgerne. De bøger der er tilbage er de 
håndbøger vi alle sammen gør brug af fra tid 
til anden. Reglerne for brug af håndbøger er, at 
de forbliver på biblioteket og man sætter dem 
på plads efter brug. De samme regler gælder 
for de læseklapper man får stillet til rådighed 
på Biblioteket. 

Status på biblioteket
Nedenstående er uddrag af en mail har jeg 
modtaget fra Line Gerner som går på 3. 
semester, og er ret frustreret:

” JA, det er nederen at gå på 3. semester. Men vi 
er altså 250 mennesker på dette semester, så opfør 
jer nu ordentligt overfor hinanden!

Hvorfor er det ikke til at finde et Sobotta bind 1, 
tirsdag morgen kl. 8 på bib? Fordi folk gemmer 
dem! Og det er mega dårlig stil. Få nu trænet 

jeres guns, og slæb jeres eget atlas med! Eller 
- hvis man har købt et nyt - så er der fri adgang 
til alle figurerne på nettet (hvis man anvender 
koden på 1. side i bogen), og så kan man jo bare 
checke det på sin fine nye mac!

Steder der er gode, hvis man vil finde et gemt 
atlas:
• Kæmpe bunke bøger på tilfældigt valgt 
læseplads, evt. under tandlægebøger, så bunken 
virker mindre interessant.
• Bag ved en læseklap (som man heller ikke kan 
finde ud af at sætte på plads - og endnu værre, 
folk stjæler sgu også læseklapperne!! de koster 
150 kr., slap nu af og køb din egen!)
• Under lidt papir ved kopimaskinen oppe på 
bib.
• I grupperummenes hjørner nede på bib.
• Ved radiatorerne ved vinduerne oppe på bib.
• Bag computerskærmene oppe på bib.
• Eller endnu lettere: i sit eget skab eller på 
tør.”

WTF!
Efter at biblioteket er blevet et fælles projekt, 
har vi, de studerende, ikke kunnet formå at løfte 
det ansvar vi har fået. Det er da absurd, at man 
som studerende kan være så egoistisk at man 
ikke kan se længere end sin egen læseplads på 
biblioteket. Vi, som studerende, er alle i samme 
båd, vi skal alle igennem det samme og bør 
hjælpe hinanden. Derfor er det mig ufatteligt at 
man, som Line skriver, på den måde 

spænder ben for hinanden. 
Det var før i tiden sådan 
at man skulle møde når 
biblioteket åbnede for kun-
ne låne de populære af håndbøgerne, men nu 
gælder det åbenbart bare om at være ligeglad 
med andre. 

Dekanatet er siden døgnåbningen af biblioteket 
blevet gjort opmærksom på problematikken 
både omkring at folk roder, gemmer bøgerne 
og decideret fjerner dem fra biblioteket. Men 
de har siden 1. januar ikke formået at reagere. 
Det kan være fordi dekanatet lige vil se om de 
studerende kunne løfte ansvaret, men nu er der 
gået 5 måneder og der mangler en del håndbøger 
og som man kan se på Lines mail er studerende 
bare nogle egoistiske røvhuller der skal under 
administration! 

Så min bøn til, jer i 
dekanatet, ansæt stu-
dentermedhjælpere 
der kan administrere 
håndbøgerne og lås 
dem inde efter almin-
delig lukketid.

Hvor er alle håndbøgerne i Panums Studiecenter?

Formand for FADL Københavns kredsforening, 
Kasper Kjær Gasbjerg udtaler:
“Med artiklen i Ugeskriftet har vores arbejde 
i FADL med 4-års-reglen endnu engang båret 
frugt. Vi kom langt med den første KBU-
undersøgelse, der allerede dengang under-
stregede at 4-års-reglen er et problembarn. 
Sundhedsstyrelsen var tvunget til at udtale 
sig imod resultatet og Dagens Medicin og TV2-
news interesserede sig for undersøgelsen.
Lægeforeningen og Yngre Læger mener også 
at tiden er løbet fra 4-års-reglen og FADLs 
undersøgelser og udtalelser kan derfor ikke 
længere forkastes som forkælede studerendes 
klagesang, som i sin mest absurde form har 
været retorikken fra modparten i FADLs 
kritik af reglen.
Med artiklen er 4-års-reglen selvfølgelig ikke 
fjernet, men den varsler en kommende fælles 
front, hvor både de studerendes og lægernes 
fagforening arbejder mod retfærdighed i det 
postgraduate forløb, som bør betyde at 4-års-
reglen er historie inden den overhovedet blev 
effektueret. Selv om der ikke er nogen der er 
faldet for 4-års-reglen endnu, har den allerede 
haft store konsekvenser...”

4-årsreglen stresser de studerende!
Det er jo indlysende for os studerende, men for at kunne understrege 
dette argument over for sundhedsstyrelsen såvel som sundhedsminister 
Bertel Haarder, har FADL igen i år gennemført KBU-undersøgelsen på 
12. semester, og denne undersøgelse er der netop kommet en artikel om i 
ugeskrift for læger

af Jonas/MOK-red

I artiklen i ugeskriftet beskrives det, 
hvordan de medicinstuderende ikke kun 
er presset af stort pensum og eksaminer, 
men også bliver nødt til at bekymre sig 
om 4-årsreglen under studiet.
Således har 4-årsreglen påvirket 66 % af 
de 12. semesterstuderende under studiet, 
og halvdelen af dem har forlænget studiet 
alene på grund af 4-årsreglen.
I artiklen udtaler Lars Riber, formand 
for Udvalg for Uddannelse og Forskning 
under Lægeforeningen:
"Sådan ville mange af os andre helt 
sikkert også have det, hvis vi havde 
reglen hængende over hovedet. Særligt 
når man ikke rigtig ved, hvad konsekven-
sen bliver, når den brydes. Derfor er 
Lægeforeningen også modstandere af en 
regel, der hverken skaber engagement, 
gode speciallæger eller giver mening"

Hele artiklen kan findes på:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/
portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_
LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2011/
UFL_2011_20/UFL_2011_173_20_1392

Lars Riber skrev i april en leder i ug-
eskriftet, med titlen "Tiden er løbet fra 
4-årsreglen. Læs den her:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/
portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_
LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2011/
UFL_2011_14/UFL_2011_173_14_1011

I et studiemiljø med nystartede basisgrupper 
hver måned og plakater hvor FORSK2011 fx 
kører på parolen "snyd 4-års reglen" får jeg 
umiddelbart det indtryk, at de studerende 
bestemt har 4-årsreglen i baghovedet hele 
tiden og føler sig tvunget til at kvalificere sig 
til at blive speciallæger i fx neurologi, inden 
de overhoved har afsluttet studiet.
Jeg har en god ven fra studiet, som mener, 
at "det værste der kan overgå en er, at blive 
færdig med et tomt CV".
Jeg er langt fra enig med ham, men frygter 
alligevel, at andre, som er ligeså fremme i 
skoene som ham, bruger al for meget af deres 
studietid på forskning og prægraduate phd'er, 
som man i meget højere grad ville være kval-
ificeret til efter endt KBU.
FADL tog kampen op mod 4-årsreglen, og 
tabte en retssag, men kæmper i stedet videre 
på det politiske plan med spørgeskema-
undersøgelser o.lign., og jeg håber da, at dette 
i sidste ende bærer frugt.
Nærmere info omkring FADL's kamp mod 
4-årsreglen og KBU-undersøgelsen kommer 
i næste MOK.
Hele undersøgelsen kan findes på:
http://www.fadl.dk/reform/nyhed/artikel/
pressemeddelelse-hver-3-medicinstuderende-
traekker-studiet-ud/
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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 som-
mer- 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 sær-
ligt skema, dette kan findes på følgende 
link www.medicin.ku.dk/vejledning. 
Dette ansøgningsskema skal vedhæftes 
en mail med CV og sendes elektronisk 
senest søndag den 22. maj 2011. Du 
skal sende ansøgningen til Studienævns-
sekretær for Medicin, Dorte Lundsager 
på mailadresse: DOHL@sund.ku.dk. 
Mailen skal være mærket: Tutor ved 
medicin
I forbindelse med behandlingen af an-
søgningerne gennemføres korte ansæt-
telsesinterview 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 for-
bundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk 
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 arbejdsd-
age i uge 35. Den obligatoriske undervisning, som 
man eventuelt vil gå glip af i denne periode kan 
man søge dispensation fra, ved at kontakte studi-
evejledningen.
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

studiet

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal
Forår 2011

      

  Teknisk Assistent: Demonstrator:
Maj      
11. 8-12 Alexander 
12. 16-22 Birgitte  Carina (16-22)
17. 17-21 Alexander 
19. 16-22 Stine  Carina (16-22)
21. 8-15 Alexander  Carina (8-15)
22. 8-15 Alexander  Carina (8-15)
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. 9-12 Kommer senere! Carina (9-12)
14.  Kommer senere! 
15. 2. Sem Spot reeksamen

HUSK!!
Sidste frist for tilmelding 
til undervisningen 1. juni 

Du skal aktivt tilmelde dig næste 
semesters undervisning. Det sker på 
selvbetjeningen på KUnet. 

• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. 
juni 2011.

Når du tilmelder dig et semesters un-
dervisning bliver du også automatisk 
tilmeldt eksaminerne på det pågældende 
semester.

Hvis du skal søge en dispensation om 
særlig holdsætning til efterårsunder-
visningen er ansøgningsfristen også d. 
1. juni. Kontakt Studievejledningen, 
hvis du er i tvivl om din ansøgning, se 
kontaktoplysninger på www.medicin.
ku.dk/vejledning/. 

• Fortryder du din tilmelding skal 
afmelding ske senest 1. januar 2011.

Hvis der er yderligere spørgsmål kon-
takt StudieServiceCenteret overfor 
biblioteket eller på tlf. 35 32 71 04.

Maj/Juni 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 20-21-
22

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 17/5 0900 – 1100 1100 – 1230 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 
      
Mandag 23/5 1415 – 1600 1600 – 1800 Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 25/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 26/5 0915 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted  Medicin 
Fredag 27/5 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse Medicin 
      
Mandag 30/5 1515 – 1700  - Sedrah A. Butt Medicin 
Tirsdag 31/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 3/6 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse Medicin 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og 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 Studievejledningen

Vil du være tutor ved medicin? 

Dumme 
killing! 

Tilgengæld har 
jeg givet hende 

rabies!
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Kære alle studerende på SUND
Modeller for studenterforskningsprojekter
Dekanatet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
studerende, forskere og administratorer, som skal kigge 
på rammerne for studenterforskningsprojekter. Mange 
af jer er glade for, at I har muligheden for at arbejde 
sammen med vores forskere om konkrete projekter 
- flere af jer endda ulønnet - men der mangler ofte 
en klar aftale om rammerne for og om de gensidige 
forventninger til jeres arbejde. En af arbejdsgruppens 
opgaver bliver derfor at finde frem til en eller flere 
modeller, der fremadrettet kan anvendes til at regulere 
forholdene omkring studenterforskningsprojekter. 
Penkowa sagen berørte på en meget uheldig måde 
også et antal studerende, så arbejdsgruppen skal også 
komme med forslag til initiativer, der kan styrke tilli-
den og dialogen mellem jer som studerende, forskerne 
og institutterne. Endelig kan arbejdsgruppen drøfte, 
hvilke problemstillinger vi på SUND mener, en kom-
mende studenterombudsmand kunne tage op (jf. Rek-
tors udmelding om, at der som opfølgning på Penkowa 
sagen skal nedsættes sådan en).
Et af arbejdsgruppens vigtigste mål er, at vi sammen 
skal fortsætte med at udvikle spændende studenterfor-
skningsprojekter, der hviler på en tydeligt forventning-
safstemning, og som lever op til SUNDs normalt meget 
respekterede forskningskvalitet.
De nye samarbejdsmodeller forventes at være klar til 
brug fra efteråret.

Egne lommeregnere må medbringes 
til de skriftlige eksamener
Sammen med teknikkerne i eksamenslokalerne på Pe-
ter Bangsvej har vi gennem længere tid arbejdet på en 
digital lommeregnerløsning, hvor der blev installeret 
en Texas TI-30 Pro på alle computerne. Efter vi har 
kørt en fuld skala test har det desværre vist sig, at lom-
meregnerprogrammet ikke kan afvikles tilfredsstilende 
på alle computerne på Peter Bangsvej. 
Da vi har forstået, at I ikke finder den Windows-lom-
meregner, der allerede er installeret på computerne 
tilfredsstillende i en eksamenssituation, har Dekanatet 
besluttet, at det indtil videre er tilladt at medtage sin 
egen lommeregner til de skriftlige eksamener. Det 
er ikke tilladt at gemme data på lommeregnerne, 
der kan bruges som hjælp i eksamenssituationen. 
Altså: I må fortsat medbringe jeres egen lom-
meregner til de skriftlige eksamener på Peter 
Bangsvej.
 
Ny dato for Hanne Harmsens besøg 
på SUND
Den 20. september besøger KU’s vicedirektør for ud-
dannelse Hanne Harmsen SUND. Hanne Harmsen 
mødes først med studieledere og institutledere og 
derefter deltager hun i et af vores dialogmøder arrang-
eret af Studenterforum. Dialogmødet foregår i Dam 
auditoriet og starter kl. 15. Hanne Harmsen skulle have 
besøgt os i marts, men det møde blev udskudt. Forud 
for det planlagte martsmøde blev der samlet spørgsmål, 
som I ønskede, at Hanne Harmsen skulle besvare. 
Disse spørgsmål, hvoraf et handlede om STADS og 
muligheden for holdsætning med læsemakker, vil blive 
taget op på septembermødet. 

Skulle I være kommet på flere emner, som I ønsker 
at Hanne Harmsen med fordel får tid til at forberede 
svar på, åbner vi for postboksen igen fra den 1. sep-
tember. Send jeres spørgsmål til prodekan Hans Henrik 
Saxild, hhsax@sund.ku.dk eller til næstformand for 
Studenterforum Mette Rebien, mhg605@alumni.
ku.dk. Deadline for fremsendelse af spørgsmål er den 
14. september.

SUND’s UndervisningsMiljøVurder-
ing, UMV, er nu offentliggjort
I november og december 2010 gennemførte KU en 
UMV, hvor I blev spurgt om jeres holdning til det fy-
siske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Jeres 
mange besvarelser er nu behandlet og sammenskrevet 
i en rapport. Vi havde en svarprocent på 27%. Selv om 

det er mindre end ved sidste undersøgelse kom SUND 
en på en førsteplads som fakultetet med den højeste 
svarprocent. Mange af jer har taget jer tid til at ud-
fylde fritekstboksene, som har givet et vigtigt indblik 
i, hvad der er godt og skidt ved undervisningsmiljøet 
på SUND.
Rapporten viser, at I som studerende overordnet set 
er tilfredse med jeres uddannelse; I trives og finder 
uddannelsen meningsfuld. Til gengæld er der basis 
for forbedringer af det fysiske undervisningsmiljø, og 
især æstetikken på Panum er mange af jer utilfredse 
med. Læs mere om hvad SUND’s studerende finder 
godt og skidt i rapporten, som findes på http://sund.
ku.dk/for_studerende/UMV/.
Næste skridt er at udarbejde handlingsplaner for de 
punkter, der bør forbedres. I den forbindelse afholder 
Studenterforum et dialogmøde tirsdag den 31. maj kl. 
15-16, hvor alle på SUND er velkomne. Her bliver der 
mulighed for at høre om resultaterne af UMV’en, ud-
dybe problemstillingerne, stille spørgsmål og melde sig 
til arbejdet i de forskellige grupper, der skal udarbejde 
handlingsplaner for de forskellige områder

Fremtidig placering af 
Studenterklubben
I forbindelse med Udbygning af Panumkomplekset har 
vi hidtil arbejdet på, at studenterklubben kan forblive 
på sin nuværende lokalitet, både under byggeprocessen 
og i den fremtidige situation. 

Nu er vi kommet videre i vores vurdering, og det 
tyder mere og mere på, at det ikke bliver muligt. 
Under selve byggeprocessen ville der kræves mange 
sikkerhedsforanstaltninger for at kunne bibeholde 
studenterklubben på sin nuværende placering, ligesom 
det også vil medføre betydelige begrænsninger for selve 
byggeriet, f.eks. tunge løft med kranen. Derudover vil 
Studenterklubben i den nye bygning ligge temmelig 
indeklemt, hvis den forblev på samme sted.

Arkitektfirmaet CF Møller arbejder derfor med en 
plan for en ny placering af studenterklubben i den 
nye bygning, i den nordvendte fløj, under undervisn-
ingslokalerne og med direkte adgang til det grønne 
areal. I perioden frem til 2015 forventer vi, at der 
bliver opstillet en pavillonbygning, som skal huse bl.a. 
fakultetssekretariatet, bogladen og studenterklub. 
I det hele taget fastholder vi, at vi ikke nedlægger 
Studenterklubben, før vi har fundet alternative løs-
ninger, der er mindst lige så gode som den nuværende 
Studenterklub.

Over 2.000 billeder fra fotoprojektet 
Vores studieliv
22 studerende fra 5 uddannelser har siden efteråret 
2010 medvirket i fotoprojektet Vores studieliv. Samlet 
har de skudt over 2.000 fotos, hvor de bedste vil blive 
lagt i KU’s billeddatabase for at vise de mange facetter 
af vores studiemiljø.

De allerbedste fotos vil blive udvalgt til udstilling og 
konkurrence, som vil være klar ved semesterstart 
i september 2011. Vi vil desuden åbne for en paral-
lelkonkurrence, hvor alle jer der er udstyret med 
kamera, mobiltelefon eller andet kan tage og indsende 
jeres studiebilleder. I vil få mere information om denne 
konkurrence umiddelbart efter sommerferien.
I forbindelse med bearbejdningen af de mange billeder 
ved to workshops i oktober og april er der opstået tre 
gennemgående fortællinger om kammeratskab, fæl-
lesskab og faglighed.
Disse fortællinger er udsprunget af fotografernes 
billeder og vil sammen med udvalgte billeder være de 
gennemgående temaer, i en e-bog om ‘Vores studieliv’, 
der ligeledes vil være klar omkring september.

Endelig har projektet fået opbygget et community 
på Facebook, hvor siden ‘Vores studieliv’ med ord og 
billeder giver jeres ufiltrerede perspektiv på vores 
studiemiljø. Fotograferne kan stadig oprette nye 
diskussioner på FB, og I opfordres alle sammen til at 

kommentere.

Kom til Distortion Festival på SUND
Copenhagen Distortion festivalen kommer til Nørrebro 
lørdag den 2. juni, og i år kommer festivalen også til 
SUND. Som en forpremiere på, hvordan Panum efter 
udbygningen vil blive mere åben for resten af bydelen, 
bliver græsplænen mellem indgangen og Nørre Allé 
omdannet til chill out område, hvor man kan slappe af 
med en pølse og en fadøl, mens blandt andre Kenneth 
Bager og Det Store Mix spiller. Der er gratis adgang 
for alle. Læs mere om arrangementet på: http://www.
facebook.com/#!/event.php?eid=183011405081916 
 
I forbindelse med arrangementet vil der blive opsat 
afspærringer omkring hovedindgangen og cykelparker-
ingen, med en åbning ud mod Blegdamsvej for ansatte 
og studerende, der gerne vil på Panum den dag.

Fra studielederne

Medicin

Ændringer af bachelor og kandidat-
studieordning 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 behøver du på 
grund af tidspres mellem kurser og eksamener på visse 
kurser ikke længere at vise kursusattester for gennem-
førte kurser for at kunne deltage i eksamen i fagene. 
Det er dog nødvendigt at have gennemført kursus og 
dokumentere dette med en attest, for at kunne følge 
undervisningen på det efterfølgende semester.

Vær opmærksom på, om ændringerne har betydn-
ing 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. se-
mester 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 bach-
elorprojekt
- 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 forberedelse
- 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.
 
Mange venlige hilsner
Dekanatet og studielederne på SUND

studiet
Studentermailen
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Den nye overenskomst byder på moder-
ate lønstigninger, men ellers var der ikke 
meget at tage med hjem fra forhandlin-
gerne med Danske Regioner. Nu er det tid 
til at stemme om resultatet på fadl.dk, hvor 
afstemningen løber fra 18. maj til 1. juni.

Det var ikke store forventninger om guld 
og grønne skove, vi mødte op med til dette 
års overenskomstforhandlinger. 
 
Efter et formøde, hvor stort set alle vores 
krav blev afvist, mødte vi igen op til kamp 
med vores modpart fra Danske Regioner. I 
forhold til finanskrise og recission var det 
dog på forhånd givet, at der ikke var mange 
midler at forhandle om. 
 
Lægevikargruppen prioriterede, at real-
lønnen skulle sikres - om muligt med en 
lønstigning - og valgte derfor at bruge alle 
overenskomstmidlerne på lønforhøjelser. 
Vi fik derfor ikke udbygget pensionsord-
ningen denne gang. Det må FADL i stedet 
bruge midler på ved fremtidige forhan-
dlinger. 
 
Vi havde efter første møde valgt at fokusere 
på tre krav frem mod næste møde: Hepa-
titisvaccination, krav om introduktion og 

udspecificering af vagtværelse. Danske 
Regioner var dog ikke villige til at honorere 
nogen af disse krav. Læs mere om deres 
begrundelse på fadl.dk
 
Danske Regioner anerkendte, at der 
kunne være svipsere med introduktion til 
lægevikariater og problemer med enkelte 
vagtværelser, men de ville ikke være med 
til at skrive det ind i overenskomsten. 
 
Jeg mener, at resultatet er godkendt, og 
vil anbefale et ja. Men vi har brug for jeres 
hjælp til at understrege, at de krav, vi ikke 
fik gennemført, er nødvendige. Det er den 
eneste måde, vi kan holde arbejdsgiver op 

på, hvad vi i virkeligheden allerede har 
krav på. 
 
Jeg er dog, som jeg også pointerede overfor 
modparten, uforstående over for den meget 
stejle tilgang, de gik ind til overenskom-
stforhandlingerne med, hvor de nægtede 
at imødekomme krav fra vores side, som 
ellers i princippet var ”gratis”.

Med venlig hilsen,

Kasper Gasbjerg
formand for Lægevikargruppen

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 20, 2011

De ti bud X – opsamling og 
tilføjelser III - Forbud og over-
trædelser

I dag skal det handle om forbuddets natur.  Hvad er det 
forbud gør?  Andet end at forbyde noget.  
De ti bud – som er semestrets tema - er formuleret som 
forbud.  ”Du må ikke…”

Forbuddet forudsætter en vilje og et valg. Dermed 
forudsætter den også bevidsthed; at der forud for han-
dlingen finder en overvejelse sted.  Forbuddet påbyder 
en at afstå fra en handling.  Det er ganske simpelt, men 
hvad nu hvis der ikke var noget forbud? Hvordan ville 
jeg så tænke om handlingen?

Det er ganske velkendt, at forbud skaber opmærksom-
hed mod det forbudte. Handlingen bliver tematiseret 
og dermed skærpes valget – i hvert fald psykologisk.  
Vi kender det fra børn og måske fra os selv, at forbud 
vækker en nysgerrighed. Hvad mon der sker, hvis jeg 
bryder forbuddet?  Så i en vis forstand sætter forbuddet 
fokus på den forbudte handling.  

Forbuddet sætter handlingen som forbudt. Dermed 
sætter den et skel og et valg. Den gør vores liv mere 
bevidst, fordi den får os til at tænke over vore han-
dlinger. Hvis alle bare uden overvejelser gjorde det 
rigtige, ville vi være gode men bevidstløse.  Forbuddet 
skaber en bevidsthed omkring de handlinger vi kan 
foretage os.  Man kunne sige at forbuddet skaber 
samvittigheden. 

Hvis man kigger på Biblen, er det allerførste forbud 
interessant. Allerførst da Gud havde skabt Adam og 
Eva og slipper dem ud i Paradisets have, da er der et 
forbud. De må ikke spise af træet midt i haven, træet 
til kundskab om godt og ondt. Problemet er, at hvis de 
ikke kender forskel på godt og ondt, så er de uskyldige 
i bevidstløs forstand, og forbuddet vil ikke give men-
ing. Men hvis forbuddet skaber bevidsthed om valget, 
dette enten–eller, så kan man sige, at Gud selv ved 
sit forbud skaber overtrædelsens mulighed. Det har 

n Kierkegaard skrevet en hel del om i bl.a. i bogen 
”Begrebet angest”.  

Nu er det ikke forbuddet alene, som er virksomt. Som 
regel følger der en trussel om straf, hvis forbuddet 
overtrædes. Adam og Eva blev truet med døden, noget 
de heller ikke kunne vide, hvad var. 

Men for os andre er straffen ofte klar nok. Hvis du 
snyder til eksamen, bliver du smidt ud af studiet.  
Forbuddet virker således i kraft af frygt for straf.  
Dette er nødvendigt, fordi vi ikke er perfekte og ikke 
lever i en perfekt verden.  Men det er ikke juraen, men 
psykologien som her skal interessere os. 

Forbud giver os en forståelse af rigtigt og forkert, men 
det kan ofte – især hos børn – føre til identifikation. 
Hvis jeg gør det rigtige, er jeg rigtig. Gør jeg det gode, 
så er jeg god. Og omvendt, gør jeg ikke det gode, men 
det onde er jeg ond eller et dårligt menneske.  Har man 
altid fået at vide, at man ikke var god nok, blev man 
altid skældt ud, så sætter det sig som skam. Man ser 
sig selv med den dømmende omverdens øjne, og finder 
intet godt. Jeg er dum, grim, uduelig osv. – og selvom 
man bliver medicinstuderende, og knokler for at gøre 
det godt, så er det aldrig godt nok. 

Men det er ikke mennesker, der er forkerte. Det er 
handlingerne. Mennesker er, som de er, og de kan være 
tåbelige, søde, svage, modige, feje, kærlige og tankeløse. 
Ofte er vi det alt sammen i større eller mindre grad.  
Derfor er kærligheden det, som kommer både før og 
efter forbuddet.  Kærlighed er lovens fylde. 

For kærlighed er det at kunne se mennesker og sig selv, 
som andet end deres handlinger. Guds kærlighed er 
derfor større end Guds lov, ellers var vi helt fortabte.

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studiekreds: Mig og min hjerne
Tid: Tirsdage 16-18 (sidste gang er 24. maj)
Sted: Skt. Johannesgården, lokale K1, 1. sal, Blegdam-
svej 1 B, Kbh. N

Læs mere: facebook.com/smikbh – Noter

Studietur til Skt. Petersborg
Sæt kryds i kalenderen allerede nu – og kig på dine 
finanser og planer for efteråret. Studenterpræst Nicolai 
Halvorsen og Studentermenigheden tager på en uges 
studietur til Skt. Petersborg, Nordens Venedig.
Tid: uge 45
Pris:  kr. 3100,- for studerende. 
Tilmelding: Bankoverførsel af hele rejsens pris senest 
den 3. september 2011 på konto: 9860 8929703716 + 
info: navn, fag, telefonnummer og evt. særlige ønsker/
forhold til davidsen@hum.ku.dk Kontakt Annette 
Davidsen, hvis du har spørgsmål om turen.

Prisen inkluderer bl.a.:
Fly t/r København-Skt. Petersborg incl. alle afgifter
5 nt. på hostel eller tre-stjernet hotel
3 dansktalende rejseledere (to studenterpræster og 
en ekstern)
1 udflugt
1 entrébillet

Prisen inkluderer ikke:
Enkeltværelsestillæg cirka kr. 500,-
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
Visum - se i øvrigt www.visatorussia.com
Øvrige entreer
Transport i byen

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
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Ny overenskomst for lægevikarer

Ny overenskomst for lægevikarer 
Den nye overenskomst byder på moderate lønstigninger, men ellers var der ikke meget at tage med hjem fra 
forhandlingerne med Danske Regioner. Nu er det tid til at stemme om resultatet på fadl.dk, hvor afstemningen 
løber fra 18. maj til 1. juni.

Det var ikke store forventninger om guld og grønne skove, vi mødte op med til dette års overenskomstforhandlinger.  

Efter et formøde, hvor stort set alle vores krav blev afvist, mødte vi igen op til kamp med vores modpart fra Danske 
Regioner. I forhold til finanskrise og recission var det dog på forhånd givet, at der ikke var mange midler at forhandle 
om.  

Lægevikargruppen prioriterede, at reallønnen skulle sikres - om muligt med en lønstigning - og valgte derfor at bruge 
alle overenskomstmidlerne på lønforhøjelser. Vi fik derfor ikke udbygget pensionsordningen denne gang. Det må 
FADL i stedet bruge midler på ved fremtidige forhandlinger.  

Vi havde efter første møde valgt at fokusere på tre krav frem mod næste møde: Hepatitisvaccination, krav om 
introduktion og udspecificering af vagtværelse. Danske Regioner var dog ikke villige til at honorere nogen af disse 
krav. Læs mere om deres begrundelse på fadl.dk 

Danske Regioner anerkendte, at der kunne være svipsere med introduktion til lægevikariater og problemer med enkelte 
vagtværelser, men de ville ikke være med til at skrive det ind i overenskomsten.  

Jeg mener, at resultatet er godkendt, og vil anbefale et ja. Men vi har brug for jeres hjælp til at understrege, at de krav, 
vi ikke fik gennemført, er nødvendige. Det er den eneste måde, vi kan holde arbejdsgiver op på, hvad vi i virkeligheden 
allerede har krav på.  

Jeg er dog, som jeg også pointerede overfor modparten, uforstående over for den meget stejle tilgang, de gik ind til 
overenskomstforhandlingerne med, hvor de nægtede at imødekomme krav fra vores side, som ellers i princippet var 
”gratis”.�

Med venlig hilsen, 

Kasper Gasbjerg 
formand for Lægevikargruppen 
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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
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.

Dispensation til fortsat vagtaktivitet

Så er der kommet en 2011-udgave af 
lægevikarguiden - ”Den lille røde”.
Her kan du læse om andres erfaringer 
med lægevikariater, du kan tjekke op på 
skattesatser, regler og lønvilkår, og du 
kan læse, hvad der er vigtigt at få med i 
en ansøgning. 
Du kan fi nde lægevikarguiden på 
FADLs hjemmeside fadl.dk under 
menupunktet ”Løn og overenskomster” 
eller i Kredsforeningens Sekretariat på 
Blegdamsvej 26.

Det hele blev afsluttet af Samuel Azuz, 
der tog den tunge arv som 1. maj-taler op 
efter Benjamin Sneider og som gav os et 
humoristisk og skævt indblik i, hvordan det 
politiske klima har det i Danmark.

Alt i alt var det en succes, og selvom vejret 
kun holdt indtil sen eftermiddag, vil 1. maj 
2011 stå som en festlig dag, hvor solen skin-
nede og støttede os i vores kampe.

Kasper Kjær Gasbjerg

Formand for FADL
Københavns Kredsforening

Vi havde en hyggelig dag til FADLs 1. maj. 
Stemningen blev holdt høj af de gode gamle 
FADL-arbejdersange, og eventuelt opståede 
tørre halse som resultat af for meget sang 
blev behandlet med juice eller en rød bajer.

Selvom arrangementet varede fra kl. 9.00 til 
12.30, hvor vi efterfølgende gik i demo mod 
Fælledparken, blev der trofast sunget igen-
nem, og 1. maj-talerne modtog fortjent deres 
bifald af de ca. 100 fremmødte.

Af talere fi k vi besøg af Lars Hutters fra 
Yngre Læger. Derudover talte Jesper Ryd-
berg fra GYL, som mindede os om, at selvom 
vi er akademikere, er vi stadig arbejdstagere 
og har derfor grund til at markere 1. maj.

Fra egne FADL-rækker talte Uddannelses-
politiskudvalgs formand Jonas Olsen, som 
fremhævede de politiske sager, der pt. er 
på dagsordenen, og jeg holdt selv en tale 
om konsekvensen af nedskæringer på det 
offentlige i forhold til vagtarbejde og un-
derstregede, at kampen mod fi re-års-reglen 
fortsætter.

 

Beretning fra 1. maj
FADL har i samarbejde med Hi Fi Team-
work lavet en aftale, der sikrer medlem-
merne fordelagtige priser på diverse HI 
FI-udstyr.

Via Hi Fi Teamworks webside dynavox.dk 
får man som FADL-medlem 23% rabat ved 
køb af alt fra højtalere, hovedtelefoner, stik 
og kabler til karookeanlæg.

Udvælg de varer, du ønsker at købe og 
indtast koden ”FADL” i feltet vedr. ”Fir-
makode” for at se, hvor mange penge, du 
sparer.

Udover den generelle fi rmarabat, vil Hi Fi 
Teamwork løbende afholde specielle kam-
pagner med rabatter op til 50%. Info om 
disse specielle tilbud vil bliver annonceret 
i MOK og her på FADLs hjemmeside.

HI FI Teamwork 

Bliver du kandidat til sommer?
Bliver du kandidat til sommer, skal du huske at give besked til FADL. Send en mail til 
kkf@fadl.dk, så sørger vi for at udmelde dig inden næste semesterstart.

Hvis du har en Codan forsikring via FADL, løber den til og med førstkommende 31/12 det år, 
du bliver kandidat, hvorefter FADL automatisk afmelder den.

Husk også at give besked, hvis du fl ytter og skifter adresse. 

kredsforeningen
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GO månedsmøde
Mandag d. 30/5 kl. 17.00
Tag en pause fra eksamenslæsningen, kom i godt 
selskab og få din nysgerrighed stillet når læge og 
ph.d-studerende Jeanett Østergård fra Rigshos-
pitalets vil fortælle om specialet gynækologi og 
obstetrik.  
Program: 
- Oplæg: ”hvad indeholder specialet gynækologi 
og obstetrik”.
- Månedsmøde.

Desuden vil der vil selvfølgelig være kage, frugt 
og hygge. 
Mødet foregår i sofastuen. 
Vel mødt

PIT har restpladser på to forskellige hospitaler på Filippinerne i efteråret 2011 
(sept-nov) samt foråret 2012 (feb-april og maj-juli). Der er plads til to studerende på 
hvert hospital i hver periode. Det er en unik mulighed for at kombinere et lærerigt 
hospitalsophold med spændende kultur og dejlige sommertemperaturer!

Lapu Lapu City Hospital og Mandaue City Hospital ligger begge på øen Maktan 
og servicerer den mindre bemidlede del af befolkningen. Hospitalerne er mindre 
hospitaler med hhv. 75 og 60 sengepladser, og der er ca. 7 læger og 20 sygeplejersker 
på hvert hospital. Da hospitalerne begge er “general hospitals” og dermed ikke er 
synderligt specialiserede, vil udsendte med PIT kunne få en meget alsidig hverdag. 
På begge hospitalerne er de opmærksomme på, at de studerende gerne vil arbejde 
selvstændigt, altså ikke bare følge en læge i hælene. Man forventer også af de 
studerende, at de er villige til at være med på forskellige vagtordninger, altså tage 
både dag-, aften- og nattevagter. 

Opholdet foregår i samarbejde med en lokal organisation kaldet Rise Above Cebu, 
som ledes af en dansk mand. Han står for den lokale kontakt til hospitalerne og 
vil under opholdet være behjælpelig, hvis der skulle opstå eventuelle problemer. 
Derudover henter han PIT’erne i lufthavnen, giver dem et lille introduktionskursus 
om “do’s and don’t’s” på Filippinerne etc. Opholdet på Filippierne kommer af den 

grund til at koste 500 kr. ekstra. Derudover 
tilbyder organisationen billig akkommodation 
under opholdet.

Det skal oplyses, at samarbejdet mellem PIT 
og hospitalerne er helt nyt, altså har vi ikke 
erfaringer fra tidligere PIT-udsendte.

Man skal have bestået 8. semester på 
udsendelsestidspunktet og indsamle 5 kg 
hospitalsudstyr til hospitalet. Det er muligt at 
søge opholdene enkeltvis eller to og to. Pladserne vil blive uddelt efter “først-til-
mølle”-princippet fra d. 30. maj.

Du/I kan søge ved at sende en mail til rekruttering.pitkbh@gmail.com 

Man kan læse mere om PIT på IMCCs hjemmeside www.imcc.dk

Nyt fra SAKS
Det gode CV:

Den 17 maj afholder SAKS foredrag i, hvordan man skriver et godt CV. Lokale 29.01.30 fra 17,00-19,00. 

Tag en pause fra eksamenslæsningen

onsdag den 25. maj kl. 16.15-18 i lokale 29.01.30

og kom til forårets sidste foredrag om:

Med læge, PhD Jonas Nielsen

        Hvordan bliver man intensiv læge?

Samarbejdet med andre afdelinger

Lær at genkende og behandle SEPSIS-patienten!

Hvad laver en intensivist?

        MONITORERINGEN

Hvilke patienter modtages?
Væsketerapi

Early Goal Directed Therapy (EGDT)

PRÆSENTERER

HOSPITALSOPHOLD PÅ FILIPPINERNE?

PANUM 
1. OKTOBER
11:00 – 19:00
Sæt kryds i kalenderen allerede nu når din 
basisgruppe inviterer til årets event!
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Vi er to danske piger der har semester fri og er rejst 
til Rwanda som ungdomsledere. I fire måneder skal 
vi arbejde sammen med to rwandiske ungdomsledere, 
der besøgte Danmark og København i februar. Sam-
men skal vi facilitere det partnerskabsprojekt IMCC 
Rwanda har sammen med MEDSAR. Før vi tog af sted 
var vi på et to ugers forberedende kursus hos DUF, hvor 
vi fik pakket en masse viden ned i rygsækken, viden 
som vi nu bringer videre til MEDSAR. I vores arbejde 
fungerer vi som et link mellem de to partnerorganisa-
tioner, vi støtter arbejdet med projektet og gennem bl.a. 
workshops og møder sætter vi fokus på nogle emner 
der vil styrke MEDSAR som organisation. 
Hermed vil vi gerne dele to af de fantastiske dage vi 
har haft i Rwanda med MOKs læsere. 

Søndag d. 3. april
Vi stod tidligt op i morges, tog vores pæne tøj på, sky-
ndte os ud af døren og hoppede på en moto. Det var 
dagen for vores anden workshop. Temaet for workshop-
pen var økonomistyring, et emne hvor ingen af os er 
eksperter, men efter DUF kurset og en hel uges arbejde 
i Rwanda, mente vi nu at være stand til at præsentere 
emnet for MEDSARs medlemmer.
Fra workshoppens start var der en rigtig god stemning, 
solen skinnede, og alle kom glade og hilste os godmor-
gen. Vi kender efterhånden mange af medlemmerne ret 
godt, så man kunne lige nå en lille hyggesnak inden 
alle deltagere var ankommet, hvilket tog et stykke 
tid, da man i Rwanda naturligvis også opererer med 
African time.
Workshoppen blev sparket godt i gang med en energizer 
(en lille leg), der brød isen og fik alle i godt humør og 
klar til at arbejde med økonomi, som vist ikke kan 
anses som det mest underholdende emne. Resten af 
workshoppen forløb virkelig godt. Vi havde planlagt 
den så vi forsøgte at skifte imellem præsentationer 
og gruppearbejde. Præsentationerne havde vi fire 
ungdomsledere delt ud imellem os, så vi hver havde 
et ansvarsområde. At stå foran 40 mennesker og 
præsentere et emne var en udfordring men også en 
rigtig fed oplevelse, især fordi folk var interesserede 
og engagerede i, hvad der blev præsenteret for dem. 
Noget af det sværeste i planlægningen af en workshop 
er at forudse om de øvelser og præsentationer, man 

har forberedt, vil fungere i praksis. Dette gør sig især 
gældende i vores tilfælde, hvor kulturforskellene er 
store. Heldigvis tog deltagerne godt imod det hele, og 
langt det meste virkede som forventet. Så vi var fire 
tilfredse ungdomsledere der sammen med resten af 
deltagerne kunne slutte workshoppen af ved firetiden 
med en kop rwandisk te. 

Efter en hel dag indendørs tog vi ud på en løbetur. Vi 
har en fast rute, som vi løber et par gange om ugen. Det 
er en utrolig smuk og inspirerende tur, hvor vi løber ud 
af byen, ned i en dal med små damme med fisk og videre 
ind i den store skov ved universitetet. Ruten er vores 
afbræk fra arbejdet og vores gode samvittighed efter 
lidt for mange chapatis og kulhydratfyldte buffeter. 

I aftes var der fest i vores hus. En af de internationale 
studerende, som vi bor med, holdt afskedsfest. Når man 
inviterer til fest i Rwanda, skal man sørge godt for sine 
gæster. Det er vigtigt at man serverer snacks, sodavand 
og mange øl, og så skal man sørge for et godt sound 
system der kan spille dansegulvet op med afrikanske 
rytmer. Det var en god fest, som de altid er hernede. 
Der var dans på terrassen, masser af dans! Som dansk 
pige er man vant til at stå 
lidt og snakke og drikke et 
par øl inden man bevæger 
sig ud på dansegulvet. Den 
mulighed har man ikke 
rigtig her, man bliver budt 
op til dans med det samme, 
og før man har set sig om, 
har man stået på dansegul-
vet hele natten. 
Det var fedt, stemningen 
var høj og alle dansede 
og sang med på sangene. 
Festen var en fantastisk 
afslutning på en lang og 
god dag. 

Fortsættelse følger i næste 
nummer.

Mange hilsner fra det lille paradis Rwanda
Sigrid Breinholt Sørensen & Louise Hyltén-Cavallius

To dage som ungdomsleder i Rwanda

IMCC Rwanda er en gruppe under IMCC der arbe-
jder med et udviklingsprojekt i Rwanda
MEDSAR, Medical Students Association of Rwanda, 
er vores partner organisation i Rwanda. Sammen 
arbejder vi med projektet RHEP.
RHEP, Rwandan Health Education Project, er et 
sundhedsoplysnings projekt, hvor de rwandiske 
medicinstuderende tager ud på sundhedscentre og 
ungdomsklubber og underviser i bl.a. prævention, 
ernæring, malaria, TB og HIV. Projektet er et part-
nerskabsprojekt, der startede i januar 2011 og kører 
til december 2012.
Partnerskabet mellem IMCC Rwanda og MEDSAR 
startede i 2004. Igennem årene har vi haft mange 
forskellige projekter sammen.
DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, er vores danske 
sponsor.
Ungdomsledere er to danskere og to rwandere der 
arbejder fuldtid på projektet i Rwanda i ca. 4 mdr. 
Se mere information på www.imcc.dk og på 
vores blog www.imccrwanda.wordpress.com. 

I aftes var der fest i vores hus. En af de internationale studerende, som vi bor med, holdt 
afskedsfest. Når man inviterer til fest i Rwanda, skal man sørge godt for sine gæster. Det er vigtigt 
at man serverer snacks, sodavand og mange øl, og så skal man sørge for et godt sound system der 
kan spille dansegulvet op med afrikanske rytmer. Det var en god fest, som de altid er hernede. Der 
var dans på terrassen, masser af dans! Som dansk pige er man vant til at stå lidt og snakke og drikke 
et par øl inden man bevæger sig ud på dansegulvet. Den mulighed har man ikke rigtig her, man 
bliver budt op til dans med det samme, og før man har set sig om, har man stået på dansegulvet hele 
natten.
Det var fedt, stemningen var høj og alle dansede og sang med på sangene. Festen var en fantastisk 
afslutning på en lang og god dag.

Fortsættelse følger i næste nummer. 

Mange hilsner fra det lille paradis Rwanda 

Sigrid Breinholt Sørensen 

Louise Hyltén-Cavallius 

�
Figur�1�Vi�ungdomsledere,�fra�vestre�Louise,�Solange,�Sigrid�og�Elisée.
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       Sikke dog en omgang PØLSESNAK!

Pølsesnak eller tarmslang, som det hedder blandt 
kendere... Et sprog elsket af grandvoksner mænd med 
ølmaver, joggingbukser, netundertrøje og en svaghed 
for stifter og kødsøm...
Og hvad er en pølse egentlig?
Grise vil nok mene det er den største ydmygelse man 
kan opnå, det at blive dræbt, kværnet og stoppet op i 
numsen på sig selv, men nok om svin...
Her på redaktionen dyrker vi denne stolte danske 
nationalret af og til og har her samlet de vigtigste 
slangudtryk således at enhver studerende kan føre 
sig frem ved ormegården...

Spankulerer man forbi portør-
kantinen på hjørnet af Tagensvej og 

Blegdamsvej, vil man møde en svineoase 
af en fl æskekutter, der byder på alver-
dens fristelser for folk, der er træt af 
icebergsalaten i kebabben!
Bestiller du her en Amin Jensen i kimono 
og badevinger hos Fætter Fars, vil du 
bliver spurgt:
"Hvad skal der på?
- "Der skal fart på!" svarer du hurtigt og 
bliver mødt med en hurtigt forstummende 
latter efterfulgt af en fortrukken mine. 
Cand. Pøl'en siger nu:
"Skal der det hele på?"
"Nej tak gem du bare noget til de andre 
kunder" lyder dit svar, og han ved nu, 

han har fat i en kødkender, der skal 
behandles med respekt!

En fl ækket krage med brædder, 
farmors hoste og kindrødt

Død hund i kurv med lort, blod 
og bræk og og ned ad ryggen, 
sårskorper, mælketænder og 
vabelplastre

Flæskesteg på tube

Guppy i ruskindsjakke med 
sveller og kinesersæd

En skidekold kop pis

Femidom med kølle og 
asiemarmelade

Af Jonas/MOK-red
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Raske forsøgspersoner søges

Hvis du hverken har allergi eller astma, og i det 
væsentlige er sund og rask, kan du måske indgå i 
en rask kontrolgruppe til forskning i græsallergi. 
Udover en astma test og en allergitest, skal der skal 
udtages to biopsier fra næseslimhinden, hvoraf den 
første honoreres med kr. 500 og den anden med kr. 
1.000 dvs. i alt kr. 1.500. I alt 3 besøg af hver ca. 1 
time. Første biopsi tages sommer 2011 og anden i 
jan-feb 2012.

Læs mere på: http://www.graesallergi.dk/
 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Att. Kristian Aasbjerg (læge, PhD-studerende)
Bispebjerg Hospital, Indgang 66
DK-2400 København NV
Telefon: 4072 6210
E-mail: kristian@aasbjerg.dk

Interesseret i et Prægraduat forskningsår?

Forskningsinteresseret stud. med. søges til prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Kardiologisk 
center, Rigshospitalet/ Kardiologisk sektion, Hvidovre hospital.

Som forskningsstuderende vil du blive involveret i projektet CATCH (Cardiac CT in the treatment of acute chest 
pain), som er et klinisk forsøg omhandlende patienter indlagt på Hvidovre med akutte brystsmerter, og hvor 
Hjerte-CT´s rolle i den videre udredning undersøges. Du vil skulle varetage inklusion af patienter til projektet, 
bookning af undersøgelser, dataindsamling mm. Herudover vil du blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som 
dels kan bruges som specialeopgave og dels evt. kan medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
• Du skal have afsluttet 8. semester.
• Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
• Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.
• Tidligere forskning er ikke et krav, men vil bestemt være et plus.

Hvad tilbyder vi?
• Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
• Oplæring i generelle forskningsprincipper.
• Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
• Selvstændigt projekt
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV
Til:
Jesper James Linde
Læge, Phd.studerende
Mail: jesper_linde@hotmail.com
Tlf. 38623825

Ansøgningsfrist 1. juni 2011

Er du i dårlig form?

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 utrænet og ikke dyrke motion 
regelmæssigt.

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

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

Stud. med. søges som studen-
termedhjælper på Psykiatrisk 
Traumeklinik for Flygtninge, 
Gentofte Hospital. 

Vi er et hold bestående af seks medicinstuderende, 
der søger to nye medlemmer fra september 2011.  
 
Holdets arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for 
Flytninge er i forbindelse med et forskningsprojekt. 
Projektet er en klinisk randomiseret undersøgelse, 
som har til formål at beskrive det komplekse symp-
tombillede hos målgruppen, vurdere behandlingsef-
fekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er 
udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke 
og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens 
mest udsatte patientgrupper.  

Vores opgave som studentermedhjælpere består i 
at teste patienterne for angst og depression efter 
Hamilton Rating Skemaer. Vi arbejder meget 
selvstændigt, så det forventes, at du er i stand 
til dette. 
 
Vi dækker vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 
10.00 - 15.00. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter 
om måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. 
halve år, hvor det også forventes, at du deltager.  
Ved ansøgning vil interesse inden for psykiatrien 
prioriteres højt, semestertrin er underordnet. 
Motiveret ansøgning og eventuelle spørgsmål 
sendes til hamteam@gmail.com.
 
 Ansøgningsfristen er d. 22. juni 2011. 
 
Mvh. HAM-temaet på Psykiatrisk Traumeklinik 
for Flygtninge

OP-ASSISTENT SØGES
Ørelægeklinikken Søborg søger en medhjælper 
til operation hver anden torsdag (lige uger) fra 
ca. 7.30-13.
Start d. 25. aug. 2011
Nystartet studerende foretrækkes.

Løn efter aftale.

Mot ivere t  ansøgn ing  og  CV sendes  t i l 
bberner@dadlnet.dk

Ørelæge Bettina Berner
Søborg Hovedgade 93
2860 Søborg

Lægestuderende søges til almen-
praksis på Frederiksberg

Du skal arbejde i receptionen med at tage telefoner 
eller vikariere for vores sygeplejersker i laborato-
riet med blodprøvetagning, vaccination, EKG og 
lungefunktionsundersøgelse. Du arbejder hele tiden 
sammen med det faste personale og du kan regne 
med en oplæringsperiode, hvor du også lærer vort 
software-system at kende. 

Studerende fra lidt over midten af studiet og med 
fadl-vagt eller anden klinisk erfaring vil blive 
foretrukket.
Vi har brug for din hjælp under sygdom og ferier 
og gerne fra sommeren 2011.
Falkonerlægerne Dein og Mandel & Mikkelsen 
og Valeur

Falkoner Allé 63, 1. sal.
2000 Frederiksberg
Tlf. 26361860
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IPod battle er Studenterhuset på strøgets nye onsdags-koncept og 
fakulteterne ved KU bliver dette semesters battlere.

Efter en tæt dyst, men dog en fortjent sejr til SUND imod SAMF(3:2) er det 
blevet tid til finalen i Ipod-battlen
Onsdag d. 18/5 kl. 21 står kampen imellem først imellem SUNDHEDSVI-
DENSKAB og LIFE.
Hvis SUND vinder battlen ryger vi direkte i finalen samme aften og skal 
battle HUM!!!

Kom og vær med til at sende SUND til finalen! Det bliver et brag af en battle 
med garanteret liv på dansegulvet(det fik vi bevist sidst!)
Vinderen vinder gratis øl til de fremmødte fra hans/hendes fakultet. Herudo-
ver 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 (3:2 til SUND!!)
11/5: LIFE vs. FARMA (0:0)
18/5: LIFE vs. SUND + FINALE: HUM vs. SUND/SAMF  (alt efter om 
SUND el. LIFE vinder)

annoncer

Grillen tændes 

Limbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onsdag den 1. juni 

  Billetpris: 40 kr 

       Indgang kl. 20-21 

  

 

Billetpris: 40 kr.
Indgang 20-21

p.s. der er ingen palmer på Bornholm

Vil du arbejde frivilligt som 
førstehjælper én dag til Distor-
tion (1.-5. juni) og score en gratis 
billet?

Vi har behov for 8 stud.med.’er til 
vagter (2 per vagt) ons, tors, fre kl. 
16-23 og lør 15-21.
Der vil i alle vagter være 1-2 læger 
tilstede til at supervisere og visi-
tere.
Lad os slå fast med det samme, at 
behovet de sidste par år har været 
meget beskedent. Så det er blot for 
en sikkerheds skyld at vi skal stå 
der – just in case.
Distortion foregår den 1. – 5. juni 
2011 med block
parties rundt omkring i Kbh.

1.6.:            Onsdag: City ved Studi-
estræde/Nørregade
2.6.:            Torsdag: Nørrebro ved 
Blegdamsvej/Skt. Hans Torv
3.6.:            Fredag: Vesterbro ved 
Halmtorvet
4.6.:            Lørdag: Havnefronten 
under Langebro. 
5.6.:            Kun eftermiddagsar-
rangement med afslappet stemning. 
Ikke noget førstehjælpstelt.

Jobbet består i behandling af 
småskader som kan klare med 
plaster, forbinding og rehydrering. 
Desuden skal vi vurdere tilskade-
komne mhp evt. viderevisitation til 
skadestue og behov for ambulance-
transport (forgiftninger – alkohol/

stoffer, større skader mm).
Alle er frivillige, men du/I scorer en 
gratis billet til et af aften-arrange-
menterne til Distortion.
Man skal være ædru på sin vagt.

Projektet er konfereret med region 
hovedstaden.

S.U inden onsdag den 25.maj til: 
dr.andersm@gmail.com

Ansatte vil få besked per mail.
Med venlig hilsen
Anders Møller(Reservelæge) &
Viktoria Poulsen(Reservelæge)
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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 patientopsøgende 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 eksamen.
- 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 eksamensperioden
- 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 Bruun, 
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 uddybende information, kan du kontakte 
holdleder Kasper Meidahl Petersen på kaspermeidahl@gmail.com eller på mobil: 51 
23 77 16. 

Biopsihold 1608, Rigshospitalet
søger 3 nye medlemmer

Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære at tage knoglemarvsbiopsier, 
så har vi jobbet til dig. Vi er tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og 
forestår de fleste af afdelingens knoglemarvsbiopsier og varetager desuden lum-
balpunkturer i forbindelse med intratekal kemoterapi. Vi er altid to på arbejde, 
som skiftes til at tage biopsien hhv. assistere til biopsitagning i løbet af vagten. 
Arbejdet giver et stort ansvar og kræver derfor høj grad af selvstændighed. Vores 
arbejdstid ligger fra mandag til fredag i tidsrummet (ca.) 8.30 – 15.00/15.45. Vi er 
et meget velfungerende hold og særdeles vellidte på afdelingen. 
Krav:
1 Minimum være på 8. Semester (fra efterårs semestret 2011). 
2 Min. 400 FADL-timer og gerne anden klinisk erfaring (f.eks. vikariat)
3 Interesse for hæmatologi
4 Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet af juni/juli.
5 Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det første ½ år.
6 Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller anden stikker-erfaring.

Ansøgningsfrist:Ansøgning til Vagtbureauet senest fredag d. 27. maj kl. 
12.00.
Jobsamtale vil blive afholdt i den efterfølgende uge.
Yderligere oplysninger: Holdleder: Rasmus Sørrig, tlf.: 27 57 96 16 / soerrig@gmail.
com 

Vagtopskrivning via hjemmesiden

Nu er vi klar til at introducere vagtopskrivningen over nettet. Rent praktisk vil vi 
starte i næste uge, hvor der i MOK vil være en miniguide til denne vagtopskrivning. I 
en overgangsperiode vil I naturligvis fortsat kunne benytte telefonen ved opskrivning 
(sådan lidt old school nu…), men vi ser jo gerne at I hurtigt tager den nye mulighed til 
Jer. Derfor; læs MOK i næste uge og følg med på hjemmesiden, www.fadlvagt.dk

Specialinstitutionen Forchammersvej søger lægevikar 
til sommer

Vi er en specialinstitution beliggende centralt på Frederiksberg, men underlagt 
Københavns kommune, dvs. vi er ansat af Københavns Kommune.

Vi er en Specialinstitution for de mest syge stofmisbrugere i KBH. Kommune. 
Dette betyder, at ca. 80 % af vores patienter er HIV-Positive, har leverbetændelse 
og i det hele taget svært syge. Vi har et meget tæt og godt samarbejde med Infek-
tionsmedicinerne på både RH og Hvidovre

Her er normeret til 3 fuldtids Afdelingslæger, men er aktuelt kun 2. Vi har lige 
ansat en deltids lægekonsulent og en 6 års kandidat, ligeledes deltid, men har 
brug for ekstra hjælp pga. ferie osv. hele juli måned. Vikariater vil formentlig 
kunne fortsætte i august, et par dage ugentlig

Arbejdsopgaver:
• Ambulatoriearbejde, patienter som kommer fra praktiserende læger
• Journalskrivning samt stuegangsarbejde i pleje afdelingen.

Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – senest kl. 16.00 

Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået 10. semester
• Tidligere lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav.
• Motiveret ansøgning
• Gyldigt akkrediteringskort

Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav skal være opfyldt for at søge 
denne stilling. Det vil bl.a. sige at hvis du ikke har været inde og taget sin 
trykbrandtest, samt fået udleveret ny akkrediteringskort efter den 18.maj, 
opfylder du ikke kravet.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid R. Bruun 35245408 

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. maj 2011 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Mærket ”Forchammersvej” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted på institutionen 

Hjælp! Vi ”drukner” i ledige vagter

Vi er super glade for Jeres vagtindsats og vi dækker rigtig mange 
vagter, men der er fortsat hver dag en hel del ubesatte vagter, så fat 
kalenderen og se, om der ikke skulle være plads til en FADL-vagt 
over de kommende uger. I kan med fordel på hjemmesiden (fadlvagt.
dk) følge med i vagt-vejrudsigten for de kommende 30 dage.

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

Hjælp! Vi ”drukner” i ledige vagter

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N
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Vampevasere uge 20

Forord
Har du nogensinde set filmen ”TMNT 
– Teenage Mutant Ninja Turtles” fra 2007? 
Hvis svaret er nej, så se den hurtigst muligt. 
Og husk: Dansk er for de små, engelsk er 
for de rå!
- Anders Gullach, Henrik Øhh, Dennis 2 
og Kasper Aagaard.

Aplaudunke (verb.)
At vente med at melde sig til en tjans som 
den sidste, så man kan modtage folkets 
klapsalver.

Beahle (verb.):
At tale med sin ven og han pludselig falder 
i søvn.

Beroz (verb.):
At finde sig selv iført Darth-Vader-kostume 
til en Grease-fest. 

Blænd (noun.):
En blind, der er mørkeræd. Skriafof (se 
denne).

Darth-Vader (verb.):
Når man laver bindestreg, hvor der 
ikke skal være bindestreg, f.eks. i Darth 

Vader.

Dinmoae (verb.):
At kopulere imellem fedt-deller og ikke i 
hullet.

Dult (noun.):
IB’s tand (eller mangel på samme).

Flou (noun.):
Leg, vagterne på Panum leger med stu-
derende, hvor de flytter rundt på deres 
cykler og griner af dem, når de ikke kan 
finde dem. Udføres hyppigt, men aldrig 
iagttaget af en studerende. Men det må 
være det, der sker.

Flymosung (verb.):
At have brugt to timer på at lave ”det 
perfekte papirsfly” og det så på den store 
jomfru-flyvetur foretager den et øjeb-
likkeligt ¼ omvendt loop ned i jorden.

Gofhe (verb.): 
Pludselig at opdage til en fest, at man 
ubevidst kun har taget sort tøj på.

Jopogongong (verb.):
At på samme tid at møde to venner, som 
man ikke har set i lang tid og som begge 
kræver ens fulde opmærksomhed.

Huanakje (verb.):
At være blevet udødelig på bekostning 
af, at sine tre brødre og eneste søster er 
blevet forvandlet til sten samt 13 monstre 
er sluppet løs.

Metragt (noun.):
En professionel klatrer, der har lavde-
skræk.

Njunge (verb.):
At købe al sin mad i Irma, så man ikke har 
råd til at købe sig velfungerende højtalere 
til sin computer.

Plomplommer (noun.):
Hovedpudebryster.

Plumplummer (noun.):
Dynebryster.

Skriafof (adj.):
Vampevasisk LOL.

Slovfe (verb.):
At sove i Studenterhuset efter en fest, fordi 
man ikke kunne overskue at tage hjem. 
Fællesrummet kan anbefales.

Tyse (verb.):
At være allergisk over for spøgelser.

Üsselt (noun.):
En studerende, der ikke har et dørslag. 
Eller ved, hvad det er. Er sjældne, men 
de findes.

Ætova (noun.):
Mad fra gamle mennesker, som har den ka-
rakteristiske gammelmenneskeurinlugt.

÷ S

Ugens Vampevasere

gøgl

Tinas

Mapple

Mia Joe leger:Panums nyeste look-a-like:
Nedenfor ses til venstre Peter James som er en mindre pop-
ulær mand i et ukendt land. Men til højre ses Gaddafi som 
læser lægevidenskab her på Panum. Tro det eller ej de ejer 
også den samme trøje.

Jonas+Markus/MOK.red.
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Studietur � l Wien

Medicinerrådet (MR) tager d. 27-31. august 2011 � l AMEE-
kongress (konference om forskning inden for medicinsk 
uddannelse), som i år bliver a� oldt i Østrig, nærmere 
betegnet den gamle kejserby Wien.
 
Hvis du er interesseret i medicinsk uddannelse og 
måske godt kunne tænke dig at engagere 
dig i forbedringen af vores egen 
lægeuddannelse herhjemme, 
så send en mail � l
med � tlen ”AMEE 
2011” og fortæl os, 
hvorfor du gerne 
vil med (mo� veret 
ansøgning ½-1 side).
Ansøgningsfristen er 
20. maj kl. 12.00.

MR vil forsøge at få så mange 
med som muligt, sam� dig med 
at konferencegebyr, 
billet og ophold bliver 
dækket. 

Med venlig hilsen
Medicinerrådet



Kære kandidater og kommende kandidater

I inviteres hermed til årets Pumpefest, kandidatfesten ved medicin for kandidater fra vinter og sommer 2011. Festen 
ligger i år tirsdag d. 5. juli og bliver afholdt i Panums Studenterklub. Hver kandidat må medbringe 1 ledsager.

Festen starter kl. 21, hvor I vil blive budt på velkomstdrinks. Klubben vil være pyntet op, der vil være et udvalg af lækre 
drinks, og klokken 23 spiller Die Herren (U2 coverband) på scenen. I pausen vil der være overrækkelse af Den Gyldne 
Pumpe; prisen der gives til en kandidat, der gennem sin studietid har gjort sig særligt bemærket studentersocialt og/el-
ler studenterpolitisk. Fra kl. 01 vil der være resident DJ’s til vi slutter festen kl. 05.

For deltagelse til festen bedes du sende en mail til pumpefesten@gmail.com, med dit navn samt navn på din ledsager, 
så vil I blive skrevet i døren.  Dørene lukker kl. 00, men kom gerne så tidligt som muligt.  Svar udbedes senest kl. 12 
d. 20. juni.

Er der en af dette års kandidater, som du mener har fortjent Den Gyldne Pumpe, så skriv en mail med din nominering 
til dengyldnepumpe@gmail.com, og gerne en begrundelse for din nominering. Deadline for nomineringer er kl. 12 d. 
13. juni.

Dresscode – pænt tøj
Husk kontanter – Studenterklubben tager ikke imod Dankort.

Vi glæder os til at se jer.
Kærlig Hilsen
Pumpefest-udvalget

Pumpefest 2011

studenterpolitik og basisgrupper


