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Mod nye horisonter
Troels Dolin har fået nyt job, og forlader derfor redaktionen. 
Vi byder ham adieu, og god vind på rejsen.

Læs den eventyrlige 
beretning  om hans 

første arbejdsdag
se bagsiden
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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: David/MOK.red.

Denne redaktion

2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K, Det sker i ugen

Onsdag:  MOK nr 30, årgang 43 udkommer
  FORNIKS kursus, kl. 17.15, se s. 14
  SATS kursus, kl. 16.15, se s. 14

Torsdag: Studentergudstjeneste, kl. 12.15, se s. 4
  IMCC Månedsmøde, se s. 13 

Fredag: Spiderpigs telefontid, kl. 16-21, se s. 11

Lørdag: 
  

Søndag: GO Månedsmøde, kl. 17:00, se s. 13

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  MIKS månedsmøde, kl. 16.30, se s. 13
  

Tirsdag: SIDSTE FRIST FOR AT TILMELDE SIG SEMESTER!

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

2010-2011

David ErikPeter James

Mikael JonasHallas

Markus(Ansv. Red.) TroelsMia Joe

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010
Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

okm .dk
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TAK TIL FAKULTETET FOR AT 
RENOVERE BETONELEMENTERNE 

OVER PANUM STUDIECENTER 
IMENS ALLE SEMESTRENE LÆSER 

TIL EKSAMEN

Jeg vil gerne, på vegne af studerende på ALLE 12 semestre, takke fakultetet for 
at de formår at ramme alles eksamensperiode ved at renovere betonelementerne 

over Panum Studiecenter de sidste 3 weekender, og derved lukke biblioteket i 
de pågældende weekender. Hvis de havde ventet til på fredag kunne de komme 
udenom både 2. og 11. semester. 
Resonomentet bag tidspunktet for renoveringen er fuld forståeligt da det jo ikke 
skal være uretfærdigt for nogle studerende og ikke andre. Ligestilling 4TW!!!11

Markus/MOK.red.

redaktionelt

Ipod Battle på Studenterhuset

For en uge siden var vi fem stud.med.-ere som ipod-battlede 

mod SAMF og HUM på Studenterhuset i Købmagergade. 

Det blev til en pæn sejr for os, først og fremmest fordi vi blev 

bakket massivt op af rusvejledere, klubfolk, FADL-folk og 

andet panumgodtfolk som var helt klar på at feste igennem 

på en helt almindelig onsdag. 

De andre fakulteter var ikke tilnærmelsesvis mødt lige så 

talstærkt op. 

Forklaringen: Folk var ikke til at samle i eksamensperioden. 

Det var imponerende at se, at så mange mennesker havde 

energi til at smide bøgerne en aften og støtte os og ikke desto 

mindre sad på biblioteket igen næste morgen.

Kh Ipodbattle-teamet

Kære 3. semester! I skrivende stund er nogle af jer sandsynligvis så stressede, at I ikke har tid til at læse det her, men hvis I gør får I hermed et forsøg på en lille opmuntring før jeres nært forestående eksamen. 
Nu har I knoklet i et halvt år, og ja, der er rigtig meget at huske, men til gengæld er dumpepro-centen lavere end den, I har været udsat for på 1. og 2, og eftersom eksamen er mundtlig får eksaminator og censor faktisk mulighed for at hjælpe jer på vej (og det vil de gerne). Så kør nu på de sidste dage, og så er I i store træk ovre den hårde del af studiet – efter min mening er alt i hvert fald blevet meget lettere derefter. 

Hvis I nu føler - både den kommende uge og til eksamen - at I ingenting kan, så husk lige at give jer selv et øjeblik til at zoome ind på et bestemt emne i stedet for at prøve at overskue alt på en gang. Så skal der nok være noget, der dukker op. I er dygtige:o) 

Kh Mette, 11. sem.      

opslagstavle

MOK's egen lille Frodo Baggins

MOK's version af Frodo Baggins, Troels Gammeltoft 
Dolin, er blevet voksen og skal afsted ud af Herredet 
og på sit livs mission.

Troels har igennem små 4 år været en stor del af 
det redaktionelle arbejde på MOK. På redaktionen 
er han kendt for sin hurtighed når det kommer til 
frække kommentarer med seksuelle undertoner. 
Han vil, af hele redaktionen, blive savnet. Hans 
evner til at gøre alt en smule mere perverst er også 
noget de vil savne på FADL, i Studenterklubben og 
i Scorebogen hvor han gennem sin studietid også 
har lagt et stort stykke arbejde.
Vi er alle sammen rigtig misundelige på alle dem 
der nu får lov til at nyde godt af dine perverse jokes 
og gode humør.

På vegne af redaktionen siger vi tak for denne gang 
og held og lykke derude.

Markus/MOK.red.

Jeg vil gerne, på vegne af studerende på ALLE 12 semestre, takke fakultetet for 
at de formår at ramme alles eksamensperiode ved at renovere betonelementerne 

over Panum Studiecenter de sidste 3 weekender, og derved lukke biblioteket i 
de pågældende weekender. Hvis de havde ventet til på fredag kunne de komme 
udenom både 2. og 11. semester. 
Resonomentet bag tidspunktet for renoveringen er fuld forståeligt da det jo ikke 
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Markus/MOK.red.
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og held og lykke derude.

Markus/MOK.red.
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Studievejledningen for Medicin 
Uge 21-22 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 

Udveksling til USA
Tag dit 5. kandidatsemester på en amerikansk 
Medical School

Søg 1. juni inden kl. 12.00 for ophold i 2012

Find ansøgningsskemaet og læs mere om vores 
aftaler med

Vanderbilt University og University of Iowa på

http://medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/
Vanderbilt/

Her kan du også finde:
- erfaringsrapporter fra andre studerende
- Hjælp til USA-ophold arrangeret på egen hånd
- Information om visum, forsikring og meget mere

Hvis du har spørgsmål, kontakt Martin Ellermann 
på martinel@sund.ku.dk

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 undervisning 
bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne på 
det pågældende semester.

Hvis du skal søge en dispensation om særlig 
ho ldsætning  t i l  e f terårsundervisningen 
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. august 2011.

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

Åbningstider Mikroskopisk 
Studiesal

Forår 2011
 Teknisk Assistent: Demonstrator:
Maj
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

Udveksling til USA

Tilbud fra Studenterpræsten
uge 21, 2011

De ti bud – Et alternativ eller et supplement? 
Opsamling og tilføjelser IV

Nu har studenterpræsten og jeg beskæftiget os med de 
ti bud i et helt semester. Du synes måske stadig, at de 
er antikverede og formynderiske, og hvis du gør, er du 
ikke den eneste. 

Den engelske evolutionsteoretiker, ateist og humanist 
Richard Dawkins har i hvert fald gjort sig nogle 
overvejelser om, hvordan man i kort form kan opliste 
ti gode leveregler, og i bogen ”The God Delusion” 
(Illusionen om Gud) giver han følgende bud:

1. Do not do to others what you would not want them 
to do to you
2. In all things, strive to cause no harm
3. Treat your fellow human beings, your fellow living 
things, and the world in general with love, honesty, 
faithfulness and respect.
4. Do not overlook evil or shrink from administering 
justice, but always be ready to forgive wrongdoing freely 
admitted and honestly regretted.
5. Live life with a sense of joy and wonder
6. Always seek to be learning something new
7. Test all things; always check your ideas against the 
facts, and be ready to discard even a cherished belief if it 
does not conform to them.
8. Never seek to censor or cut yourself off from dissent; 
always respect the right of others to disagree with you.
9. Form independent opinions on the basis of your own 
reason and experience; do not allow yourself to be led 
blindly by others.
10. Question everything

Meget sympatiske regler, synes jeg. Og et fremragende 
supplement til de originale ti bud. Man kan aldrig få at 
vide for tit, at man skal tænke sig om, være aktivt, kritisk 
og nysgerrigt til stede i sin egen tilværelse og i det hele 
taget leve så godt og ordentligt, som man kan. Thumbs 
up til Dawkins for den påmindelse.
Hans alternative ti bud har selvfølgelig også nogle 
svagheder, som i sidste ende kan blive en belastning eller 
begrænsning, for den, som følger hans regler. Jeg vil her 
bare nævne en enkelt.

Dawkins’ regler sætter individet helt og aldeles 
enerådende i centrum for alting. Det er der naturligvis 
al mulig god grund til at gøre, for det er jo sådan, at vi 
erfarer verden gennem vores egne øjne og ører, vores 
egen forstand, vores egen krop – og ikke nogen andres. 
Vi ER centrum for vores erfaringer. 
Men jeg har med egne øjne og ører, forstand og krop 
erfaret, at det er i mødet med det, som er noget andet end 
mig, at jeg for alvor opdager, hvem jeg er og hvad mine 
erfaringer egentlig fortæller mig. Og jeg forestiller mig, 
at andre har gjort lignende erfaringer: jeg bliver først for 
alvor mig selv i mødet med det, som ikke er mig selv. 

Det er Dawkins ikke blind for i sine bud ved fx at se 
positivt på uenighed og ny viden, men i et svagt øjeblik 
kunne hans jeg-fokus måske alligevel få én til at glemme 
vigtigheden af det andet. Hvad enten det så er den ydre 
verden i almindelighed, et andet menneske eller ligefrem 

det, som vi vælger at kalde det guddommelige. 

Der bliver ikke meget plads til blik for - eller ligefrem 
taknemmelighed for - det, som det/den/de anderledes 
bidrager med i vores tilværelse; alt det gode, som vi 
modtager – ofte helt og aldeles ufortjent, og det giver i 
mine øjne en lidt indskrænket relation med livet. 

Derfor: Dawkins er et godt supplement – ikke et 
alternativ..

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Forårets sidste studentergudstjeneste
- er ikke en studentergudstjeneste i streng forstand, for 
det er - traditionen tro - studenterpræst Stefan Lamhauge 
Hansen, der går på prædikestolen og runder semesteret 
af. Du er ikke desto mindre meget velkommen til at 
deltage!

Efter gudstjenesten er der – også traditionen tro 
– frokost i studenterlokalerne, og hvis vejret arter sig er 
der måske basis for en udflugt til Kongens Have.

Tid: fredag den 27. maj kl. 12.15 (gudstjeneste)/ca. 
13 (frokost
Sted:  Trinitatis  Kirke (ved Rundetårn)/St. 
Kannikestræde 8, 1
Pris: gratis/kr. 20

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

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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… sidder jeg tilbage med en fornem-
melse af at det kunne være meget 
lettere.

Kære medstuderende (primært på 
kandidatdelen). 
Kære Klinisk Fællessekretariat.

Jeg har netop færdiggjort tilmeldingen 
til 10. semester (4. semester kandidat) 
for efterårssemestret 2011 – og hvilken 
tvivlsom fornøjelse det var.
Fra KUs side stiller man officielt en 
rammeplan til rådighed. Dette er 
en pdf-fil der beskriver semesterets 
indhold, samt et rulleskema. Rulleske-
maet er en oversigt over hvordan de 
forskellige dele på 10. semester er 
fordelt; fx hvilket hold der har psy-
kiatri i Glostrup, neurologi i Hillerød 
eller børneungdoms-psykiatri på Bis-
pebjerg. Rulleskemaet er imidlertid 
temmelig uoverskueligt (og det er 
måske en underdrivelse) – fordelt på 
3 sider findes en tabel med hold- og 
rulnumre, semester- og kalenderuger 
samt svært gennemskuelige forkor-
telser for hvor de forskellige hold har 

hhv. psykiatri, børneungdomspsykiatri 
og neurologi. Endvidere er skemaet 
– uden at jeg skal kunne forklare hvor-
for – konstrueret uden kronologi eller 
logisk rækkefølge – således starter 
skemaet med hold 13, mens de første 
hold findes nederst i tabellen.

Det lykkedes mig imidlertid at skaffe 
denne tabel som word-fil, og kunne 
med lidt teknisk snilde lave det om til 
et overskueligt skema. 
Og nu til selve tilmeldingen: der er før 
blevet debatteret om hvorvidt STADS 
er et brugbart system, men jeg synes 
alligevel det er på plads med en opsang. 
På 10. semester skal man prioritere 
mellem 36 forskellige hold – og med 
det skema jeg har beskrevet ovenfor 
er det ikke let. 

Der er imidlertid flere ting der undrer 
mig:
- hvorfor laver KU ikke et overskueligt 
skema? Og hvorfor er holdene ikke 
opgivet i rækkefølge?
- hvorfor er holdrækken, når man pri-
oriterer hold i STADS, ikke sorteret? 

Som det er nu er rækkefølgen er hold 
1, 10, 11, (…) – og det skaber forvir-
ring, når man alligevel jonglerer med 
36 forskellige prioriteringer.
- hvorfor skal man prioritere alle 36 
hold? Hvorfor ikke nøjes med at lave 
en ”top 10”?
- hvorfor er STADS ikke sat op til at 
man selv angiver sine prioriteter? Ek-
sempelvis ”1. prioritet: hold 30”. 

Jeg kan umuligt forestille mig at jeg 
er den eneste studerende med frus-
trationer over tilmeldingen. Dels det 
uigennemskuelige rulleskema, dels det 
ulogiske tilmeldingssystem via STADS. 
Dette meget lange indlæg er primært 
skrevet for at gøre KU opmærksom på 
problemet, men også for at skabe debat 
studerende imellem.
Til jer der skal tilmelde jer 10. semes-
ter, kan I finde min version af rulleske-
maet på http://bit.ly/izrgZV 

Hilsen
Sebastian von Huth 

Efter 36 prioriteringer…
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Sådan skriver du dig op til 

FADL-vagter via hjemmesiden

KØBENHAVNS VAGTBUREAU

vagtbuearuet

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

OBS!!
VAGTOPSKRIVNING I DET NYE 
WEB-BOOKING SYSTEM BEGYNDER 
TIRSDAG DEN 24. MAJ 2011

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 til-
hørende venteværelse, hvor patienterne selv fi nder 
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 fl eksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksamenspe-
rioden
- Du skal blive på holdet min.  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 Ansøgn-
ingsskema fi ndes 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 Pe-
tersen: kaspermeidahl@gmail.com. De kvalifi cerede 
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 job-
bet til dig. Vi er tilknyttet hæmatologisk afd. på 
Rigshospitalet og forestår de fl este af afdelingens 
knoglemarvsbiopsier og varetager desuden lum-
balpunkturer i forbindelse med intratekal kemot-
erapi. 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  år.
6. Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning 
eller anden stikker-erfaring.

Ansøgningsfrist: Ansøgning til Vagtbureauet se-
nest 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 

LÆGEHUSET I HEDEHUSENE 

Lægehuset i Hedehusene som har brug for en 
afl øser for vores sekretær i perioden   

Uge 25,26 og 27

I klinikken er der 2 faste læger en uddannelseslæge 
og en sygeplejerske

Arbejdstid:
• Mandag og onsdag kl. 09.00-15.00
• Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-12.00

Oplæring:
• Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
Primært telefonvisitation, dvs. bemande telefonen, 
vurdere om patienten skal have en tid eller andet. 
Receptfornyelser, tidsbestillinger mm. 
 
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Løn: 
• Efter overenskomst samt transport godtgørelse
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 6. juni 2011 kl. 08.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Lægehuset Hedehusene”

A N N O N C E R

V B  M E D D E L E L S E R
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Støder du ind i problemer, eller har du forslag til ændringer, kan du til og med juni 2011 ringe ind til 
support fra kl. 11-14 alle hverdage på tlf. 88184920 (Torben).

OPDATERET MAJ 2011

Det er nu muligt at benytte vores hjemmeside   når du skal skrive dig op til FADL-vagter.

–  Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden.
–  Du kan slette og redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft.
–  Ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid 

(dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning.
–  Står du på opskrivningen og får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen.

Hvis vi har registreret, at du ikke har gen-
nemført den årlige TRYG-brandtest eller ikke 
har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få 
tildelt vagter fra opskrivningen eller chanceli-
sten. TRYG-brandtest- og stamkortdatoen vil 
i så fald stå med rødt på din profil. Hvis der 
er tale om fejl eller manglende opdatering af 
vores system, skal du ringe ind til Vagtafdelin-
gen på 3537 8800 og få det rettet.

SYGDOM
Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, 
meddeles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, 
minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg 
før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du 
bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er op-
skrevet til 5 vagter i træk og bliver syg de første 2 dage, 
har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. 

Husk at slette dine opskrivninger, hvis du alligevel ikke 
kan tage vagter.

1.  Vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) og skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil).
2.  Godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksi-

sterende opskrivning.

Du kan skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, og den 
nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Hvis du ringer ind 
og skriver dig op over telefonen, vil det forsat foregå imellem 
16:00 og 20:00.

Du kan også selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er 
altid åben, og du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem 
i tiden.

Du vil få besked om forskellige hændelser via e-mail og sms. 
Det er derfor vigtigt, at du ændrer din e-mail-adresse inde på 
din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser 
jævnligt. Du får e-mail, når:
–  du rykker fra ventelistestatus til opskrivningsstatus.

–  du har fået tildelt vagt.

– du bliver seponeret fra en vagt.

– TRYG-brandtest eller stamkort udløber.
Derudover kan du også få en sms ved tildeling og seponering 
af vagt.

Du logger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) og Koden er de sidste 
fire cifre af dit cpr-nr.  (al datatransmission bliver krypteret og du vil første gang du logger dig ind blive bedt om at ændre 
koden til en ny valgfri kode).

Når du så er logget ind, kan du døgnet rundt 
skrive dig op, redigere og slette dine opskriv-
ninger efter de hidtidige regler. Et nyt tiltag er 
dog, at du kan komme på venteliste til lukkede 
opskrivninger. Hvis du fx skriver dig op til vagter 
fra torsdag til søndag, og opskrivningen lørdag 
er lukket, vil du kunne vælge at stå på venteliste 
til vagten lørdag. Opstår der ledige pladser på 
opskrivningen i forbindelse med, at andre sletter 
deres vagter, vil du automatisk blive overført til 
opskrivningen. Skulle vi herudover få flere vagtbe-
stillinger, end der er opskrivninger, vil vi dække 
fra ventelisten, før vi dækker fra chancelisten.

OPSKRIVNINGEN FOREGÅR OVER TO TRIN

Det er nu muligt at benytte vores hjemmeside   når du skal skrive dig op til FADL-vagter.
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OPDATERET MAJ 2011

Det er nu muligt at benytte vores hjemmeside   når du skal skrive dig op til FADL-vagter.

–  Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden.
–  Du kan slette og redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft.
–  Ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid 

(dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning.
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opskrivningen. Skulle vi herudover få flere vagtbe-
stillinger, end der er opskrivninger, vil vi dække 
fra ventelisten, før vi dækker fra chancelisten.

OPSKRIVNINGEN FOREGÅR OVER TO TRIN

Det er nu muligt at benytte vores hjemmeside   når du skal skrive dig op til FADL-vagter.



KØBENHAVNS VAGTBUREAU

FADLs Vagtbureau

Blegdamsvej 26 (baghuset)

2200  København  N 

Telefon 35 37 88 00

www.fadlvagt.dk
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PANUM DISTORTION!
Torsdag den 2. juni er der mulighed for at holde 
en pause i eksamenslæsningen og nyde sommeren 
når vi afholder Panum Distortion på plænen foran 
Panum mellem kl. 14 - 22!!

Vi får besøg af Kenneth Bager (som gæstede dette 
semesters Panum Electric) samt Thomas Madvig, 
Krede og Dj Daniel fra D’store Mix, og de vil sam-
men med Panum Electric resident Dj’s stå for 
chill out stemningen i løbet af dagen, før tempoet 
skrues op i de sidste timer frem til kl. 22! 

Der vil være dejlige kolde fadøl og varme pøller 
fra grillen! Så tag din læsemakker med og nyd 
Distortion på Panum en skøn sommerdag i juni!

HAR DU LYST TIL AT 
UNDERVISE I ANATOMI?

Et antal stillinger som timelønnede studenter-
undervisere i de indre organers makroskopiske og 
mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. og 5. semester 
på medicinstudiet, er ledige fra efterårssemesteret 
2011.

Ansøgningskrav
Bestået til og med 5. semester.

Vi lægger vægt på at du er interesseret i anatomi 
og god til at kommunikere, mere end at du har høje 
karakterer.
Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil du blive 
bedt om at forberede en kortvarig fremlæggelse (ca. 
5 min.) af en anatomisk struktur.

Ansøgningsskemaet kan afhentes i StudieService-
Centeret i bygning 15.1.

Ansøgningen afleveres til 
StudieServiceCenteret, bygning 15.1
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
Att.: Lene Kongebro Noer eller Eva Helsing

Ansøgningsfrist
Mandag den 6. juni 2011 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler finder sted i starten af juni.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til 
at kontakte studentermedhjælper og underviser 
Anders på andersbech@stud.ku.dk

CEKU – Center for 
klinisk uddannelse

Har du lyst til at lære mere om led, eller få 
genopfrisket ledundersøgelse inden OSCE-
eksamen?

CeKU afholder frivilligt kursus i ledun-
dersøgelse. Kurset er det samme som for 1. 
semesterkandidat. Det er et kursus i basal 
ledundersøgelse og ikke et teoretisk kursus.

Kurset afholdes som aftenkursus fordelt på to 
dage af tre timer. Vi afholder to kurser med 
mulighed for deltagelse af 12 kursister per 
kursus. Vi undersøger hinandens led. Tag 
derfor tøj med som muliggører dette.

1. kursus: 
Dag 1, undersøgelse af overekstremitet, 6/6 
kl. 19.00 – 22.00
Dag 2, underekstremitet og ryg, 7/6 kl. 16.00 
til 19.00

2. kursus.
Dag 1, undersøgelse af overekstremitet, 8/6 
kl. 19.00 – 22.00
Dag 2, underekstremitet og ryg, 10/6 kl. 
16.00 – 19.00

Tilmelding er obligatorisk og skal ske på www.
cekukurser.dk . Deltagelse er gratis

Stud. med. søges som 
studentermedhjælper 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

Ring, hvis du vil reddes! ;-) tlf.: 23 83 89 83
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PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Billetsalg 

30. maj foran biblioteket 

kl. 12-14 
 

Billetpris: 40 kr 

Onsdag den 1. juni 

Indgang kl. 20-21 

2 stillinger som præparatfremstiller er 
ledige til besættelse. 

Præparatfremstillingen består af stud-
erende ansat under ICMM, som arbejder 
med at fremstille og vedligeholde anato-
miske præparater til de makroskopiske 
studiesale. 

Arbejdet er selvstændigt, praktisk orien-
teret og med fokus på høj kvalitet af de 
fremstillede præparater. 
Arbejdsopgaver inkluderer både fremstill-
ing af præparater og vedligeholdelse af 
vores samlinger.

Der er mulighed for at udfolde sig krea-
tivt og praktisk i arbejdet med præpa-
raterne. 
Vi planlægger selv vores arbejde, og det 
er således meget fleksibelt med mulighed 
for mere og mindre intense perioder. Du 
er dog bundet til et mindst at tage 150 
timer om året.

Vi har som ansatte meget selvbestem-
melse, hvilket også sætter et krav om at 
du har overblik samt er selvstændig og 
ansvarsbevidst.
Vi forventer at du kommer med et stort 
engagement, at du tager opgaven seriøst, 
kan arbejde selvstændigt og målrettet, og 
deltager i fælles arbejdsforpligtelser såvel 
som det sociale liv omkring præparatfrem-
stillingen. 

Præparatfremstillingen er et team på 11 
studerende fordelt på 4.-12. semester, som 
er socialt engagerede i hinanden og tit 
holder hyggelige og sjove arrangementer. 
Vi ser gerne at du har lyst til at deltage 
i det sociale liv omkring Præparatfrem-
stillingen.

Krav
- Du skal have bestået 3. semester og 
skal starte på 4. eller 5. semester efterår 
2011. 
- Du skal have bestået 3. semester med en 
karakter på 10 eller 12.
- Som kommende ansat skal du kunne 
tage minimum 150 timer om året, samt 
deltage i sommerrenovationen i uge 27 
med start tirsdag d. 5. juli og slut lørdag 
d. 9. juli 2011.

Ansøgning 
Ansøgningsskema hentes hos Pia Kel-
ler i Studieservicecentret, hvor det også 
afleveres sammen med udførligt CV og 
en motiveret ansøgning (benyt bagsiden 
af skemaet). 
Vi skal have din ansøgning senest mandag 
d. 14. juni kl. 10.00. 
Samtaler afholdes i uge 24 og 25.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen 
Louise, Stine, Nicolaj, Simon, Emma, 

Mikkel,  Stine, Sven, Simon, Alexander, 
Mette og Hanne. Troels Dolin som spæd
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IMCC Exchange søger bolig og kontaktpersoner!!!

Vi modtager 25 medicinstuderende fra hele verden i juli og august, og vi har 
brug for nogle søde kontaktpersoner. Dit ansvar er at følge den studerende 
frem til den lejlighed denne skal bo i og sørge for denne finder frem til den 

afdeling, hvor han/hun skal i klinik.

Hvad får du ud af det? Du rykker foran i køen når der bliver trukket lod 
om pladserne til Exchange og Research Exchange, du bliver inviteret med 
til alle vores socialeaktiviteter over sommeren og du får 22 nye venner på 

Facebook!

Skal du ud og rejse og har ikke tid til at være buddy? Så kan du jo altid leje din bolig ud og tjene 1600 kr. 
samtidig med, at du gør IMCC Exchange en kæmpe tjeneste!

Der er ingen vej udenom, så send en mail til:

exchange-kontaktperson@imcc.dk
exchange-bolig@imcc.dk

Kærlig hilsen Exchange og Research Exchange København

Dagsorden
Mødetype  Lokalafdeling Dato År
Månedsmøde København     26. maj 2011

1. Formalia

Referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af seneste referat

2. Velkomst og navnerunde

3. Nyt fra administrationsgruppen – hvad sker der 
i IMCC København

4. Nyt fra grupperne

5. Opsummering af forårssemestret (v. alle)

6. Planlagte begivenheder næste semester

7. Evt. 

8. Fælles spisning og hygge
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 sengepladser 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 hospitalet 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 District) 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 (pladsen 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 indiske 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 Schweitz, 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 oplys-
ninger om navn, semester og evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com 
Mvh PIT

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

Mvh GO



1414 basisgrupper

 

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens 

faglige kompetencer. 

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!

PANUM 
1. OKTOBER
11:00 – 19:00
Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu når din basisgruppe inviterer 
til årets event!

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
Basal

Neurologisk
Undersøgelse

Kom til vores kursus og lær den basale neurologiske 
undersøgelse!

Onsdag d. 25. Maj
Kl. 17.15 i lokale 1.2.18

Vores underviserne er to læger i 
neurologiske stillinger, og vi kører cases 
som også illustrerer abnormale fund.

Deltagelse er gratis for medlemmer,
og koster 50 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding sker ved at skrive en mail til 
basalneuro@forniks.dk med følgende:

Dit navn
Dit telefonnummer
Din KU-net mailadresse

Tilmeldingen er åben. Der er stadig ledige pladser. 
Vi uddeler pladserne efter først-til-mølle.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS (FOReningen for Neuro 
Interesserede Københavnske Studerende)

Indkaldelse til 
månedsmøde

 i Dermatologisk Selskab for 
Studerende tirsdag d. 7. juni i 

Store Mødesal i Studenterhuset 
kl. 18-19. 

Vi glæder os til at se dig.

HUSK!!!
EKSAMENSFEST FOR 

6. SEMESTER!!!!
D. 17. JUNI I 

STUDENTERKLUBBEN!!!!
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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 Dan-
mark og København i februar. Sammen 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 partnerorganisationer, vi støtter 
arbejdet med projektet og gennem bl.a. work-
shops 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. 

Mandag d. 4. april
I dag stod vi tidlig op, hvilket vi fandt ud af at 
vi gør alt for sjældent. Den rwandiske morgen 
er utrolig smuk; frisk luft, fuglesang og selv 
tidligt er der masser af liv oppe på hovedgaden 
i Butare. Små forretninger er allerede åbne 
og en duft af omelet og ristet brød spreder sig 
gennem luften. 
Vi mødtes med to rwandiske medicinstuderende 
og blev presset ind i et gammelt folkevogn-
srugbrød, der kørte os ud til den lille landsby, 
hvor vi skulle besøge et sundhedscenter. De to 
studerende er på første og tredje år på studiet. 
Selv om de i øjeblikket er pressede med deres 
eksamener, springer de undervisning over og 
tager ud og underviser gratis. Det var fantastisk 
at se deres engagement. 

Efter en halvtimes bustur gennem Rwandas 
smukke, bakkede og grønne landskab nåede vi 
til landsbyen. Vi kom til et lille center, hvor især 
kvinder møder op med deres børn til konsulta-
tioner og vaccinationer. I disse centre arbejder 
der kun sygeplejersker, så hvis der kommer 
patienter med mere alvorlige lidelser, bliver de 
sendt videre til et af de lokale hospitaler. 
I dag var der faktisk op imod 90 kvinder, der 
mødte op til vores session. De satte sig op i 
rækker og ventede spændt på den kommende 
undervisning. Vi var meget imponerede over 
de to studerendes arbejde. Selvom der var larm 
fra små børn der græd, skreg og rendte rundt, 
lykkedes det dem at fange kvindernes opmærk-
somhed. De fik dem til at svare på spørgsmål 
og selv komme med tanker og idéer omkring 
emnerne. Undervisningen handlede om sund 
kost, family planning (dvs. bl.a. prævention) og 
prænatal sundhed. 
For os var det en rigtig positiv oplevelse endelig 
at se, hvad projektet egentlig drejer sig om, og 
at vi igennem vores arbejde faktisk når ud til 
befolkningen.

Vel tilbage i Butare tog vi ud på en af de lokale 
restauranter for at spise frokost. Vi fik buf-
fet, der består af kartoffel- og cassavasuppe, 
hvidkåls- og gulerodssalat, pommes frites, ris, 
cassava, forskellige slags bønner, madbananer 
i sovs og noget oksekød, og til dessert fik vi 
lækker frisk frugt. Maden er egentlig ret lækker, 
men det er det samme der bliver serveret alle 
steder hver dag. De lokale spiser det med glæde, 
men efter 2 måneder savner vi danskere lidt 

variation.
Efter frokost tog vi på markedet. Her kan man 
finde alt mellem himmel og jord. Vi købte frugt 
og grøntsager, hvilket er en meget god måde at 
øve det lokale sprog kinyarwanda på. Det er et 
svært sprog, der ligger langt fra de sprog vi el-
lers kender. Kvinderne på markedet bliver dog 
utrolig glade, når vi forsøger os med en blanding 
af kinyarwanda og kropssprog. 
Efter en del forhandling gik vi glade hjemad med 
en stor papirpose fyldt med avokadoer, passions-
frugt, ananas, bananer, gulerødder, tomater og 
agurker, alt sammen for mindre end 10 kr!

Om aftenen holdt vi ungdomsledermøde. Vi fire 
ungdomsledere havde brug for at sidde sammen 
og lave en lille opsamling og evaluere på vores 
workshop. Vi fik også planlagt de næste par 
uger med projektbesøg, møder og forberedelse 
af vores næste workshop. Efter mødet havde vi 
gjort os fortjent til en god middag. Vi tog ud på 
et hotel, hvor vi fik grillet kanin med ris, bøn-
ner og sovs. Lækkert! Den lille detalje at det tog 
halvanden time før vi fik maden (hvilket er noget 
man må regne med hernede…), glemte vi hurtigt 
alt om efter noget øl og hyggesnak.
Under den fantastiske afrikanske stjernehimmel 
og til lyden af græshopper, en fjern fugl, frøer og 
vindens susen i skoven endte vi endnu en dejlig 
dag i Rwanda. 

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

basisgrupper
Fortsættelse: To dage som ungdomsleder i Rwanda
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Efter en del forhandling gik vi glade hjemad med en stor papirpose fyldt med avokadoer, 
passionsfrugt, ananas, bananer, gulerødder, tomater og agurker, alt sammen for mindre end 10 kr! 
 
Om aftenen holdt vi ungdomsledermøde. Vi fire ungdomsledere havde brug for at sidde sammen og 
lave en lille opsamling og evaluere på vores workshop. Vi fik også planlagt de næste par uger med 
projektbesøg, møder og forberedelse af vores næste workshop. Efter mødet havde vi gjort os 
fortjent til en god middag. Vi tog ud på et hotel, hvor vi fik grillet kanin med ris, bønner og sovs. 
Lækkert! Den lille detalje at det tog halvanden time før vi fik maden (hvilket er noget man må regne 
med hernede…), glemte vi hurtigt alt om efter noget øl og hyggesnak. 
Under den fantastiske afrikanske stjernehimmel og til lyden af græshopper, en fjern fugl, frøer og 
vindens susen i skoven endte vi endnu en dejlig dag i Rwanda.  
 

Mange hilsner fra det lille paradis Rwanda 

Sigrid Breinholt Sørensen 

Louise Hyltén-Cavallius 

 

  
Figur 1 Teaching session. 

 
Figur 2 Sigrid underviser børn under en malaria kampagne. 

 
Figur 3 Et besøg hos gorillaerne skal man også nå når man er i Rwanda :) 

Gratis medlemskab af a-kasse - tjen 13.607 kr. og få masser af fordele! 

Som studerende kan du melde dig gratis ind i en a-kasse og få adgang til en række fordele. 

Senest et år før studiet afsluttes skal du melde dig ind! Således undgår du som ledig nyuddannet karensperioden - den første måned 
efter endt studie, hvor du ikke kan modtage dagpenge.  
Du tjener derved én måneds dagpenge til en værdi af 13.607 kr.
Krav til gratis medlemskab er blot:
• en times arbejde inden for de seneste 14 dage, og at 
• du er under 30 år. 
• du må maksimalt tjene 199.160 kr. (inkl. SU) om året.  

Du skal blot huske, at du skal genoptages, når du dimitterer som færdig kandidat for at sikre din dagpengeret.  

Du kan se mere på FADLs hjemmeside

FADL



1616 reportage

Frygt 
ej min elskede!

Frygt ej København!!
Troels er kommet ("som 

man siger"), og jeg er kom-
met for at blive

God bedring, 
kryb!

En helt normal onsdag: Københavns alarmcentral 
bliver ringet op, da Sygdom igen har angrebet byen. 
Politiet kan intet stille op. Hæren er allerede sat ud 
af spillet... Fremtiden ser mørk ud for København!

Pludselig viser sig et lys; skarpt og strålende indgyder 
det håb hos de fortabte, hvis familie allerede er ramt 
af Sygdoms angreb.. Troels er kommet!! 

Med et charmerende smil, og med en fast, rolig hånd, 
bekæmper Troels Sygdoms mange lakajer. 
 Gennem mange år har han ventet på denne chance 
for at sig selv for verden, og på trods af den over-
hængende fare for selv at blive ramt af Sygdom, 
kæmper han fast og beslutsomt videre.. 
 "Københavns befolkning har fortjent bedre end 
at lide under Sygdoms forfærdelige handlinger." 
Tænker han for sig selv, og ignorerer fornuften i 
hans indre..ROARK!!!

Sygdom har 
endnu aldrig 

besejret mig, og 
sådan forbliver 

det!!

 Lyset bryder langsomt igennem, og 
Sygdom indser snart, at han ikke er 
noget match for Troels' evner. 

 Efter en lang og udmattende 
kamp, er København igen i sikker-
hed, og kan føle sig tryg i Troels' 
hænder.

 Og det skal snart vise sig, at Tro-
els' anstrengelser ikke ubemærket 
hen...

Han får løn som fortjent - "som 
man siger.."


