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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:

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

okm .dk

Er du MOK's nye 
praktikant og har 
lyst til at deltage i 
det redaktionelle 

arbejde så skriv til 
mok@mok.dk

Onsdag: MOK nr 15, årgang 44 udkommer
  FORSK 2011, se s. 22
  FADL foredrag, kl. 16

Torsdag: FORSK 2011, se s. 22

  

Fredag: Workshop om nyt fakultet, kl. 9 & 13, se s. 5
 
 STUDENERKLUBBEN LUKKER ALLEREDE KL. 16:00

Lørdag: Troels har ingen planer, ring til ham hvis du vil lege læge
  

Søndag: Tømmermænd til Mia Joe efter flyvetur
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Workshop om nyt fakultet, kl. 9 & 13, se s. 5
  DM-møde, kl. 17, se s. 5
  SAKS-kursus, kl. 17, se s. 20
  PUFF-møde, kl. 16.15, se s. 23

Tirsdag: Til roskildes torvehaller... Fælles flok fra Roskilde st.



33MOK søger medlemmer

 MOK står i den ulykkelige situation, at 
vi til vinter mister hele tre højtelskede, 
smukke og hårdtarbejdene redaktionsm-
edlemmer til hospitalernes altfortærende 
mørke. 

Men, som man siger, den ene mands død, 
den anden mands/kvindes brød! 

Dette giver nemlig DIG mulighed for 
at være en del af den hyggelige og mor-
somme familie på redaktionen. 

Hver mandag dumper redaktionen forbi 
MOKs lokaler i studenterhuset en efter 
en, og hjælpes ad om at sætte de stu-
derenes elskede blad op. Dette arbejde 
foregår i programmet InDesign, der er 
yderst brugervenligt, og nemt at lære 
til husbehov. Den vigtigste opgave er, at 
sætte artikler, annoncer og indlæg fra 
hovedsageligt basisgrupper, FaDL og 
fakultetet. Derudover er det op til redak-
tionen at fylde eventuelle huller i bladet 
ud, samt at forsider, artikler og debatin-
dlæg. Slutteligt opdateres hjemmeside og 
ugens udgave sendes til tryk.

 Dette foregår altid i en munter og hy-
ggelig atmosfære, gerne med lidt snacks 
og sjove kommentarer. Når maverne 
rigtig begynder at rumle, samles de tilst-
edeværende om middagsbordet og nyder 
et varmt måltid sammen. 

 En mandag på MOK er altid en god dag, 
og selvom vi ofte er tidligt færdige med 
bladet, er der altid nogle der gider blive 
lidt og hygge!

/David, MOKred

Fakta-boks:

- MOK er et ugeblad trykt i 1500 
eksemplarer

- MOK har eksisteret siden 1968

- Redaktionen består pt. af 8 msk.

- MOK laves hver mandag i se-
mestret

Markus(Ansv. Red.)

 Markus Harboe Olsen

Markus går på 7. semester 
og har været en del af MOK 
siden februar 2009. Han er nu 
ansvarshavende redaktør, og er 
desuden engageret i scorebogen, 
rusvejledning og husgruppen.

"Livet er smukt" er navnet på 
Markus' yndlingsfilm, da det er 
den eneste film, han nogensinde 
har grædt til. 

Peter James

Peter James Bruhn

Peter James, PeeJay blandt 
venner,  går på 4. semester 
og har været en del af MOK 
siden februar 2011. Han er 
hårdtarbejdene, men altid klar 
med et morsomt indslag - til 
bladet eller blot til redaktion-
ens glæde. Desuden stifter af 
basisgruppen MARS.

"Wall-E" er PeeJays yndlings-
film, da han er pixarnørd. 

Jonas

Jonas Olsen

Jonas går på 7. semester og 
har været en del af MOK siden 
februar 2010. Jonas sidder i 
studienævnet,  er medlem af 
FaDLs bestyrelse og sidder 
desuden i akademisk råd. 

"Butterfly effect" er Jonas' 
yndlingsfilm, fordi tanken om 
at kunne ændre på fortiden 
og konsekvenserne heraf er 
interessant. 

Mikael

Mikael Johannes Vuokko Hen-
riksen 

Mikael "Silas" går på 12. semes-
ter, og har dermed sit sidste 
semester på MOK. Han har ike 
trukket nummer, så det kunne 
jo have været værre.

Mikaels yndlingsfilm er Agent 
69 Kodenavn Jensen, fordi det 
er en film Troels og ham så 
sammen. Uhhh...

Mia Joe

 Erik Hachmann-Nielsen

Erik går på 3. semester og har 
været en del af MOK siden 
februar 2011. Han er med i 
undergruppen "lager" i hus-
gruppen og har desuden været 
rusvejleder. 

Eriks yndlingsfilm er "Snatch", 
for den har han set flest gange. 
Udover "Ringenes Herre 1" 
(ikke extended cut),, men det 
var fordi den kørte repeat på 
dvd-maskinen. 

Mia Sarah Fischer Jørgensen

"MiaJoe" går på 12. semester, 
og har været med i MOK siden 
efteråret 2006. Hendes sociale 
CV på studiet inkluderer et utal 
af rusvejledninger, del af under-
gruppen "lager" i husgruppen 
og desuden fungerer hun som 
kritisk revisor for FaDL. 

Yndlingsfilm er "Onskabens 
Hotel", fordi den er så sej. Og så 
holder den stadig selvom den er 
ældre end Mia.

ErikHallas David

David Hvidtfelt Hansen

David går på 8. semester og 
har været med på MOK siden 
februar 2010. Udover MOK 
er han engageret i husgrup-
pen, og været rusvejleder 
flere gange. 

Will Ferrel spiller Ron Bur-
gundy i Davids yndlingsfilm 
"Anchorman". 9 ud af 10 ek-
sperter mener, at dette er 
den objektivt sjoveste film i 
verden. Så deeet...

Henrik Wegner Hallas

Hallas går på 12. semester, 
og har været på MOK siden 
tidernes morgen. Han er fodbold-
fan, rusvejleder et utal af gange 
og medstifter af basisgruppen 
PIPPI. 

"Air Force 1" er Hallas yndlings-
film, fordi den er fyldt med 
action. Også på trods af Har-
rison Ford. 

MOK søger nye redaktionsmedlemmer

Lyder det som noget 
for dig, så send en 
kreativ ansøgning til 
mok@mok.dk



44 gøgl

http://mok.dk/fileadmin/arkiv/web/43/mok23.pdf

Men vi synes I har været alt for fedtede med bacon og osten - vi brugte dobbelt så 
meget bacon !

Det smagte sindssygt EPIC!

Hele hold 408 siger tak til MOK 
for den geniale opskrift!!
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To kontorer i Panum Studiecenter ind-
drages midlertidigt til ph.d.-service
For at klare et pladsproblem for ph.d.-ad-
ministrationen vil fire medarbejdere fra 
ph.d.-sekretariatet midlertidigt flytte til 
to af de små kontorer ved siden af Panum 
Studiecenter. Medarbejderne vil sidde i 
disse lokaler fra 26. september og indtil 
hele administrationen fra bygning 9 flytter 
i forbindelse med udbygningen af Panum. 
Dette sker formentlig i marts-april 2012.

Indtil da kan de to kontorer desværre 
ikke benyttes som læsepladser. Resten af 
læsepladserne i Panum Studiecenter (det 
tidligere bibliotek) bliver ikke berørt, og der 
er stadig mulighed for at bruge andre læse-
pladser på Panum f.eks. ved makroskopisk 
studiesal, studieservicecentret og hele 1.2 

gangen og undervisningslokalerne 20.1.16-
24-30-36, der er åbne hele døgnet.

Påmindelse: Ansøgninger til Studenter-
puljen har ansøgningsfrist den 14. okto-
ber
Har du en god ide til gavn for studiemiljøet 
på SUND? Søg midler til din basisgruppe 
i dekanatets pulje til studenteraktiviteter: 
Studenterpuljen. Her kan søges midler 
til både faglige og sociale arrangementer. 
http://sund.ku.dk/for_studerende/stu-
denterforum/dekanatsmidler11/ 

Påmindelse: Stem på det bedste foto af 
SUNDs studiemiljø frem til 1. oktober
Frem til 1. oktober kan du via Facebook/
Vores studieliv stemme på det billede, som 
du synes bedst viser dit studieliv.

Ny sikkerhedsinstruks for laboratoriear-
bejde på hjemmesiden
Vi har udarbejdet en ny sikkerhedsinstruks 
til laboratoriearbejde på SUND. Den vil 
blive udleveret i forbindelse med øvelser 
i laboratorierne. Du kan læse instruksen 
online på http://sund.ku.dk/for_studer-
ende/labinstruks/.

Med venlig hilsen
På dekanatets vegne

Hans Henrik Saxild
Prodekan for uddannelse

Det har været en begivenhedsrig uge med mange 
gode og perspektivrige samtaler om planerne om 
det nye Medicinske Fakultet.

I ugens løb har vi afholdt to møder i FSU, et 
stormøde i Lundsgaard sammen med rektor og 
dekanerne fra FARMA, LIFE og NAT, et møde i 
Akademisk Råd, Studenterforum, et fællesmøde 
mellem dekanat, institutledere og studielederne, 
endnu et Lundsgaardmøde, og i administratio-
nen på fakultetet har der været afholdt leder- og 
medarbejdermøder. Rundt om på institutterne 
har der også været drøftelser - og de studerende 
er allerede begyndt at besøge hinandens stu-
denterfora på tværs af fakulteterne.

Med andre ord: Vi kan godt sige, at planerne om 
at etablere Det Medicinske Fakultet har skabt 
både drømme og debat.

Det næste skridt bliver at få samlet al denne 
energi og debatlyst sammen til konkrete input 
til det beslutningsgrundlag, bestyrelsen har 
bedt om, og som de skal tage stilling til, når den 
fremtidige fakultetsstruktur skal lægges fast i 
december. Det er vigtigt, at det grundlag er så 
robust som muligt, og vi har derfor allerede sam-
men med FSU planlagt en række møder, hvor 
du som kollega eller studerende kan bidrage til 
det. Du vil om kort tid kunne finde en oversigt 
over de planlagte møder på intranetsiden om de 
nye fakulteter: https://intranet.ku.dk/nyheder/
nye_fakulteter/lokal_information/farma_sund/
Sider/default.aspx.

De gode ideer skal samles
Som bekendt har bestyrelsen givet rektor og 
dekanerne en klar opgave med at forenkle 
strukturen på de våde fakulteter med afsæt i, 
at der skal være en klar faglig vision bag struk-
turforenklingerne. Formålet med alle møderne 
i denne uge har været, at sikre, at så mange 
som muligt har fået en grundig orientering om 
dette. Samtidig har vi sammen haft den første 
dialog om opgaven med at skabe en forenkling 
af strukturen, hvor FARMA, SUND og måske 
veterinærområdet fra LIFE mødes i Det 
Medicinske Fakultet. Der er med andre ord sat 
en proces i gang.

Nu skal vi i gang med at formulere og ind-
samle vores visioner og refleksioner over per-
spektiverne for det nye fakultet. I de kommende 
uger afholdes arbejdsmøder i faglige fora, i 
studenterfora samt i FSU og AR. Der afholdes 
også fire ens workshops. Alle steder bliver der 
rig lejlighed til at drøfte perspektiverne i det 
nye fakultet sammen med vores kolleger og 
medstuderende fra de andre fakulteter.

Arbejdsmøderne og workshops skal behandle 
forslaget fra dekankredsen til ny fakultetsstruk-
tur og især give input til formulering af de 
faglige visioner, der skal drive det nye fakultet. 
De skal også komme med bud på overskrifterne 
til en gennemførelsesplan i 2012 og så skal alle 
de andre gode ideer, som fremkommer, når vi 
mødes, være med til at kvalificere grundlaget 
for en ny struktur.

Det er planen, at FARMA, SUND og evt. vet-
erinærområdet laver et samlet input til bes-
lutningsoplægget, som skal afleveres til rektor 
inden efterårsferien d. 14. oktober.
Når vi har afleveret kommer der et samlet bes-
lutningsoplæg retur til formel høring omkring d. 
24. oktober Høringsfasen løber fra d. 24. oktober 
til d. 18. november.

In put til hvad? I det vi skal aflevere til rektor 
tænker vi, at vi skal beskrive visioner, målsæt-
ninger og hovedprincipper for det nye fakultets 
arbejde. Papiret suppleres evt. med uddybende 
bilag, der beskriver detaljer og konkrete forslag 
til initiativer på områderne. Papiret dækker som 
minimum de emner, der er nævnt i bestyrelsens 
beslutning, dvs. at forslaget skal beskrive, 
hvordan vi på MEDFAK sikrer en:

- styrkelse af de faglige sammenhænge og syner-
gier - både på forsknings- og uddannelsessiden

- styrkelse af uddannelsernes faglighed og 
kvalitet, synlighed, beskrivelse af studienævns-
strukturen og en klar ledelsesmæssig forankring 
samt studiernes udviklingsmuligheder

- styrkelse af sammenhængen mellem grund-
lagsskabende forskning og samfundsrettede 
opgaver, såvel i uddannelse som i forskningen 
selv

- styrkelse af samfundsengagementet og erh-
vervssamarbejdet

Vi kan for overblikkets skyld sige, at vi tænker 
papiret opbygget således:

1. Et visionspapir
    - Hvor skal vi hen?

2. En skitse til handlingsplan
    - Hvordan kommer vi derhen - hvad skal vi 
gøre i 2012?

3. Liste med evt. øvrige bemærkninger, f.eks.
    - Input til den foreslåede struktur
    - Input om personaleforhold, kultur, ledelse 
osv.

Kom og vær med til workshop om Det Medicin-
ske Fakultet!
For at så mange som muligt kan få lejlighed 
til at være med og give input gennemføres 
som sagt fire workshops med samme program. 
Hver workshop starter med en kort præsen-
tation af de foreløbige tanker om forskning, 
uddannelse, erhvervssamarbejde og adminis-
tration fra ledelserne. Efter præsentationen 
af dekanaternes oplæg bliver der lejlighed til 
at diskutere egne ideer og perspektiver med 
kolleger og medstuderende. Alle ideer noteres 
og indgår herefter i arbejdet med at formulere 
input til bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Du kan vælge mellem workshops på følgende 
datoer:
- Fredag d. 30. september kl. 9-12, et sted på 
SUND
- Fredag d. 30. september kl. 13-16, et sted på 
SUND
- Mandag d. 3. oktober kl. 9-12, et sted på 
FARMA
- Mandag d. 3. oktober kl. 13-16, et sted på 
FARMA

En af de fire workshops flyttes evt. til LIFE. 
Yderligere information om sted vil blive sendt 
til de tilmeldte pr. mail.

For at vi kan sikre et passende lokale er tilmeld-
ing nødvendig. Frist for tilmelding er onsdag 
den 28. september kl. 14. Tilmelding kan ske på 
http://sund.ku.dk/medfak-workshop/

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i arbe-
jdsmøder eller workshops kan du give dit input 
på intranettet: https://intranet.ku.dk/nyheder/
nye_fakulteter/Sider/default.aspx

Jeg håber, du vil give dit bidrag i processen og 
være med til at sikre et robust beslutningsoplæg 
fyldt med gode faglige forslag og argumenter.

Følg med på https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_
fakulteter/Sider/default.aspx. Vi vil bestræbe os 
på at lave en opdatering i form af en alle-mail 
en gang om ugen.

På dekanatets vegne
Med venlig hilsen

Ulla Wewer
Dekan

Kære studerende på SUND

Kære kollegaer og studerende!
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Møde i Demokratiske 
Medicinere

Mandag d. 3. oktober kl. 17 holder vi møde i Stu-
denterhuset lokale 1.1.07 med kaffe, te og en god 
diskussion!

Dagsorden
Studienævnsmøde d. 4. oktober
Undervisning på 6. sem. BA på Hvidovre
Ny fakultetsstruktur
Nyt fra udvalg
Arrangementer i efteråret
Evt.

I Demokratiske Medicinere vil vi gerne repræsen-
tere så mange studerende som muligt. Vi vil 
gerne høre din mening i kursusevalueringerne, på 
mail@DemokratiskMedicin.dk, på et møde eller på 
vandregangen. Du kommer med dine ideer og kon-
struktive kritik, vi bidrager med dialog og konkrete 
løsningsforslag.

Med venlig hilsen
Mette
Demokratiske Medicinere

WORKSHOPS FOR VORES FAKULTETS 
FREMTID

På fredag (klokken 9-12 og 13-16) afholder fakultetet 
to workshops som skal være med til lave et udkast til 
fremtidens fakultet. Meget er i spil så de studenter-
foreninger, basisgrupper og enkelt personer som har 
interesse i foreningslivet, studierne og studie/under-
visningsmiljøet bør møde op og præge processen. 

For at fakultetet kan sikre et passende lokale er 
tilmelding nødvendig. Frist for tilmelding er onsdag 
den 28. september kl. 14. Tilmelding kan ske på http://
sund.ku.dk/medfak-workshop/ 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i arbe-
jdsmøder eller workshops kan du give dit input på 
intranettet: https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_
fakulteter/Sider/default.aspx
Følg med på https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_
fakulteter/Sider/default.aspx.

MØDE I FAKULTETSRÅDET
D. 5. oktober afholder SundRådet møde. Der er sket 
meget i løbet af sommeren, og med udsigter til en 
ændring af fakultetet må fakultetsrådet også ændres. 
Så hvis du vil være med til at tage ansvar for dit 
fakultet og dit studieforløb, eller har du gode ideer 
eller indspark så mød op.

Mødet starter 16:15 i  SundRådets lokaler.

1) Velkomst og formalia

2) Præsentation

3) Evaluering af:
a) Valgdebatten
b) Campusdagen på CSS
c) Workshops

4) Nyt fra:
a) Arbejdsgruppen for studenterforskning/ FAMU
b) Studenterambassadør
c) Undervisningsmiljø
d) Studenterforum
e) Fakultetsforum

5) Det Medicinske Fakultet
- SundRådets opløsning
- Nyt fakultetsråd, opbygning.

6) Arbejdsgrupper til undervisningsmiljø

7) KU valg 2011

8) Evt

Med venlig hilsen SundRådet

Kære alle studerende på SUND

4. semester snydt for eksamenssæt
Kære medstuderende
Nu på tirsdag (d. 27. september) går de 4. semester-
studerende til eksamen i Metodelære, og jeg har faktisk 
lidt ondt af dem. 

Jeg skal nok forklare hvorfor jeg har ondt af dem, men 
først lidt historik. De 4. semesters-studerende skal 
som de allerførste op til en ny skriftlig eksamenform. 
Forløbet er at der 48-timer før den skriftlige eksamen 
på Peter Bangsvej bliver offentliggjort artikler, som den 
skriftlige derefter vil tage udgangspunkt i. Til eksamen 
er der tilladt hjælpemidler, såsom noter i epidemiologi 
og bøger som f.eks. Medical Statistics.

Tanken med den nye eksamensform er at man kan 
mødes i grupper og diskutere artiklerne både mht. 
videnskabsteori, epidemiologi og statistik før eksamen, 
samtidig med at man til selve eksamen vil blive testet 
i grundbegreber indenfor de nævnte fag. 
De studerende i studienævnet gik med til denne æn-
dring, så man kunne sikre at alle studerende får styr 
på grundbegreberne indenfor metodefagene, som er 

utrolig vigtige både i forhold til speciale-skrivning, 
men også i forhold til den videre karriere som læge. 
Men vi holdt også på, at de studerende skulle have 
noget at forholde sig til forud for den nye eksamen og 
således at ”Der lægges eksempel på en eksamensopgave 
baseret på det nye koncept i Absalon.” (Referat af 
studienævnsmøde d. 7. december 2010). 

Problemet er bare at der ikke er blevet lagt et eksem-
pel på en ny eksamensopgave ud på Absalon, og dette 
endda over 9 måneder efter beslutningen er truffet, 
og derfor har jeg ondt af de studerende på 4. semester. 
Selvfølgelig kan der forekomme sygdom, også blandt 
kursusledere, men når man har 9 måneder til lave et 
nyt eksamenssæt, tæller det altså ikke. Det er mangel 
på rettidig omhu og det er bare ikke godt nok! 

Det betyder ikke at vi som studerende vil stoppe vores 
samarbejde med underviserne og bremse reformer af 
undervisningen, men det betyder at vi desværre bliver 
nødt til at arbejde endnu hårdere for at sikre at de 
løfter som bliver givet, også bliver overholdt. 

Med venlig hilsen
Anders Husby
Formand for Medicinerrådet og Næstformand for 
Studienævnet for medicin

Omdiskuteret natur-kantine i Illum lukker for altid
Familie-diskrimination hærger 
indkøbscentre i indre by.
Den yngre del af befolkning må sulte, alt imens deres mødre nyder sand-
wich, latte og andet sult-stillende i Illums nyåbnede café "Spisebaren." Det 
er bare ikke noget alle mennesker gider se på, og det kan vi godt forstå. Der 
er nogle, der kan finde ud af at gøre det diskret, men der er også andre, 
der bare hiver brystet frem foran alle andre.
Sådan lyder det fra indehaver Mikkel Shafi, som forklarer, at amning ikke 
er lækkert (?). Da ammende kvinder samtidig har en dårlig ratio ophold-
gennemsnitskøb og derfor bidrager marginært til caféens indtjening, er 
mødrene endnu dårligere for forretningen.   

Børn og kvinder er iøvrigt stadig velkomne i Illum, og stormagasinet ar-
bejder da også i øjeblikket på at etablere en ammestue.
Debatten gløder på Facebook!    //Erik.mok Amning skræmmer kunder. Cafépolitik får mødre til at rase.
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Hvad er ”Helkropstælleren”?
Som medicinstuderende har du sikkert 
utallige gange undret dig over, hvad der 
gemmer sig bag den grå dør til afdeling 4091 
i Rigshospitalets kælder. Det uprætentiøse 
skilt med påskriften Helkropstæller bringer 
mange makabre billeder op i hovedet på 
den uskyldige medicinstuderende. Tæller 
Riget virkelig sine døde patienter her? og 
hvor mange drejer det sig i så fald om? Er 
der måske tale om en maskine, der samler 
hele kroppe ud fra forskellige ligdele? Og 
måske vigtigst af alt, hvordan en sådan 
maskine så ud?

Vi gik rundt med selvsamme spekulationer, 
og derfor besluttede vi os for at på et 
hæsblæsende eventyr i et forsøg på at 
afdække sandheden bag Helkropstælleren; 
vi bankede på døren til afdelingen.

Det viste sig dog, at der bag døren ikke 
gemte sig en helvedesmaskine bemandet 
af en nutidig version af dr. Frankenstein. 
Faktisk fandtes ikke et eneste lig, men 
derimod to søde kvindelige læger og en 
specialestuderende fra DTU.

Helkropstælleren er, ifølge den kommende 
ingeniør, en maskine, der måler radioaktivt 
henfald i menneskekroppen og er faktisk 
en del af det danske katastrofeberedskab. 
Maskinen er endnu ikke blevet brugt 
i en krisesituation, men brugt på de 
hjemvendte danske Japan korrespondenter, 
samt måling af radioaktivitet i fødevarer. 
Umiddelbart er maskinens sejeste feature(!) 
at den er lavet af rester fra krigsskibe fra 2. 
verdenskrig, da det tyske stål er overlegent 
i forhold til at beskytte mod den kosmiske 
baggrundsstråling, hvorfor maskinen også 
er belligende under jorden.

Konklusionen må nok, noget skuffende, 
være at Helkropstælleren er knap så cool, 
som den udgiver sig for. Men et eller andet 
sted må ligene blive talt, og hvem ved hvilke 
andre hemmeligheder gangen fra Panum til 
Theilum gemmer på?

Skrevet af Tobias Melton og Sandra 

Skrumsager 3. semester

gøgl
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
28.september-25 oktober 

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

 

 

 

 

 
 
 
Mvh studiesalsvagterne 
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Jonas (JG) . 
 
 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.26     SA SA SA SA SA SA 
Tirs. d.27       CK CK CK  
Ons. d.28      SA SA SA SA SA 
Tor. d.29      JG JG JG JG JG 
Fre. d.30           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.3        FH FH FH 
Tirs. d.4           
Ons. d.5       CK CK CK CK 
Tor. d.6        FH FH FH 
Fre. d.7           

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

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.17           
Tirs. d.18   JG JG JG JG JG JG   
Ons. d.19 SA SA      FH FH FH 
Tor. d.20           
Fre. d.21       CK CK CK  

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

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.24           
Tirs. d.25 JG JG JG  JG JG  FH FH FH 
Ons. d.26           
Tor. d.27           
Fre. d.28           

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

September 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 39-40 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 26/9 1800 – 1900 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 27/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Torsdag 29/9 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 30/9 1300 – 1500 1500 – 1700 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
      
Mandag 3/10 1200 – 1400 1000 – 1200 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 4/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 5/10 1530 – 1730 1330 – 1530 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 6/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm 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  
Alle hverdage  0900 – 1500  Eva Maryl International 
Tirsdage 0900 – 1000  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 

Uge 39: Gode tilbud og andre 
fristelser fra studenterpræsten
Er det sensommer eller efterår? Hvem regerer 
kongeriget? Hvad sker der i Israel-Palæstinakonflikten? 
Skal jeg købe et par pakker smør ekstra, inden 
fedtafgiften træder til? Er der mening med 
galskaben?
Tilværelsen er fuld af spørgsmål. Vi kan ikke svare på 
dem, men vi tilbyder kvalificeret med- og modspil og 
godt selskab, mens du prøver at finde svarene selv.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai 
Halvorsen, studenterpræst

Filososfisk svampetur
med studenterpræst Nicolai Halvorsen og Claus 
Emmeche

Tid: Lørdag den 1. oktober kl. 11-ca. 15
Mødested: Gribsø Station
I samarbejde med center for Naturfilosofi og 
Videnskabsstudier laver vi igen en tur i naturen.
Om efteråret fremviser naturen sit smukke forfald. 
Blandt de organismer, der aktivt nedbryder forskelligt 
organisk materiale, er svampene. I skovene har de 
spredt deres kilometerlange mycelium i jordbunden 
og flere steder skyder frugtlegemer op. Vi vil se på 
svampe og plukke spiselige svampe som rørhatte og 
kantareller, hvis vi er heldige. Undervejs vil der blive 
filosoferet over skønhed og forfald i naturen. Muligvis 
også over svampenes biologi og mytologi.
For de udholdende vil der være svampespisning i 
København om aftenen.

Biblen. Begyndelsen.
Biblen for begyndere – en føljeton III
Begyndelsen. Biblen er en lang bog. Faktisk består den 
af flere forskellige bøger, der er meget forskellige i stil 
og indhold, og som er skrevet af flere forfattere over 
meget lang tid.  Men hvis man prøver at se bort fra 
det, så er Biblen er fortælling om hele verdens historie 
fra skabelse til apokalypse. 
På de første sider i første Mosebog berettes der om, 
hvordan Gud skabte ikke blot jorden, men også himlen. 
Og på de sidste sider i Johannes Åbenbaring fortælles 
i der om, hvordan jorden skal gå under i den endelige 
kamp mellem Gud og djævlen, men også at Gud 
derefter vil skabe en ny himmel og en ny jord. Vi vender 
senere i efteråret tilbage til Johannes Åbenbaring og 
vil i stedet se lidt på begyndelsen. 
”I Begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”. Sådan 

lyder første linje, og det er jo ganske ligefremt. Men når 
man læser de første kapitler i Biblen, så virker teksten 
mindre logisk. Næste linje lyder: ”Jorden var dengang 
tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds 
ånd svævede over vandene.” 
Her kommer problemerne: hvordan kan der både være 
jord og urdyb, hvis jorden ikke er skabt endnu? Det 
hænger ikke rigtigt sammen, og det bliver ikke meget 
bedre.  Lyset skabes og skilles fra mørket og betegnes 
hhv. dag og nat, men sol og måne skabes først nogle 
dage senere. Og sådan kunne man blive ved. 
Det er ret oplagt, at skabelsesberetningen er en mytisk 
fortælling. Dens sprog er ikke logisk eller realistisk. Det 
er symbolsk. Pointen er ikke hvordan tingene faktisk er 
foregået, men hvilken betydning det hele har. 
Det afgørende i biblens skabelsesfortælling er for det 
første, at det er Gud som alene skaber det hele. Der 
er bare Gud og Guds ånd, som skaber.  Det andet 
afgørende er, at Gud skaber mennesket i sit billede.  
Det betyder at det er Guds billede vi ser, når vi kigger 
på hinanden – eller ser os i spejlet.  
Meget vigtigt er det også at skabelsen er en relation, 
der opstår et en relation mellem Gud og det skabte. 
Når alt er skabt af Gud, er det fordi, Gud vil det 
sådan; det er altså ikke en tilfældighed. Verden har 
en mening for Gud. 
Normalt forstår vi mening og tilblivelse kausalt, 
som et årsagsforløb. Skabelsesberetningen har en 
lignende tankegang, men andre gode grunde kan vi 
ikke længere tro bogstaveligt på, at Gud skabte det 
hele på seks dage. 
En moderne måde at forstå skabelse på er, at Gud er 
magten til at være til i alt, hvad der er til. Gud skaber 
altså stadig og hele tiden verden. Hvis Gud holdt op 
med det, ville alt forsvinde.  Denne fortolkning er ikke 
uden problemer, men tiden er slut og det må vente.
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Nicolai Halvorsen er Panums helt 
egen studenterpræst.
Du kan 
• få en fortrolig og personlig samtale med ham om store 
eller små problemstillinger; 
• du kan spørge ham til råds om fx etiske spørgsmål; 
• du kan spise hans gode chokoladebønner; 
• du kan deltage i de arrangementer, som han og 
Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje 
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE 
studerende.

Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller 
find ham på kontoret i hans træffetid. Ved kontoret kan 
du også finde vores trykte semesterprogram.

Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale

Karrieredag på 
SUND den 13. 

oktober
Torsdag den 13. oktober fra kl. 12.30 
afholder SUND Karrieredag for alle de 
studerende. Arrangementet foregår i 
vandrehallen og i auditorierne på Panum, 
og der er undervisningsfri fra kl. 12.00.

Kom og få et indblik i, hvordan din 
fremtidige karriere kan forme sig, 
både som professionsuddannet eller 
forsker, i det offentlige eller i det private 
erhvervsliv.

I  2 0 1 1  b y d e r  v i  p å  e t  s æ r l i g t 
foredragstilbud for studerende på 
Folkesundhedsvidenskab, og vi har en 
foredragsrække fra Ph.d.-skolen. Desuden 
er der stande, som henvender sig til de 
fleste studieretninger på SUND.

Se http://sund.ku.dk/for_studerende/
karrieredag/ for yderligere information.
Alle er velkomne!

studietilbud
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

BIOPSIHOLD PÅ ROSKILDE SYGEHUS
SØGER 3 NYE MEDLEMMER

Vi er et lille hold på 6 medlemmer tilknyttet hæmatologisk 
afdeling på Roskilde Sygehus, der søger 3 nye medlem-
mer. Holdets funktion er primært at tage knoglemarvsbi-
opsier på afdelingens patienter, både indlagte og ambu-
lante, foruden at servicere hospitalets øvrige afdelinger 
med biopsitagning. Desuden er holdet i under oplæring i 
at lave lumbalpunkturer til intrathekal kemoterapi, hvilket 
skal indgå som et af holdets funktioner. Hvis holdets 
dagsprogram tillader det, er man mere end velkommen 
til også at optage journaler på nyhenviste patienter. Vi 
søger nye kolleger der er ansvarsbevidste, kan arbejde 
selvstændigt, er fl eksible mht. vagtplanlægning og så 
skader en interesse for hæmatologi ikke. Vi tilbyder et 
spændende arbejde på en, til tider, travl afdeling, gode 
kolleger og muligheder for kontakter til kandidatspe-
cialet. Arbejdstiden er ca. 9-15 på hverdage. 

Krav:
1) Minimum bestået 8. semester
2) Minimum 400 FADL-timer og gerne anden klinisk erfar-
ing (f.eks. vikariat)
3) Interesse for hæmatologi
4) Skal kunne afholde 6 følgevagter i løbet af nov./dec. 
2011. Det foretrækkes at man kan afholde en del af 
følgevagterne på hinanden følgende dage.
5) Skal kunne afholde minimum 4 vagter månedligt det 
første halve år.
6) Gerne erfaring med knoglemarvsbiopsitagning eller 
anden stikkererfaring, men ikke et krav.
7) Det ønskes man kan blive på holdet mindst 1 år.

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 tryg-brandtest, samt 
fået udleveret ny akkrediteringskort efter den 18.maj, 
opfylder du ikke kravet.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer

Ansøgningsfrist: den 19. oktober 2011 kl. 08.00 via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold. Ansøgningen 
skal være begrundet. 
Samtaler vil blive afholdt i de efterfølgende uger. 
Yderligere oplysninger: Holdleder: Esben Hansen, tlf. 31 
57 61 00, mail: esbhansen@gmail.com. 

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rig-
shospitalets Neonatalafdeling med oplæring snarest.
Vi er et hold på 16 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). 
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af 
typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagn-
ing, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, samt 
børn i CPAP.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
- Min 250 VT-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er 
som regel 40 % av og 60 % nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding  
   på 4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelin-
gen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
- Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning. 

Ansættelsessamtaler afholdes på Neonatalafdelingen.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 30 September 2011 kl. 10.00 
via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold – mærke 
” 4301”

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Line Vedel mqw118@alumni.ku.dk

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. November 2011.
Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blod-
prøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskel-
lige afdelinger på RH. 
Vi har eget ambulatorium i stueetagen med tilhørende 
venteværelse, hvor patienterne selv fi nder hen, så der er 
intet patientopsøgende arbejde.
Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 12.45, 
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 blod-
prøvetagningssted 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 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 eksamensperi-
oden
- Du skal blive på holdet min.  år, gerne længere
- Du skal kunne deltage i holdmøde midt i Oktober.
- 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. 

Ansøgningsfrist: 31. September 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 motiver-
et 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. 
3-7. Oktober.

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. 

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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Søger 4 nye medlemmer.
 
Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 
  
Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen 
med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til 
observation ad gangen, og det er generelt fredelige og 
hyggelige vagter, som sjældent indeholder ”plejeop-
gaver”, men hvor man skal være klar til at det pludselig 
går stærkt, ved anfald. 
  
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden 
uge (man- til søndag i lige uger), samt dagvagter hver 
weekend. Vagterne varer i 8 time. Afsnittet holder 
lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien, 
hvor vi derfor har fri. 
  
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers 
varighed, samt en samtale/oplæring med ansvarshav-
ende sygeplejerske der varer en times tid. 
  
Vi er et lille, velfungerende hold, der går meget op i at 
alle får vagter der passer deres kalender. 
  
Krav: 
-100 VT-timer 
- Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse 
- Evne til at arbejde selvstændigt og være pligtop-
fyldende 
- Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned, også i eksa-

mensmåneder. 
- Gyldigt akkrediteringskort. 
- Skal kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 11/10 2011 
kl. 17.00 
- Skal kunne komme til jobsamtale den 7/10 - 2011 mel-
lem 16.30 og 20.00 
  
Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre neu-
rologiske lidelser. 
  
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 09.00. 

Vi gør opmærksom på at ansøgninger ikke gemmes fra 
tidligere ansættelsesrunder, og at der derfor skal søges 
igen, uanset at man før har søgt plads på holdet. 
  
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk – København 
– tilmelding til hold 
  
For yderligere oplysninger kan holdleder Rikke Ersgaard 
kontaktes på wnb123@alumni.ku.dk 

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

EFTERÅR 2011 
 

 
 
 
    
  

HOLD D 

Orientering Onsdag 02/11 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 03/11 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 05/11 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 06/11 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 07/11 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 

Lektion 5: Tirsdag 08/11 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 11/10 

Lektion 3*: Tirsdag 15/11 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 

 Onsdag 16/11 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 

Lektion 6*: Torsdag 17/11 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  

Prøve*: Mandag 21/11 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 09., 10., 11. eller 14/11 
2 dage på følgevagt: 26. + 27/11 eller 03. + 04/12 
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Vi søger raske, utrænede mænd 
(ikke-rygere, 20-30 år, med BMI 
mellem 22 og 27), der ønsker at 
deltage i et immobiliseringsstudie 
med efterfølgende genoptræning 
på Biomedicinsk Institut, Panum. 
• Forsøgets varighed er på 10 uger. Heraf 2 uger med 
det ene ben immobiliseret i låst Don-joy (knæskinne) 
efterfulgt af 6 ugers genoptræning (3 - 4 gange 
ugentligt á ca. 60 min. varighed). 
• Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde 
på Biomedicinsk Institut 30 gange, bestående af to 
forundersøgelser, 6 forsøgsdage og selve træningspe-
rioden, 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-ind-
komst). Af honoraret udbetales 3000 kr. efter im-
mobiliseringsperioden og de resterende 5000 ved 
fuldførelse af resten af forsøget. Desuden vil du få 
detaljerede og nøjagtige oplysninger om din hel-
bredsstatus og muligheden for at træne regelmæs-
sigt 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    
Ph.d.-studerende     
Tlf.: 28 82 02 30
Andreas Vigelsø Hansen
Ph.d.-studerende
Tlf.: 26 33 23 77
Anja Birk Olsen
Stud.med.
Tlf.: 30 48 12 28

Ledig plads i Gigtforenin-
gens forskningsråd

Forskningsrådet får én ledig plads til maj 
2012. Til brug for forskningsrådets indstill-
ing til bestyrelsen af nye medlemmer ønsker 
forskningsrådet hermed at indkalde ansøg-
ninger fra personer med en sundhedsviden-
skabelig baggrund, som er villige til at sidde 
i forskningsrådet. 

Gigtforeningens forskningsråd består af 
indtil 9 medlemmer, der skal have en alsi-
dig faglig baggrund inden for foreningens 
virkeområde. Forskningsrådets medlemmer 
udpeges af Gigtforeningens bestyrelse efter 
indstilling fra forskningsrådet. Funktionsti-
den er 4 år med mulighed for genudpegning 
for yderligere én periode på 4 år. Et medlem 
skal udtræde af forskningsrådet ved fyldt 
70 år. 

Forskningsrådet har til opgave at vurdere, 
prioritere og fordele de midler, der bevilges i 
Gigtforeningen til forskning, ligesom rådet 
efter anmodning fra bestyrelsen behandler 
sager af sundhedsfaglig karakter. Der af-
holdes normalt 4 møder pr. år i Gigtforenin-
gen. Arbejdet er ulønnet. Yderligere oplys-
ninger om Gigtforeningen og forskningsrådet 
fremgår af Gigtforeningens hjemmeside 
www.gigtforeningen.dk/forskning 

Ved vurdering af ansøgere til medlemskab 
af forskningsrådet vil der blive lagt vægt på 
ansøgeres videnskabelige kvalifikationer, 
såvel praktiske som administrative.

Motiverede ansøgninger med bilagt curricu-
lum vitae bedes indsendt til Gigtforeningens 
forskningsråd, Gentoftegade 118, 2820 
Gentofte eller forskning@gigtforeningen.dk 
senest tirsdag den 15. november 2011.

Forskningsår?
Er du interesseret i 
træningsfysiologi?

Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at 
gennemføre et forskningsprojekt der under-
søger 14 dages immobilisering og 6 ugers 
genoptrænings betydning for metabolisk 
sundhed i 60-70 årige raske mænd.

Har du lyst til at prøve kræfter med lægevi-
denskabelig forskning? Interesserer du dig 
for fysiologi? og fysisk træning?
Du vil indgå i alle aspekter af et humant 
forsøg. Du vil lære at udføre humanfysiolo-
giske eksperimenter, lægge venflons, tage 
blodprøver, tage muskel biopsier, arterio-
venøse katetre, lave iloptagelsestests, DXA 
scanninger, planlægge træning og meget 
andet. Alt efter ønske kan projektet udvides 
til også at omfatte forskellige biokemiske 
analyse metoder. 

Du kan udføre det som Forskningsårsstud-
erende,  scholarstipendiat, eller OSVAL II / 
Kandidatopgave studerende. Du skal helst 
have overstået 9. semester. Projektet vil 
starte efter dine eksaminer i januar 2012. 
Du skal være indstillet på at bruge fuld tid 
i 2012, derfor er orlov påkrævet.

Projektet foregår på Center for sund aldring, 
Xlab, Biomedicinsk Institut, bygning 12.4. 

Kontakt: 
PhD studerende, Andreas Vigelsø Hansen, 
avhansen@sund.ku.dk eller Professor, 
dr.med. Flemming Dela, fdela@sund.ku.dk

annoncer

vagtbureauet
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BIDRAG TIL EN POSI-
TIV INTEGRATION
- HJÆLP BØRN MED AT 
FÅ ET AKTIVT FRITID-
SLIV!
 
Dansk Flygtningehjælp søger frivillige Forenings-
Guider til at hjælpe børn med etnisk minoritetsbag-
grund i gang med en fritidsaktivitet. 
ForeningsGuiderne hjælper børn og deres forældre 
med at afklare ønsker og muligheder for fritidsak-
tiviteter, med at tage kontakt til foreningen samt 
med at følge barnet af sted til træning de første 
par gange. 
Bruger du lidt af din fritid på projektet, kan du også 
være med til at gøre en forskel for de mange børn 
vi har på venteliste. 
 
KOM TIL INFORMATIONSMØDE
 
27. SEPTEMBER 2011, KL. 17-18.30 i Nyropsgade 
1, 1602 København V. Vi vil fortælle om projektet 
og det frivillige arbejde. 
Tilmelding: tingbjerg@foreningsguiderne.dk
Hjemmeside: www.foreningsguiderne.dk
Telefon: 53 14 22 42

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Studerende til 
hjerteforskning!  

Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og Kredsløb. 
Det drejer sig om forskning med sigte på at mind-
ske infarktstørrelsen efter en blodprop i hjertet. 
Projektet er et laboratorieprojekt med stor klinisk 
relevans, og foregår i et samarbejde med hjerteafde-
ling på Rigshospitalet.  
Du får masser af hjælp og vejledning, men også et 
selvstændigt ansvar for at udføre forsøg. Projektet 
kræver derfor, at du tager orlov fra studiet i op til 
2 semestre. 
  
Vi har et livligt forsknings- og socialt miljø, med 
yngre forskere fra studenter til phd- og postdoc-
niveu. 

Du er velkommen til at kontakte Marek Treiman, 
Panum Instituttet  M.Treiman@mfi.ku.dk, tel. 
5120 1601. Du kan også komme forbi laboratoriet 
(Panum, 16.5.32) og få en nærmere orientering om 
tidsforløbet, finansiering mm.  . 
 

   
  

annoncer
Vil du prøve kræfter med 
det virkelige liv?
Medicinsk afdeling på Næstved Sygehus kan 
tilbyde et vikariat til minimum 10. semesters 
medicin studerende.

Perioden er fra ca. 1. november og 2 til 3 
måneder frem – selvfølgelig med fleksibel start 
og slutdato.

Medicinsk afdeling, Næstved har 89 senge og 
afdelingen består af 4 sengeafsnit og 1 special-
eopdelt ambulatorium. 

Afdelingen varetager følgende spe-
cialer:
o Intern medicin herunder akut intern 
medicin
o Lungemedicin
o Endokrinologi
o Kardiologi
 
Lægestaben består af 14 overlæger, hvoraf én 
fungerer som klinisk lektor, 1 afdelingslæge 
samt ca. 25 reservelæger fordelt på turnus-, 
blok- og introduktionslæger samt hovedud-
dannelsesforløb.

Ønsker du yderligere information er du 
velkommen til at kontakte ledende over-
læge Arne Cyron på telefon 5651-4121/mail 
acyr@regionsjaelland.dk.

Send din ansøgning, hurtigst muligt, pr. mail til 
Arne Cyron - acyr@regionsjaelland.dk 

HJÆLP!
Jeg har netop fået KBU-nummer; 347 ud af 401..
Jeg kan af familiære årsager ikke rive teltpløkkerne op og rejse til Jylland i et år.
Jeg håber derfor inderligt, at nogen med et ”Sjælland”-nummer kunne tænke sig at bytte. Evt én der under 
alle omstændigheder, har tænkt sig at bruge sit nummer i Jylland – anyone!

Mvh. en desperat kommende kandidat, 
Katrine Linnet
linnet@stud.ku.dk
Mobil: 29 86 27 08
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Filmanmeldelse
Der er ikke nogen regler om at man ikke må anmelde gamle film 
eller i det her tilfælde film fra 2007 som jeg bare ikke lige havde 
opdaget. Så det gør jeg.

Jeg sad nemlig forleden og skulle finde en zombiefilm at se som det 
jo går en gang imellem. Og man kunne naturligvis altid vælge en 
af klassikerne som dawn of the dead eller night of the living dead, 
men jeg havde hørt om en lidt anderledes en af slagsen. Den hedder 
wasting away og er en zombiefilm hvor man for en gang skyld ser 
det fra zombiernes synspunkt.

En vennegruppe (naturligvis bestående af to flotte fyre og to piger 
med lidt for perfekte proportioner) spiser en softice som er foru-
renet med noget giftigt slim som er sluppet ud af en top-hemmelig 
militærfacilitet (klassisk).  De bliver naturligvis så til zombier (også 
klassisk), men twistet er at de ikke selv ved det eller kan se det. 
Set fra deres synspunkt bliver alle de almindelige mennesker set 
i fast-forward med chip og chap stemmer, og vores zombievenner 
finder selvfølgelig hurtigt ud af at alle de meget hurtige folk må 
være blevet smittet med en aller anden form for dræbervirus. Ved 
et tilfælde der ikke helt forklares yderligere finder den ene af de 
stakkels zombier ud af at hjerne fra de her smittede super-hurtige 
folk smager meget godt. Både som smothie og på tacos.

De stakkels zombier skal gennem  mange prøvelser i deres forsøg 
på at leve lykkeligt til deres dage ende som de fleste zombier gerne 
vil, men hvad den ender med må I selv finde ud af.
Instrueret at Matthew Kohnen men skrevet af både ham og hans 
bror Sean kan det jo ikke gå helt galt, og det gør det heller ikke.  
Aldrig før har man heppet så meget på zombierne og hvis man ikke 
er typen der elsker  broerne ved madison county kan denne film 
varmt anbefales.

Mia Joe / mok.red

Kære læsere

I sidste uge bragte vi en quiz som omhandlede en stakkels pige der fik vejrtrækningsbesvær i forbindelse med kontakt med 
heste. Man kunne have været fristet til at tro at det drejede sig om en allergisk reaktion, men der skal man huske at når man 

hører hove så kan det altså godt være en zebra. Og Mathias har ramt plet, og fordi hans svar simpelthen er så godt og korrekt 
har vi valgt at bringe det i sin fulde længde:

Kære MOK

Først og fremmest vil jeg lige sige, at det er en skrækslagen og kontroversiel historie i har valgt at bringe i denne uges quiz. Så snart jeg læste den 
ved morgenbordet fik jeg stegt bacon galt i pulmones og nyste skoldhed kaffe ud af nasus. Hvad fanden skal det forstille??! At bringe en historie om 
et så ondt væsen.... nej, nej, nej, det er jo en ting, men at kalde det en quiz, det er jo latterligt. Alle og enhver ved da at disse jævlske væsner er så 
onde, enhver der sætter sig op på deres ryg rammes af deres dødbringende ondskabsstrålinger. De har jo denne sfære af malign mortem, og når kan 
lugte den karakteristiske staldlugt, så ved man, at den er ved at være helt gal. Altså for helvede da. Rækkerman en gulerod ud, flår den armen af en 
og griner ondskabsfuldt med blottede, blodige tænder og stirrende øjne, med det hvide vendt ud. Ikke underligt at hun er bleg og grædende. Hun er 
jo døende. Så kære MOK. Svaret er jo indlysende. Den lille pige er ramt af mortem radius equitum. Der findes ingen behandling for dette.

Mvh Mathias 5 sem

Den basale quiz var enten for svær eller for let for der var ikke nogen der gad svare, så jeg vil afsløre 
at forskellen på alkaner, alkyner og alkener er noget med den covalente binding og nu drikker jeg 
selv præmien...

Den diagnostiske qiuz bringer os i denne uge til Svalbard. Her har du valgt at tilbringe efterårsferien 
og en aften hvor de er ude og male byen rød (til de yngre læsere betyder det crunke sig op fra slap) 
møder du en mystisk, men lækker på den lidt blege måde fyr. Han køber dig en øl og visker i dit øre 
"vil du se min frimerkesamling" (det er norsk og beetyder "vil du se min frimærkesamling"). Du takker 
selvfølgelig ja, men foreslår et par øller mere før i går. Inden du ser dig om bliver klokken 8 om morgenen, 
og din nye ven begynder at blive rigtig mærkelig og virker lidt nervøs i det. Du spørger ham selvfølgelig 
hvorfor og han fortæller at I simpelthen er nødt til at gå nu. Det synes du sådan set er fint, for han er 
jo ret lækker og mystisk. Udenfor opdager han til hans åbenlyse rædsel at hans scooter er blevet stjålet 
og I aftaler at gå hjem til dig. De andre på dit hostels dormroom er heldigvis stået op da I kommer 
hjem og sidder og spiser morgenmad. Så mener du at det er okey hvis du lige låser døren indefra. Ved 
12-tiden vågner du op og trækker frejdigt gardinerne fra vinduet. Det resulterer i et rædslesskrig fra 
din ellers så maskuline nye ven og han hopper ned fra køjen og gemmer sig henne inde i et skab. Han 
nægter at komme ud før klokken bliver ca. kvart i fire. Hvad er der galt med ham?

Den basale qiuz:
Hvad referere huskereglen skaldede ludere trækker på halmtorvet ca. tretten tredive?

Mia Joe / mok.red.

Ugens 

quiz
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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
5. okt: Generalforsamling•

Akupunktur Lægehuset har specialiseret sig i akupunkturbehandling af alt fra sportsska-
der, smerter og allergier til afhjælpning af rygetrang og stress. Akupunktur Lægehusets 
læger, der arbejder med med en blanding af vestlig medicin og akupunktur, er lægeuddan-
nede i Kina og Danmark.

Som medlem af FADL får du 15% rabat på alle behandlinger i klinikken. Akupunktur 
Lægehuset ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg.

Akupunktur Lægehuset  

GENERALFORSAMLING I FADL 2011

FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til

foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle

medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING
DEN 5. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

PROGRAM
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens 
udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt

HUSK
Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er mandag den 19. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 24. oktober - 4. novem-
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 9. november. 
Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 6. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder-
endes vilkår, så mød op og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.
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Beretninger til FADLs Generalforsamling 2011

Vagtbureauet

FADLs Vagtbureau er en del af et styrket 
sundhedsvæsen

Lige siden starten af Vagtbureauet tilbage i 
1960’erne har FADL-vagten været en værdi-
fuld ressource for sundhedsvæsenet, hvad 
enten der har været tale om en fastvagt, en 
gangvagt, deltagelse på et vagthold med 
varierende kompleksitet på opgaveløsnin-
gen, eller en medhjælp ved blodprøvetag-
ninger og journalskrivning. Opgaverne er 
facetterede og løses i såvel somatikken som 
psykiatrien og hos de praktiserende læger. 
Vagttagerne – de kommende læger – får en 
værdifuld og relevant viden om ”arbejdet på 
en hospitalsafdeling” og personalet får stillet 
kvalifi ceret medhjælp til rådighed og får 
tilført relevant viden.

FADL er en del af akkrediteringen i regio-
nen. Vagtbureauet sikrer, at der er den rette 
kompetence til stede, der kvalifi cerer til at 
dække vagter og også lever op til de akkredi-
teringskrav, der stilles. 

Vagtopskrivning over nettet
Det nye bookingsystem er ikke alene bereg-
net til at dække vagter, men indgår også i en 
større digitalisering af arbejdsopgaverne i 
både Vagtbureau og Kredsforening. Der er 
nu åbnet for kursustilmelding for lægevi-
karkurserne og fl ere tiltag er på vej over 
de kommende måneder. Målet er, at alle 
medlemmer i København får oprettet deres 
profi l for på den måde at kunne benytte 
medlemskabet fuldt ud, hvad enten der er 
tale om vagter, kurser eller andre medlems-
fordele.  Der er nu over 1.300 medlemmer 
oprettet i systemet.

Vagtkurserne er rygraden
Uden gode og kompetencesikrede kurser 
til vagttagerne, kan vi ikke leve op til de 
stigende krav, der er i sundhedsvæsenet 
til FADL-vagterne. Vagtbureauet sikrer en 
konstant udvikling af SPV-kurset ud fra de 
evalueringer, der er fra både medlemmerne, 
underviserne og de hospitalsafdelinger, hvor 
vi dækker vagterne. For VT-kursets vedkom-

Hovedforeningen

Et FADL-år fuld af begivenheder

2010/2011 har været et begivenhedsrigt 
år for FADL. Vi er bl.a. kommet endeligt 
på plads i FADL-huset på Blegdamsvej 26 i 
København, vi har gennemført 2 undersø-
gelser blandt de 12. semesterstuderende, og 
vi har forhandlet en ny overenskomst hjem 
for både lægevikarerne og universitetsun-
derviserne. Jeg vil i denne beretning dog 
fokusere på 3 andre områder: kampen mod 
4-årsreglen, kampen for prægraduat karrier-
evejledning og arbejdet med at fi nde en ny 
konstruktion for vagtbureauerne i Odense 
og Aarhus.

Kampen mod 4-årsreglen tabt juridisk
Den 18. oktober 2010 slog Højesteret - des-
værre - fast, at det var lovligt, da daværende 
sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
og sundheds¬myn¬dig¬hederne i efteråret 
2007 i en bekendtgørelse bestemte, at en 
læge maksimalt må være 4 år om at komme 
i gang med sin uddannelse til speciallæge, 
hvis ikke muligheden for at blive special-
læge i Danmark skal mistes.

Vi har hele tiden vidst det var en vanskelig 
sag at løfte, men en nødvendighed at prøve 
alle juridiske muligheder for at få 4-årsreg-
len omstødt. Derfor ser vi heller ikke sagen i 
højesteret for spildt, vi er glade og stolte af at 
vi tog kampen.

Efter dommen besluttede hovedbestyrelsen, 
at FADL fremover skulle køre et parallelfor-
løb, hvor vi på den ene side fortsat kæmper 
imod 4-årsreglen, men samtidig også arbej-
der med den for at hjælpe vores medlem-
mer med at planlægge deres 4-årsperiode på 
bedste vis. Samtidig er det dog vigtigt klart 
at signalere til medlemmerne, at vi ikke har 
accepteret 4-årsreglen og ser det stadigvæk 
som en vigtig kamp at kæmpe. 

Prægraduat karrierevejledning på universi-
teterne
En af de ting vi kan hjælpe med, er udarbej-
delsen af prægraduat karrierevejledning. 
I fællesskab vil Lægeforeningen og FADL 

mende er det ligeledes afgørende, at afde-
lingerne kan være sikre på at den FADL-vagt 
der skal passe og tilse en kritisk syg patient, 
rent faktisk også er i stand til dette.  Derfor er 
der en konstant opmærksomhed rettet mod 
de to kurser.

Udvikling i vagterne
Sammensætningen af vagterne svinger over 
tiden; lige nu oplever vi en reduktion på 
vagtholdene (besparelser på hospitalerne…) 
men også en markant fremgang på løsvag-
terne, hvor vi tillige kan se, at afdelingerne 
i stigende grad efterspørger kompetence 
og viden bag de enkelte vagtforløb. Der er 
ingen tvivl om, at FADL-vagterne er med til 
at få dagligdagen til at forløbe lettere for de 
pressede afdelinger og vi ser også et stadigt 
tættere samarbejde med de interne vikar-
korps på hospitalerne og i psykiatrien.

De offi cielle tal fra regnskaberne for 2010
Når vi ser på regnskaberne for 2010, var der 
nærmest tale om et annus horribilis, da et 
markant fald i vagterne satte ind hen over 
året og resulterede i nogle store underskud, 
som vi nu indhenter over de kommende år. 
Grunden til faldet i vagtmængden ligger i de 
meget store besparelser, som hospitalerne 
i vores region underlægges i disse år. Da 
Vagtbureauet er en in house del af regionens 
opgaveløsning dækkes disse underskud 
trods alt, men Vagtbureauet måtte ud i store 
besparelsesrunder. Tallene for 2010 blev et 
underskud på Administrationsregnskabet 
(driften af Vagtbureauet) på 1.977 t.kr. og 
på Kursusaktiviteten et underskud på 875 
t.kr. Begge underskud overføres til perioden 
2011-2013, hvor de dækkes ind.

Resultaterne for 2011 og udsigterne for 2012 
er positive, og der forventes en fortsat udvik-
ling af vagtmængden.

Peter Andersen,
Direktør

FADLs Vagtbureau
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gens samlede beretning og beretninger fra 
de nationale udvalg.

Sara Schødt Nielsen
Formand for Hovedbestyrelsen

prøve at overbevise universiteterne om, at 
der bør implementeres karrierevejledning 
på kandidatdelen for at modgå den frustra-
tion, usikkerhed og de rygtedannelser om 
fremtiden, som bl.a. 4-årsreglen har medført. 

Under den prægraduate lægeuddannelse 
er der i dag ikke nogen karrierevejledning 
at hente, og det er en stor mangel. Efter den 
postgraduate uddannelse blev ændret med 
bl.a. en ny KBU og 4-årsregel, har mange 
studerende gået med ubesvarede spørgsmål 
om, hvad der sker, når man er færdiguddan-
net. Derfor har FADL udarbejdet et konkret 
forslag til prægraduat karrierevejledning, 
der, hvis det gennemføres, vil introducere 
et fælles karrierevejledningsoplæg på 7. 
semester. 

FADLs forslag er foreløbig sendt til deka-
nerne ved de sundhedsvidenskabelige 
fakulteter. Det er understreget, at FADL har 
tilstræbt realistiske forslag, der kan gen-
nemføres inden for en forsvarlig økonomisk 
ramme. Århus har allerede bakket positivt 
op om vores forslag og implementerer kar-
rierevejledning på kandidatdelen. I det kom-
mende år vil vi arbejde i fællesskab med 
Lægeforeningen for at få det implementeret 
i de øvrige byer.

Overenskomstforhandling 2011
2011 er overenskomstår, hvilket betyder, at 
de tre overenskomster skal fornys: SPV-over-
eneskomsten, lægevirkaroverenskomsten og 
studenterundervisernes overenskomst.  De 
to sidstnævnte er på plads, mens forhandlin-
gerne af SPV-overenskomsten trækker ud.

Forhandlingerne om de tre overenskomster 
har været forberedt godt af FADLs tre såkald-
te overenskomstbærende udvalg: OU, LVG 
og SUG. Der har været annonceret efter krav 
fra medlemmerne, og i december afholdtes 
tre lokale arrangementer med indsamling 
af krav. Udvalgene har endvidere afholdt 
to forberedende weekendseminarer for at 
klæde sig godt på til forhandlingerne.

Studenterunderviseroverenskomsten blev 
forhandlet færdig i februar. Den gav en løn-
stigning på 1,7% i 2012, men ingen regule-

ringer i 2011 pga. af en negativ udmøntning 
af den såkaldte reguleringsordning, der skal 
sikre en vis parallelitet mellem offentlige og 
private lønninger.

Forhandlingerne om en ny lægevikarover-
enskomst kunne afsluttes den 4. maj. Det 
samlede resultat blev på 3,08% over 2 år.

Den 1. juni sluttede urafstemningen om den 
nye overenskomst, og resultatet var ikke til 
at tage fejl af: Af de 343, der havde afgivet 
deres stemme, havde 322 stemt ja, mens kun 
21 havde stemt nej. Dermed stemte 94 % 
for den nye overenskomst, mens 6 % stemte 
imod. Den samlede stemmeprocent var kun 
på 6,2 %. Med den lave stemmeprocent var 
afstemningen ikke bindende, men hoved-
bestyrelsen godkendte samme dag overens-
komstresultatet.

Forhandlingerne om den sidste overens-
komst – FADLs vagtoverenskomst for syge-
plejevikarer og ventilatører – er knap nok 
indledt endnu. Der er udvekslet krav, men 
der har ikke været afholdt et første egentligt 
forhandlingsmøde. Baggrund er bl.a. de van-
skeligheder, der knytter sig til en fornyelse 
af overenskomstens §30. §30 defi nerer drif-
ten af vores vagtbureauer. Jeg ved der bliver 
arbejdet på højtryk både i de lokale kredse 
og nationalt for at komme bedst muligt igen-
nem denne overenskomstforhandling.

Det har det været et rigtig spændende år i 
FADL, og der er allerede meget spændende 
på tapetet for det kommende år, som fx 
politikeruddannelse og bedre medlemsbe-
tjening. 

Jeg vil gerne afslutte med at takke politiker-
ne fra de nationale udvalg og hovedbestyrel-
sen. Det har været et år, hvor der skulle læg-
ges kræfter i, og det har de gjort til fulde, så 
stor ros til dem. At være en del af FADL er et 
utrolig givende arbejde, og jeg vil opfordre 
fl ere medlemmer til at blive en del af dette 
fællesskab. Der er en generalforsamling lige 
om hjørnet, hvor du også har muligheden 
for at blive en del af FADL og tage del i enten 
lokalt eller nationalt arbejde.

På fadl.dk kan du se FADL Hovedforenin-
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Så er mit første år som formand gået, og jeg 
får nu mulighed for at se tilbage på det år, 
der er gået i FADL, København. Der har væ-
ret mange begivenheder i hele FADL-fami-
lien, og det har alt i alt været et spændende 
år som formand. Der er mange resultater, 
som jeg synes, vi kan være stolte af. Det har 
også været dejligt at konstatere, at selv om vi 
har måttet sige farvel til nogle store ”gamle” 
FADL-aktiver i Repræsentantskabet, har de 
nye ”unge” kræfter allerede vist deres værd. 
Jeg vil godt takke de ”gamle” for en god tid 
og for et godt stykke arbejde og samtidig 
rose de nye Repræsentantskabsmedlemmer 
for en god indsats i det forgangne år. Jeg 
glæder mig allerede til at tage fat igen efter 
Generalforsamlingen.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet har i det sidste for-
eningsår bestået af 21 repræsentanter og 
syv suppleanter. En af Repræsentantskabets 
vigtigste opgaver er at varetage foreningens 
økonomi. Resultatet fra 2010-regnskabet så 
ganske fi nt ud, men blev kraftigt påvirket af 
FADLs Forlags negative resultat. Det betyder 
ikke, at der er gået kontingentkroner til at 
dække Forlagets underskud, men det påvir-
ker vores årsresultat negativt. I budgettet for 
2011 forventes et lille overskud.

Støtte
Af støtte har Repræsentantskabet siden 
sidste Generalforsamling støttet AM2011, 
IMCCs store kongres, der blev afholdt i 
København i august. Der er også givet støtte 
til Fosteretikkonferencen sidst i september 
måned 2011, Kristne Medicinere har mod-
taget støtte i forbindelse med deres delta-
gelse i Kristelig Lægeforenings årsmøde, og 
FADL har også støttet Rusvejledningen og 
Medicinerrevyen. Som en form for støtte har 
FADL også købt annoncer i årets Scorebog og 
RUS-bog.

Helt ekstraordinært har Repræsentantskabet 
også valgt at støtte Lægeforeningens, Dansk 
Røde Kors’ og Dansk Flygtningehjælps sund-
hedsklinik for udokumenterede migranter 
økonomisk, da vi mener, at det også er 
vigtigt at lægestuderende tilkendegiver, at 

alle i Danmark har ret til de mest basale 
sundhedstilbud.

Repræsentantskabets arbejde
Meget af Repræsentantskabets arbejde 
foregår i udvalg. Men vi har også fælles 
projekter. I år var et af dem at fokusere 
Repræsentantskabets arbejde henover 
en weekend, hvor vi diskuterede og 
arbejdede med, hvordan FADL kan blive 
en bedre forening for jer (vores medlem-
mer). Forud for denne weekend var der 
gennemført en medlemsundersøgelse, 
som dannede udgangspunkt for vores 
diskussioner og de initiativer, der blev 
taget. To af diskussionernes temaer og 
efterfølgende initiativer skal nævnes her. 
Det ene ønske var at gøre FADL og FADL-
huset (Blegdamsvej 26) mere tilgængeligt. 
Hvilke initiativer, der er taget i forhold 
til dette, kan du læse under det senere 
punkt om Blegdamsvej 26. Et andet af 
emnerne var en klar defi nering af FADLs 
arbejde og politik, så alle er klar over, 
hvordan og hvorhen imod, vi arbejder, 
det være sig både politikere, medarbejde-
re og i særdeleshed medlemmerne. Dette 
resulterede i en beslutning om udarbej-
delse af et politisk måldokument. Dette er 
nu udarbejdet og vil snarest kunne fi ndes 
på fadl.dk.

Udvalgene
Arrangements- og foredragsudvalget har 
i dette foreningsår bl.a. afholdt det traditi-
onsrige Julebanko, 1. maj, det nystartede 
Fastelavnsfestarrangement, en succes af 
en Valgaften og slutter september 2011 
af med foredraget ” Du går en usikker 
fremtid i møde... men bare rolig du har 
FADL i ryggen!”. 

Julebankoet havde over 300 deltagere 
og en præmiesum på omkring 15.000 
kr., 1. maj sluttede af med en fi n march 
fra Panum til Fælledparken, og også 
fastelavnsfesten og valgaftenen (begge 
nye initiativer) havde god tilslutning med 
omkring 100 deltagere hver. 

Kursusudvalget har igen i år stablet en 
række kurser på benene. Evalueringerne 
har været gode, og det glæder os fortsat 

at kunne tilbyde mange medlemmer kurser 
af høj kvalitet.  Den helt store nyhed i år 
er muligheden for tilmelding og betaling 
online, noget vi selv og I har ønsket gennem 
længere tid. Derudover tilbyder Kursusud-
valget her til efteråret også tre nye kurser i 
form af: Klinisk farmakologi, Blodprøver og 
Væske- og elektrolytbehandling.

Synes du, når du læser disse afsnit, at der 
mangler noget, vil jeg opfordre dig til også 
at læse årsberetningerne fra de andre dele 
af FADL. Eksempelvis forvalter FADLs 
Repræsentantskab i København først og 
fremmest FADL Københavns Kredsforening, 
men Repræsentantskabets hårde arbejde i 
fl ere udvalg og deres resultater er beskrevet 
i andre årsberetninger.

Blegdamsvej 26
På Blegdamsvej 26 er der også sket foran-
dringer i løbet af det sidste år. På personale-
siden ses store forandringer: Før sommerfe-
rien sagde vores kursussekretær op til fordel 
for et andet job, men vi har nu ansat en ny 
kursussekretær. 

For nylig har vi i FADL København også 
ansat en sekretærchef, i starten af året kom 
vores sekretariatskoordinator tilbage fra 
barsel.

I forbindelse med vores initiativ om at gøre 
FADL-huset mere åbent, vil vi snarest intro-
ducere nye åbningstider og muligheder for, 
at vores medlemmer kan benytte sig af huset 
endnu mere. Dette er som sagt alt sammen 
initiativer, vi håber, kan træde i kraft hurtigst 
muligt, Men ligesom mange andre dele af 
København blev også FADL-huset ramt af 
vandskader i forbindelse med skybruddet 
d. 2. juli 2011, og der vil derfor kunne gå 
længere tid med introduktionen, end vi 
oprindeligt ønskede os.

Med håbet om et endnu bedre fagforenings- 
og studieår end det foregående 

Kasper Gasbjerg, formand for Bestyrelsen 
FADL, Københavns Kredsforening
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FADLs Forlag

FADLs Forlag fi k et kæmpe underskud i 
2009. I 2010 tog vi en række initiativer i 
forbindelse med en større turn-around-
proces, hvor bl.a. Rikke Sommer blev ansat 
som direktør. Hun præsterede et langt 
mere positivt resultat i 2010, og dette blev 
bekræftet af årsresultatet på knap 400.000 
kr. i overskud. Forlaget har derfor i gennem 
2010 og yderligere i 2011 konsolideret sin 
økonomi betydeligt. Det er tilmed et forlag, 
der går 2012 i møde med en betydelig bedre 
økonomi end sidste år. Økonomien er fortsat 
i fokus. Der er stadig krav fra både ejere 
og bestyrelse om igen i 2011 at præstere et 
solidt overskud – helst større en i 2010 for at 
opbygge forlagets egenkapital yderligere.
I 2010 måtte vi som en del af turn-around-
processen sige farvel til to medarbejdere. 
Med denne bortgang af medarbejdere 
kunne forlaget naturligvis ikke fortsætte i 
det tempo, det ønskede, og har derfor i 2011 
også budt velkommen til to nye medarbej-
dere. Disse to er faldet godt ind i den nye 
arbejdsgang, som er præget af optimisme 
og en tro på, at vi nok skal vinde kampen 
om medicin-lærebogs-markedet mod bl.a. 
Munksgaard. 

Forlaget er kommet op i gear med en lang 
række udgivelser til de medicinstuderende. 
De store lærebøger indenfor biokemi, pæ-
diatri og farmakologi kan nævnes som nogle 
af de store succeser. Vi forventer at udgive 
endnu fl ere titler i løbet af 2012. 

Som jeg også skrev sidste år, udgiver forlaget 
også en lang række bøger til det brede 
marked med medicinsk indhold. Også her 
oplever forlaget stor succes, hvor bl.a. cof-
fee-table-bogen med titlen ”Om Døden” og 
den nylig udgivende ”Recepten på Lykke”, 
som allerede nu er ved at blive trykt i andet 
oplag, har været nogle af de helt store. Begge 
titler er skrevet af erfarne læger indenfor 
deres område. Desuden kan det nævnes at 
sidste års store succes, Ole Helmig biografi en 
”Helbrede, lindre, trøste”, også er i andet 
oplag.

Derudover har forlaget i det forgangne år, 
udover at reklamere i gængse fagblade og 
tidsskrifter, lanceret bøger på Youtube, Face-

book og haft omtale af fl ere bøger i dags-
pressen. Forlaget har også lanceret en ny 
hjemmeside, som lægger sig i tråd med det 
resterende FADL-design. Du kan fi nde den 
på fadl.dk under fanen ”Forlag”. Derudover 
kan du, hvis du vil have teasere for alle for-
lagets nye udgivelser, gå ind og ”like”/”synes 
godt om” FADLs Forlag på Facebook. 

Jeg ser positivt på fremtiden og er sikker på, 
at FADLs Forlag vil bestå som et konkurren-
cedygtigt forlag, der leverer prisbillige bøger 
til de studerende i de fi re universitetsbyer.

Med håbet om et endnu bedre år.

Kasper Gasbjerg, formand for bestyrelsen  
FADLs Forlag

Lodtrækningen har fundet sted og du har 
modtaget en mail, hvis du er blevet tildelt 
plads(er) på vore kurser.

Men der er restpladser på nogle af kurserne 
og disse åbner for tilmelding mandag d. 
26. september 2011 kl. 12.00. Der vil være 
fri mulighed for tilmelding – også selvom 
man fx i forvejen er tildelt to kurser. Hver 
morgen trækkes lod blandt tilmeldte – og 
kursisterne vil efterfølgende modtage en 
mail.

Det gælder for følgende kurser:
- Kardiologi 4 (10., 11. og 13. okt.)

- Akut medicin 3 (7., 8. og 9. nov.)

- Akut medicin 4 (7., 8. og 9. nov.)

- Sår og sutur 2 (5. okt.)

- Sår og sutur 3 (6. okt.)

- Stetoskopi 1 (13. okt.)

- Stetoskopi 2 (10. nov.)

- EKG 3 (14., 15. og 17. nov.)

- EKG 4 (22., 23. og 24. nov.)

Mvh. Kursusudvalget, FADL Kbh.

Restpladser på læge
vikarkurser - efterår ’11

kredsforeningen

YES YOU CAN!!!
FADL Københavns generalforsamling står for døren, og til denne 
tilbagevendende forsamling skal der vælges et nyt repræsentantskab. 

Nu tænker du sikkert, hvad er et repræsentantskab???

Kort fortalt er repræsentantskabet de frivillige studerende, 21 
styks, der får FADL til at fungere i jeres dagligdag. Udover 
arbejdet i fagforeningen, de sociale stunder er det også 
en mulighed for at skabe et bedre studie for dig og dine 
medstuderende!!!

Har dette vækket din interesse, så kom til intromøde i 
forhuset i FADLs bygning, Blegdamsvej 26, kl.  16, 29/9 - 2011. 
Her vil vi fortælle mere indgående om repræsentantskabet 
og svare på alle jeres spørgsmål.

Vel mødt, FADL København.

Kort fortalt er repræsentantskabet de frivillige studerende, 21 
styks, der får FADL til at fungere i jeres dagligdag. Udover 
arbejdet i fagforeningen, de sociale stunder er det også 
en mulighed for at skabe et bedre studie for dig og dine 

Har dette vækket din interesse, så kom til intromøde i 
forhuset i FADLs bygning, Blegdamsvej 26, kl.  16, 29/9 - 2011. 
Her vil vi fortælle mere indgående om repræsentantskabet 
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Bamsehospitalet søger bamselæger 
til d. 12.-13. oktober 
Er du god til at snakke med børn og bamser? Så er 
det lige dig vi har brug for.
I løber af ovenstående to dage kommer ca. 400 
børnehavebørn i alderen 3-6 år til Panum. De har 
akut brug for lægehjælp til deres bamser, som fejler 
alt fra brækkede haler til rygerlunger.

Det kræver:
• 2 timers arbejde som bamselæge i tidsrummet 
9-15 én af dagene
• Fremmøde til obligatorisk infoaften mandag d. 10. 
oktober ca. kl. 19:00-20.30  

Til infomødet vil der også være en spændende 
foredragsholder og KAGE, som alle bamser og 
medicinstuderende er vilde med.

Sådan tilmelder du dig:
• Skriv en mail til mariesn-26@hotmail.com
• Angiv navn, telefonnummer, samt de tidsrum hvor 
du har mulighed for at deltage
• Tilmeldingen er bindende

Store bamsekram fra Bamsehospitalet

IMCCs lokalbestyrelse i København søger nye 
friske medlemmer

Har du lyst til at være en del af et stort og favnende 
socialt netværk på tværs af semestertrin? Kunne du 
tænke dig at udforske en større organisation og være 
med til at planlægge sjove og inspirerende arrange-
menter for dine medstuderende? Og kunne du tænke 
dig at tage på forskellige spændende kurser og deltage i 
både nationale og internationale møder? - Så er IMCCs 
lokalbestyrelse noget for dig! 

IMCC – International Medical Coorporation Commitee – er en organisation bestående af over 
1000 frivillige studerende, der arbejder inden for felterne med 26 forskellige projekter
 
Undervisning og oplysning
Udvekslings- og klinikophold
Udviklings- og hjælpearbejde
       
IMCCs lokalbestyrelse får hele IMCC København til at løbe rundt – vi planlægger kurser og fore-
drag for medlemmerne, afholder månedsmøder og meget mere. Vi får grupperne og lokalkontoret 
i  studenterhuset til at fungere. Mange af bestyrelsens medlemmer er i forvejen engageret i andre 
undergrupper i IMCC, men det er slet ikke noget krav for at være med. Tværtimod kommer du 
nemt og hurtigt til at stifte bekendtskab med de mange inspirerende projekter, og lære en fan-
tastisk gruppe af frivillige studerende at kende.

”Hvordan får jeg dog tid til at være en del af en så spændende og udfordrende organisation som 
IMCC ?”

Dit engagement i gruppen er op til dig selv. Dog finder du sikkert hurtig ud af, at det er både lærerigt 
og sjovt at dukke op til de altid hyggelige månedlige bestyrelsesmøder. Vi er for øjeblikket ni per-
soner i bestyrelsen, men da IMCC vokser og vokser, har vi altid brug for nye og friske kræfter. 

Vi håber på at se DIG til næste møde! Har du lyst til at være med eller spørgsmål, så skriv en 
mail til adm-kbh@imcc.dk eller kom forbi lokalsekretæren på IMCC kontoret onsdage mellem 
15-17.30. Næste møde er tirsdag d. 11. oktober kl. 18. Møderne afholdes altid privat, så skriv 
til ovenstående mail for at få at vide, hvor det er næste gang. 

Venlig hilsen
Jakob, Howraman, Robin, Sigrid, Katrine, Chenxi, Mie, Marie og Molbech.

 d. 26-10-11 kl. 17-21

tilmelding starter d. 3. okt på www.saks-kbh.dk

Har du en kirurg i maven? 

Mave/tarm, thorax, urolog, gynokolog, orthopæd –  Skal du være kirurg, skal du kunne udføre kikkertopera-
tioner!!!

På dette kursus tager vi udgangspunkt i laparoskopi men kurset er yderst relevant for alle der overvejer 
kirurgiske specialer.
Vi har fået mulighed for at benytte det samme udstyr og øvelser der benyttes til YDK´s kursus for introlæger 
i kirurgi. Kunne du tænke dig at prøve kræfter med “kunsten” at arbejde i et 3D rum men kun kunne se feltet 
i 2D - Så skal du deltage på dette kursus.

Kurset vil foregå på DIMS, på 
Herlev sygehus, 25 etage.

Program
17:00 - 17:30 Kort introduktion
17:30 - 18:30 2 korte indlæg (endnu ikke fastlagt)
18:30 - 18:45 Kort pause
18:45 - 20:45 2 timer til øvelser på lap-blackbox
20:45 - 21:00 Evaluering og afslutning

Kursusafgift: 50 kr.  - Krav til deltagere: Medlem af SAKS - Kursuspladser: 24 deltagere

tilmelding starter d. 3. okt på www.saks-kbh.dk

F O R N I K S 
månedsmøde

Er du interesseret i 
neurologi, neurofysiolo-
gi eller neurokirurgi?
F O R N I K S  h o l d e r 
månedsmøde tirsdag d. 27. september kl. 17:00 
i Studenterhuset. Alle er velkomne. Vi skal plan-
lægge aktiviteterne i efteråret, og efter mødet er der 
lidt mad og hygge!

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Præsentation 
3. Evaluering af Hukommelse og Indlæring
4. FORSK 2011
5. Nyt fra ansvarsposter
6. Brainstorming til arrangementer og evt. fastsæt-
telse af ekstra mødedag
7. Hygge med spisning

Vel mødt!
FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

  

Intro Til Laparoskopi 
d. 26-10-11 kl. 17-21 
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SAKS kursus i skadestuekirurgi

Går du og overvejer et lægevikariat i ortopædkirurgi? Så kig her!

SAKS afholder 4. og 6. oktober kl. 17.00-21.00 (begge dage) kursus i skadestuekirurgi.

Læge Morten Andresen kommer og fortæller om de meste gængse skader, man ser i skadestuen, hvor kroppen 
bliver gennemgået område for område via cases og praktiske øvelser.

Tilmelding starter onsdag den 27. september kl. 16.00 og foregår efter først-til-mølle-princippet. Gå ind på 
vores hjemmeside www.saks-kbh.dk og tilmeld dig før din læsemakker! 

MERE SAKS!
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14. – 18. november 2011 i Bella Centret

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver SAMS medlemmer og andre
 interesserede medicinstuderende muligheden for at deltage gratis på Lægedage (normalpris for læger: 2.400 kr.)
1 dags arbejde giver 1 dags kurser på Lægedage. 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej og at holde mikrofoner ved foredragene i audito-
rierne.

Der er to muligheder:
A) Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang til lægedages kurser. Gratis frokost begge dage inkluderet.
B) Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til lægedages kurser. Gratis frokost denne dag.

Lægedage er de praktiserende lægers egen kongres, arrangeret af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Prak-
tiserende Lægers Organisation (PLO). 
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som teoretiske. 
Der er også færdighedsværksteder og en stor udstilling (med gratis kittelgejl). 

Tjek programmet på www.laegedage.dk

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage både under arbejdet og under kurserne. Kurserne er godkendte 
til VKO, og desuden er det en udmærket chance for at knytte kontakter til de praktiserende læger og få lidt indblik i 
arbejdet i almen praksis.

Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv en mail til samsmedicin@gmail.com med emnet ”Lægedage” senest 
d.1.oktober. I mailen skriver du dit navn og telefonnummer og gerne lidt om hvilke dage, du foretrækker at arbejde 
samt hvilke dage, du ønsker at gå på kursus. Så kontakter vi dig med yderligere information.

Vi ses på Lægedage!    Mange hilsner  SAMS      

SIMS holder generalforsamling 
mandag den 10. oktober kl. 17.

SIMS lokale på 1. sal i 
Studenterhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontin-
gent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

afholder

METODEKURSUS 1

Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og nødtracheotomi på donations-
materiale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 30 kr. Der forventes en basal forståelse 
for de anatomiske forhold, svarende til indgrebene, dvs. bestået 3. sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra fredag d. 30. september kl. 14.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen
Martin Vedel Nielsen

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2011!

Fredag d. 7. oktober kl. 11.00, inden lange fredagsbar i Klubben, afholdes der i Fælledparken Panummesterskaberne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mandshold, hvor der skal være min. 2 piger på banen (om man fx kun har 1 pige på holdet = 
totalt 6 spillere på banen – så stil op alligevel!).

Tilmelding til mjk588@alumni.ku.dk senest torsdag d. 6. oktober.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden i Fælledparken. Mere info fås ved tilmeld-
ing.

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste udklædning!

 
 
 
afholder 

METODEKURSUS 1 
 
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og nødtracheotomi på 
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Program FORSK!2011 

* Der tages forbehold for ændringer 
** Se hjemmeside for navne på oplægsholdere 
 

 

 28. september 2011 29. september 2011 
16.15-
16.30 

Velkomst ved prodekan for forskning,  
Birthe Høgh 
 
Præsentation af FORSK2011 og basisgrupperne bag  

Aud. HADERUP 

 
 

 

PhD muligheder og mulighed for sprøgsmål 

Ved Nils Billestrup, PhD-skoleleder  
Aud. HADERUP 

16.30-
16.50 

Hvordan kommer du igang med at forske trin-for-trin? 

Ved Christian Ovesen, formand i PUFF  
Aud. HADERUP 

 Aud.  
HADERUP 

Aud.  
HANNOVER 

Aud.  
HADERUP 

Aud. 
HANNOVER 

17.00-
17.45 PMS PIPPI SAMS Industri 

17.00-
17.15 

Thomas Werge, PC Sct 
Hans Anders Fink, PC 
København 

Anders Hebert,  
PhD-stud, RH 

Ann Dorrit Guassora, 
Forskningsenheden for Almen 
Praksis, Kbh. (FE) 

Mads Dalsgaard, 
Lundbeck 

17.15-
17.30 

Michael Benros, PC Kbh,  
Bispebjerg 

Mikael Henriksen,  
Stud. Med., FE Peter Uldall,  

prof., ovl., dr.med.  
RH 
 

Claus Bo Svendsen, 
NovoNordisk 

17.30-
17.45 

Anders Fink-Jensen, PC 
København 

Tina Due,  
cand.scient. san.publ., FE 

17.45-
18.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

18.00-
18.45 FORNIKS GO SIMS Panums Institutter 

18.00-
18.15 

Messoud Ashina 
Dansk Hovedpinecenter 

Sven Olaf Skouby, Herlev Christian Couppé Food, Fitness og Pharma 

18.15-
18.30 

Gunnar Lose, Herlev Lars Holm Kirsten Avlund 
Barbara Lykke Lind 
INF 18.30-

18.45 
Øjvind Lidegaard, 
Rigshospitalet 

Rie Harboe Nielsen Elisabeth Bock 
INF 

18.45-
19.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

19.00-
19.45 SEHAT SAKS PUFF Intern medicin Paraklinik 

19.00-
19.15 

Maria Kristiansen - MESU Benny Dahl, RH Kardiologi 
Christian Torp-Pedersen 

Interventionsradiologi 
Lars Lönn 

19.15-
19.30 

Dan Biswas - MESU Lars Nannestad Jørgensen, 
BBH  

Infektionsmedicin 
Thor Theander 

Patologi 
Maj-Lis Talman 

19.30-
19.45 

Marianne Kastrup - 
overlæge, RH 

Lene Spanager, DIMS, 
Herlev. 

Lungemedicin 
Vibeke Backer 

PET centeret 
Ian Law 

19.45-
20.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

20.00-
20.45 PUFF Intern med SATS Fællessegment 

20.00-
20.15 

Klinisk genetik 
Marie Luise Bisgaard 

Jakob Stensballe, RH  
 

Den gode artikel.  
Ved Professor Jakob Rosenberg, Redaktør  

Ugeskrift for Læger  
 
 

Aud. HADERUP 

20.15-
20.30 

Rheumatologi 
Bente Daneschjoid 
Samsøe Anders Perner, RH 4131 

20.30-
20.45 

Hæmatologi/onkologi 
Regitse Højgaard 
Christensen 

20.45-
21.00 

AFSLUTNING AFSLUTNING FÆLLES AFSLUTNING 
Aud. HADERUP 
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Anders Fink-Jensen, PC 
København 

Tina Due,  
cand.scient. san.publ., FE 

17.45-
18.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

18.00-
18.45 FORNIKS GO SIMS Panums Institutter 

18.00-
18.15 

Messoud Ashina 
Dansk Hovedpinecenter 

Sven Olaf Skouby, Herlev Christian Couppé Food, Fitness og Pharma 

18.15-
18.30 

Gunnar Lose, Herlev Lars Holm Kirsten Avlund 
Barbara Lykke Lind 
INF 18.30-

18.45 
Øjvind Lidegaard, 
Rigshospitalet 

Rie Harboe Nielsen Elisabeth Bock 
INF 

18.45-
19.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

19.00-
19.45 SEHAT SAKS PUFF Intern medicin Paraklinik 

19.00-
19.15 

Maria Kristiansen - MESU Benny Dahl, RH Kardiologi 
Christian Torp-Pedersen 

Interventionsradiologi 
Lars Lönn 

19.15-
19.30 

Dan Biswas - MESU Lars Nannestad Jørgensen, 
BBH  

Infektionsmedicin 
Thor Theander 

Patologi 
Maj-Lis Talman 

19.30-
19.45 

Marianne Kastrup - 
overlæge, RH 

Lene Spanager, DIMS, 
Herlev. 

Lungemedicin 
Vibeke Backer 

PET centeret 
Ian Law 

19.45-
20.00 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

KAGEPAUSE - networking med 
basisgrupperne/forskningsårsstuderende 

20.00-
20.45 PUFF Intern med SATS Fællessegment 

20.00-
20.15 

Klinisk genetik 
Marie Luise Bisgaard 

Jakob Stensballe, RH  
 

Den gode artikel.  
Ved Professor Jakob Rosenberg, Redaktør  

Ugeskrift for Læger  
 
 

Aud. HADERUP 

20.15-
20.30 

Rheumatologi 
Bente Daneschjoid 
Samsøe Anders Perner, RH 4131 

20.30-
20.45 

Hæmatologi/onkologi 
Regitse Højgaard 
Christensen 

20.45-
21.00 

AFSLUTNING AFSLUTNING FÆLLES AFSLUTNING 
Aud. HADERUP 

Kom til basisgruppernes konference 
om forskning og deltag i årets event!

basisgrupperne/forskningsårsstuderende basisgrupperne/forskningsårsstuderende

Jakob Stensballe, RH

Ved

PhD-stud, 

Mikael Henriksen, 
Stud. Med., FEPeter Uldall, 

prof., ovl., dr.med.
Tina Due, 
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Er lœgemiddelforskning noget for dig,
og skal du måske i fremtiden forske i lœgemidler, er det 
vigtigt at kunne overholde
Good Clinical Practice.

GCP-enheden i København hjœlper forskere med at over-
holde Good Clinical Practice og dansk lovgivning.
De tilbyder vejledning til og gennemgang af alle forsøgsre-
laterede aktiviteter, herunder

– indhold af forsøgsprotokol,
– deltagerinformation
– samtykke erklœringer
– monitorering, afslutning og rapportering af forsøg.

GCP-enheden afholder i samarbejde med PUFF et foredrag 
om lœgemiddelforskning og muligheder for hjœlp hertil.

Foredraget foregår d. 4. oktober, kl 16.15 – 17.15 i Store 
Mødesal.

PUFF Månedsmøde aholdes i forlœngelse af foredraget, 
kl 17.15 – 18.00.

Dagens emner:
– kommende aktiviteter
– diskussion af forskningsrelaterede emner
– mulighed for at stille spørgsmål

Der vil som altid vœre kaffe, te og kage og alle er 
velkomne!

Besøg også vores hjemmeside på www.puffnet.dk

��������������
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Lørdag d. 8. oktober afholder Sexekspressen den halvårlige 
Actiondag! Lidt om programmet:

• Kl. 11.00 er der fælles brunch i studenterhuset.
• Derefter er der undervisning af alle nye medlemmer. Du 

lærer at formidle viden om anatomi, prævention, 
kønssygdomme, følelser og andre emner om seksualitet 
til 7.-10. klasse. 

• For allerede uddannede guider er der bl.a. forevisning af 
filmen KIDS, der handler om AIDS blandt unge.

• Om aftenen er der aftensmad og efterfølgende 
festivitas.

Alt, hvad DU skal gøre er at tilmelde dig til 6xseminar@gmail.com
senest d. 7. oktober, husk at skrive om du har modtaget 

undervisning før.  Arrangementet er gratis!

Kom og vær med i Panums hyggeligste basisgruppe!
Sexekspressens Månedsmøde - onsdag d. 5/10 kl. 17
Kære alle medicinstuderende fra 1.-12. semester:
• Har du lyst til at lave spændende, frivilligt arbejde?
• Vil du gerne blive bedre til at formidle medicinsk, faglig viden?
• Synes du også, at den seksualundervisning du modtog i folkeskolen var utilstrækkelig?
• Er du interesseret i at møde andre og smaddersøde studerende på tværs af alle 

semestre?
• Er muligheden for deltagelse i internationale møder med medicinstuderende fra hele 

kloden noget for dig?
Kan du svare ja til blot ét af ovenstående punkter, så er Sexekspressen lige din kop Chai 
Latté! Vi er en basisgruppe der ønsker at give et godt og solidt alternativ til 
seksualundervisningen i folkeskolens 7.-10. klasse, og vi har brug for al den hjælp vi kan 
få fra en fantastisk stud.med. som dig! 

Med venlig hilsen
Sexekspressen

afholder Sexekspressen den halvårlige 
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KOM TIL IMCC INFODAG D. 6. OKTOBER KL. 16.15 I VICTOR HADERUP AUDITORIET

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

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

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

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

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

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 6. oktober:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de enkelte projekter
18.00 – 22.00 – hygge og fællesspisning i studenterhuset. Tilmelding – send en mail til adm-kbh@imcc.dk

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

Vi glæder os til at se dig!

- IMCCs lokalbestyrelse i  København
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Aichmofobi: Frygten for skarpe og 

spidse genstande. Folk som lider af 

det i ekstrem grad kan endda være 

bange for en pegende finger. 

Agyrofobi: Frygten for at krydse 
en vej. Den har intet med trafik at 
gøre, idet en tom vej virker lige så 
skræmmende. 

Anthofobi: Frygten for blomster. En 
lidelse der kan gøre det meget svært 
for folk at bevæge sig uden for deres 
bolig.

Charophobi: Frygten for at danse. 
Mange mennesker bryder sig ikke 
om at danse, men her taler vi om en 
frygt, der kan gøre folk syge.

Coulrofobi: Frygten for klovner. Og 

det drejer sig ikke kun om onde 

klovner, der jo skal være skræm-

mende, men også ganske almindel-

ige klovner.

Nomofobi: Frygten for at være uden 
mobiltelefon-kontakt. Det er en af 
de nyeste beskrevne fobier. Den kan 
være så udtalt, at folk aldrig slukker 
deres mobiltelefon og tager den med 
sig overalt.

Osmofobi: Frygten for lugte. Denne 

lidelse kan være begrænset til en 

enkelt bestemt lugt, eller alle former 

for stærkt lugtende ting. 

Phobofobi: Frygten for fobier. Man 
kan også blive så bange for at blive 
bange for et eller andet, at det i sig 
selv bliver et problem. 

Spectrofobi: Frygten for spejle og sit 

eget spejlbillede. Det er en sjælden 

lidelse, men opfattes som en ekstrem 

frygt for at erkende hvem man er. 

Tetrafobi: Frygten for tallet 4. Denne 

fobi er specielt udbredt i mange asia-

tiske lande, hvor ordene for 4 og død 

ofte ligner hinanden meget.

FAKTA-siden

Markus: Markus er en mand med få 

følelser. Faktisk føler han kun dårlig 

samvittighed. Nogle gange virker 

han glad, men det er kun følelsen af 

mangel på dårlig samvittighed

Erik: Der er få der ved, at Erik er 
sømand. Han har fået mange hilsner 
i dronningens nytårstale - en hvert 
år. Fordi han er sømand, er han også 
langsynet. Det betyder han kan se, 
der hvor de landede på månen med 
det blotte øje. Til gengæld kan han 
ikke læse. Sømænd bliver langsyn-
ede af  at stirre mod horisonten i 
flere timer om dagen.

Peter James: PJ er rødhåret, in case 

you didn't notice. Verdens største 

sædbank modtager ikke længere 

rødhårede sæddonorer, fordi der 

er for mange rødhårede i forhold til 

efterspørgslen.

Bladet MOK udkom første gang d. 
28.10.68Dengang var det et nyhedsbrev for 

MedicinrRådet og hed blot 
"Kommunikation". Senere blev af-
holdt en konkurrence og det nye 
navn blev "MedicinerOrganisatio-
nens Kommunikationsorgan"
I Tiden løb er bladet udkommet mere 
end 1.000 gange og dermed i et sam-
let oplag på mere end 1 mio.

David: David har engang kastet op i 

sine egne shorts for at undgå at kaste 

op på sin ven Peters forældres gul-

vtæppe. En stand up kinda guy!

Jonas: Jonas kan spise rigtig meget. 
Han har engang spist en familie 
pizza (med skorper) til frokost. 
Han har også vundet hovedretten i 
Bokse-Bar-Mave-Bar.

MOK er palindrom for kom. Det 

indgår fx i udtrykket: "Kom i to! Ses 

Sifs fissesot i MOK?

Dette er ligeledes et palindrom...

Den første fest i Studenterklubben 

12.11.1982, hvor der blev serveret 

mad i "Restaurant Køsseren" og 

blandt andre Søren Pilmark stod for 

underholdningen. 

Ordet "skål" stammer fra vikingeti-
den, hvor man knaldede sine 
drikkeskåle sammen, så eventuel 
gift blev blandet ned i alles skål. På 
den måde kunne man ikke forgifte 
hinanden.

Udtrykket "over stok og sten" har 

egentlig ikke noget med at løbe at 

gøre, men er et udtryk man brugte 

om at male bindingsværkshuse, når 

man havde travlt. På den måde blev 

både sten og træ malet i samme 

farve, hvor der ellers har været 

tradition for at male stenene hvide 

og træet sort.

Selvmordsraten blandt højt lønnede 
er lavere end gennemsnittet. På trods 
af dette ligger lægernes selvmord-
srate 6 gange højere end resten af 
befolkningen.

MedicinerRådet er en af  de aller 

ældste organisationer på Panum. 

Den er formentlig mere end 100 år 

gammel. MedicinerRådet har stiftet 

FADL, MOK og IMCC

Prosit betyder "må det gavne" på 
dansk. På tysk betyder det "skål". De 
fleste tyskere bruger dog det kortere 
"prost"

Verdens rigeste mand nogensinde 

var John D. Rockerfeller (1839-

1937). Han havde et stort monopol 

i olieindustrien og havde på et tid-

spunkt en formue på 1.125 mia 

kroner.


