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Den diagnostiske quiz
Denne gang er de kære læser taget til moster Odas 60 års 
fødselsdag. Vi snakker den klassiske suppe-steg-is middag, 
og Orgel Allan er indstalleret oppe ved højbordet og un-
derholder med alle de gode danske viser.
Ved dit bord sidder også en onkel som er sjælden gæst, da 
han sejler på de syv verdenshave. Han er netop hjemvendt 
fra et længere togt i mikronesien. Som middagen skrider 
frem og vinen skylder ned har han et spørgsmål til den 
håbefulde medicinstuderende. Hans knæ er tiltagende 
hævet på det sidste, og ha har faktisk følt sig lidt sløj, men 
ikke noget en ægte sømand kunne klare. I aftaler at du lige 
kigger på det efter desserten. Her ser du at knæet er noget 
rødt og hævet, og det gør ondt når det strækkes ud.
Du tænker umiddelbart noget belastning, men onkelen 
mindes ikke at have overbelastet eller banket det ind i 
noget. Du foreslår ham at runde sin egen læge hurtigst 
muligt.
Herefter åbner baren, og du ser at onkelen ikke holder 
sig tilbage. Dette medfører at han senere på aftenen igen 
opsøger dig med et andet problem. Det er nemlig også beg-
yndt at svie når han tisser, og der kommer noget udflåd, 
der efter hans eget udsagn lugter som da han sejlede med 
fisketrawlere.
Lige pludselig går sammenhængen op for dig, og du op-
fordrer ham til at tage en taxa til skadestuen, for hvad er 
det han fejler???

Den basale quiz:
Denne gang skal vi have et klassisk immunologisk 
spørgsmål:
Hvad er det lige for nogen smarte celler som kan præsen-
tere MHCII-molekyler?

I sidste uge var svaret på den basale quiz naturligvis hån-
drodsknoglerne:  
scaphoideum lunatum triquetum pisiformi hamalum 
capitatum trapezoideum trapezium
Hvilket Niller efter 3 gange på 3. havde fanget! MOK 
redaktionen kvitterer med en KU bold stor nok til at sidde 
på… eller hvad man nu kan bruge den til…

Den diagnostiske quiz var en større udfordring, og det 
rigtige svar var egentligt xeroderma pigmentosa i sin all-
ermest slemme form, men Ninna fra 6. sem gættede som 
mange andre at den mystiske nordmand var vampyr, og 
det er tæt nok på. Et stk. bold kan afhentes på redaktionen 
på mandag.
    Mikael/MOK-red
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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:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 44 udkommer
 FaDLs generalforsamling kl. 17 i studenterklubben, se s. 14
 SATS månedsmøde kl 16, se s. 4
 SAMS månedsmøde kl 16.30, se s. 4

Torsdag: DK's næste topmodel afsnit 3 på kanal 4
 MR general forsamling kl 17.00 i studenterhuset 
 SAKS kursus i skadestuekirurgi kl 17, se s. 4
 IMCC infodag kl 16.15 i Haderup, se ved siden af

Fredag: Laaaang fredagsbar i studenterklubben,
  m. release party kl. 18 og fodbold kl. 20.30

Lørdag: Sexekspressens actiondag kl. 11 - se ved siden af
 Lyserød lørdag i Helsingør! Be there or be 
  

Søndag: Nordjysk vandrefestival, kl 10 i Rebild
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Dem der har fået premier kan hente dem i dag, for vi   
 sidder og laver MOK hele dagen lang

Tirsdag: David skal på arbejde

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

arbejde så skriv til 
mok@mok.dk



3basisgrupper - IMCC
Sexekspressens
Actiondag!
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 med-
lemmer. 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. for-
evisning 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 basis-
gruppe!

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

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 sjovorganisation, der primært 
betår af medicinstuderende, men flere og flere 
studieretninger kommer til.

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

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

IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af semes-
ter, 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 studenter-
huset. 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 undergrup-
per 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

Scenen er sat for IMCC’s Generalforsamling 
Der er også plads til dig

Du kan læse meget mere og melde dig på vores hjemmeside
www.IMCC.dk/GF

Det hele kommer til at foregå i weekenden fra 14 til 16 Oktober. Vi afholder det i Gadsbølle på Fyn, IMCC dække transportudgifter.
Ud over Generalforsamlingen byder weekenden på muligheden for at møde alle de andre IMCC grupper, 5 forskellige workshops og 

fest hvor vi skal fejre IMCC’s 60 års Jubilæum.

IMCCs lokalbestyrelse i Køben-
havn 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 ar-
rangementer 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 Com-
mitee – 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 foredrag 
for medlemmerne, afholder månedsmøder og meget 
mere. Vi får grupperne og lokalkontoret i  studenter-
huset til at fungere. Mange af bestyrelsens medlem-
mer 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 fantastisk 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 personer 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.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 5. oktober 2011
Loungen, Studenterhuset

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v. Sandra   
 Viggers

3. Beretning fra nedsatte udvalg
• Arrangementer v. Marco Bo Hansen:  
 Foredrag og workshops
• Kurser: Metode 1, Metode 2, Metode 3,  
 Traumedage

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. Tobias  
 Lyngeraa

5. Fastlæggelse af næste års kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.   
 Skal være bestyrelsen i hænde senest 
 en uge før afholdelse af   
 generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse
• Hien Quoc Do (Sekretær), Marco Bo  
 Hansen (Arrangementsansvarlig) og  
 Ole Kruse (Suppleant) genopstiller  
 ikke.
• Sandra Viggers (Formand), Tobias  
 Lyngeraa (Kasserer) og Peter Hjortrup  
 (IT/PR-ansvarlig) genopstiller.

Den siddende bestyrelse svarer gerne på 
spørgsmål i forbindelse med evt. opstilling til 
bestyrelsen. Vi sætter desuden pris på, at vi 
orienteres såfremt man agter at stille op, således 
vi kan danne os et overblik. Dette er imidlertid 
ikke et krav.

8. Eventuelt

basisgrupper
Bamsehospitalet søger bam-
selæger 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

MÅNEDSMØDE, FOREDRAG & 
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 5. oktober kl. 16.15
Loungen, Studenterhuset

SATS holder månedsmøde med foredrag og efterføl-
gende generalforsamling. Kom og hold dig opdateret 
med det seneste nye i SATS, og hør spændende 
foredrag om klinisk ophold ved et traumecenter 
i Sydafrika samt foredrag om forskning i svært 
tilskadekomne børn. Deltag i generalforsamlingen 
og få indflydelse på SATS’ fremtid.

Klinisk ophold ved Trauma Unit, Johannesburg 
General Hospital, Sydafrika
Kunne du også godt tænke dig at kombinere et 
fagligt relevant, og virkeligt spændende klinisk 
ophold med de største rejse- og kulturoplevelser? 
Kom og hør om hverdagen på et af de mest travle 
traumecentre i hele verden. Hør om Sydafrika, om 
mulighederne for praktisk træning som medicins-
tuderende i et andet land, om hvordan du får ar-
rangeret sådan et ophold og meget mere. Foredraget 
vil være en blanding af praktiske oplysninger, 
historier og billeder fra opholdet samt cases fra 
traumecentret.

Forskning i pædiatriske traumer ved Rigshospitalets 
TraumeCenter
Det er estimeret, at ca. 10% af alle indlæggelser efter 
traume ses hos børn. Selvom traumer er en vigtig år-
sag til morbiditet og mortalitet hos børn, har denne 
patientgruppe kun fået ringe opmærksomhed. Mens 
der foreligger betydelig litteratur om traumer hos 
voksne, er der således kun få studier der belyser bør-
netraumer. Foredraget vil beskrive et studie der har 
fokuseret på at belyse skades- og mortalitetsmønster 
hos svært tilskadekomne børn.

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- Foredrag om akutlægehelikopter og  
 besøg på helipad
- FORSK!2011
- FYA’s 25 års jubilæum
- Møder i traumedagsudvalg
3. Kommende arrangementer
- Metodekursus 1 (6. oktober)
- Karrieredag (13. oktober)
- DASAIM’s årsmøde (10-12. november)
4. Eventuelt
5. Foredrag om klinisk ophold ved
 Trauma Unit, Johannesburg General  
 Hospital, Sydafrika v. Casper Dragsted
6. Foredrag om forskning i pædiatriske  
 traumer v. Hien Quoc Do
7. Generalforsamling

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

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

WWW.SATS-KBH.DK

Nyt fra SAKS
SAKS kursus i skadestuekirurgi: 
 
Går du og overvejer et lægevikariat i ortopædkiru-
rgi? 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. 
Tilmelding via hjemmesiden 
 
Kursus i laparoskopi:
 
Uanset hvilket kirurgisk speciale man ønsker sig er 
erfaring med kikkertkirurgi nyttigt. På dette kurses 
få du en forsmag på, hvordan man arbejder.
Kurset afholdes den 26 oktober kl 17,00-21,00 på 
DIMS, Herlev Sygehus.
Tilmelding starter den 3 oktober via hjemmesi-
den. 

Generalforsamling:

Den 11 oktober afholdes der den årlige general-
forsamling i SAKS. Afholdes efter månedsmødet kl. 
16 hvor der vil være valg til bestyrelsen. 
Mere information fås via hjemmesiden. 

Næste Månedsmøde
Onsdag den 5. oktober kl. 16.30
Vi skal blandt andet høre om FORSK!2011 og 
hvordan det gik. Ligeledes høre fra dem der deltog 
i DSAM/FYAM´s årsmøde i Middelfart. Planlægge 
de sidste detaljer omkring Lægedage og ikke mindst 
forårets arrangementer. Der er kage og kaffe/te.
Vel mødt – SAMS

PIPPI-månedsmøde
PIPPI holder månedsmøde 
onsdag d. 12/10 kl. 16.30
(se pippi-kbh.dk for lokalisation)

Denne gang får vi besøg af overlæge 
Kjeld Gade Hansen, der til daglig ar-
bejder på børneafdelingen på Roskilde 
sygehus. Kjeld er en enormt god fored-
ragsholder med en kæmpestor medicinsk 
baggrundsviden. Han har ekspertviden 
indenfor bl.a. diabetes, endokrinologi, 
immunologi, kroniske lungesygdomme, 
reumatologi og hæmatologi. Foredraget 
kommer denne gang til at handle om 
vaccination.

Tag din læsemakker i hånden og kig 
forbi. Der vil som altid være lidt kaffe 
og kage.

vaccination.
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Fra knogle til iPhone 5 på 6 
timer
- vi har opfundet tidsmaskinen!

Tænk engang, at man i løbet af kort tid kan 
rejse fra en så afsides del af verden, hvor man 
stadig bygger sit hus ud af køers afføring, til 
et sted, hvor man er koblet op til den globale 
digitalisering via sin iPhone, iPad eller andet 
socialt-medie-skabende udstyr. Man kan kalde 
det en rejse over 1000 år mellem to samfund. Det 
lyder umuligt mener en realitet i Mali, Vesta-
frika, hvor det kan ske på blot 6 timer.

Artikel skrevet af Christian Vester Nielsen, udsendt 
med IMCC Uland i perioden 2010-2011

Det tager 6 timer at køre fra Turula, i det afsides Mali, 
til den verdensforbundne hovedstad Bamako – altså 
den samme tid som det umiddelbart tager at køre 
fra Skagen til København. Den store forskel er blot, 
at rejsen fra Turula til Bamakoer en rejseover 1000 
år. Altså 1000 år på 6 timer – hvem havde dog troet, 
at en halvslidt Toyota Landcruiser 4X4, også var en 
tidsmaskine?! Turen fra Turula til Bamako er en tur 
fra ”village-leader” til Præsident, fra ild med to sten 
til neonlys, fra stentavler til bærbar computer og fra 
landsbysamling til facebook og ”Skype conferencecall”. 
Det er ikke blot en rejse gennem tid, men også gen-
nem udvikling.

Turula
I Turula lever man efter oldtidens kunst og regler 
– den ældste i byen bestemmer, og alle besøgende skal 
udvise respekt, bl.a. via gaver, for herefter at blive 
accepteret og have fri adgang til landsbyen. Måske er 
man heldig, at landsbyoverhovedet sætter så stor pris 
på ens besøg, at han ligefrem returnerer respekten 
med en gave (i vores tilfælde en hane). Det er en stor 
ære, og man kan efterfølgende forlade landsbyen med 
ro i sindet om, at man trods sine anderledes værdier og 
væremåde ikke har trådt nogen over tæerne. På vejen 
tilbage, via de ikke eksisterende veje, kommer man så 
tilTominian, distriktets hovedkarter. Her er bådedelvis 
elektricitet, kummefryser og Coca-Cola nået frem, og 
dermed muligheden for at blive kølet lidt af med den 
velkendte smag. Respekten for landsbyens vigtigste 
mennesker skal man dog ikke glemme, og det er derfor 
en god idé at besøge, ikke ”villageleader”, men byens 
borgmester og ikke mindst lægechefen. Herefter kan 

man igen fortsætte sin ”dannelsesrejse” gennem tid, 
med god samvittighed. 

San
Den næste by, man nu kommer til ad asfalterede veje, 
er for stor til, at man kan kalde den for en landsby.
Byen hedder San, og her har du nu mulighed for ikke 
blot at nyde og slukke tørsten med den kolde Cola, 
men også at abstrahere fra de 40+ grader under den 
24-timer drevne aircondition. Her i byen kan man 
også ”slukke tørsten” på sin Toyota Landcruiser vha. 
byens tankstationer – og mand + maskine kan nu igen 
fortsætte rejsen gennem tid og udvikling.

Segou
Turen fortsætter herefter ud af de kilometer lange as-
falterede veje, som snor sig gennem det tørre og savan-
nepræget landskab. Pludselig, ud af ingenting, kommer 
man til en større by med +500.000 indbyggere. I Segou, 
en gammel fiskerby, som har draget fordel af sin placer-
ing op ad den store Niger-flod, har du nu mulighed for 
at besøge en forholdsvis moderne restaurant, hvor der 
serveres med kniv og gaffel. Men som du sidder der 
på restauranten og nyder et koldt glas billig hvidvin, 
en forholdsvis mør bøf og noget frisk salat – minder 
oldtidens æseltrukkede transportmidler dig om, at du 
endnu ikke er ankommet til Vestens nutid. Til trods 
for den kulturelle charme blandet med vestens basale 
nødvendigheder forlades den større by Segou for snart 
at nå den endelige destination, Bamako. Indfaldsvejen 
til denne verdens-hurtigst-voksende-hovedstad starter 
allerede en halvtimes tid udenfor byen. Her bliver man 
mødt af landsbyboere, som vil sælge alverdens frugt og 
grønt, vand, søde sager og andet godt – det er det sidste 

strejf af malisk landkultur, man møder, inden man 
kommer indenfor udviklingens nutidige mure.

Bamako
Når man så først er kommet indenfor byens grænser, 
er der mulighed for at boltre sig i ”fremtidens” goder. 
Man kan eksempelvis besøge det store Laico Hotel, 
ejet af den (ex-)libiske præsident, General Gadaffi. 
Her har du mulighed for at indtage den 500 m3 store 
swimmingpool, mens den bærbare computer kobles 
op på det trådløse netværk. Efter et solidt måltid på 
eksempelvis den ”Hard Rock Café”-lignende burger-
joint, kan du fristes til et spil bowling og eventuelt 
en tur i byens biograf. Turen sluttes af hjemme i den 
akklimatiserede stue, hvor man igen er tilkoblet de 
sociale medier såsom facebook, tweeter, messenger 
og skype via sine fremtidsrobotter i form af en iPad, 
iPhone eller andet tidskonsumerende elektronisk 
udstyr fra Vesten.
Rejsen har været lang, henover 1000 års udvikling, 
gennem forskellige stadier af samfund, for til sidst 
at ende i en nutid, hvor mange har svært ved at følge 
med. Tidsmaskinen har været effektiv – de 1000 års 
udvikling er blevet tilbagelagt på blot 6 timer.























• 







Ekskursion med
SOFAS

til Hillerød Hospitals
Akut Afdeling

1. November kl. 12.30-15.00
Præsentation af følgende emner:

Region H akut organisering
Afd. organisering

Akutlægernes funktion
Forskning

Akutmedicin
ved Jakob L Forberg

Overlæge Akut afdelingen Hillerød 
Hospital

23. Nov kl. 17.30

Den akutte pt.
ved Jakob L Forberg

Overlæge Akut medicinsk afdling 
Hillerød Hospital

Dato følger

De nye hjertestop guidelines
ved Nadia P. Dridi Phd. Stud i kardi-
ologi, underviser Akut Medicin KU

Dato følger
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Foran eller bag ku(li)ssen?
Hvor er DU placeret i forhold til de kvindelige 
kønsorganer?
Af Nadja Skadkær, Kristne Medicinere

Latter brød løs i Lundsgaard-auditoriet, da der mandag i 
sidste uge var konference om fosteretik og neonataletik. 
Men det var ikke hverken sjove eller lette emner, der 
blev debatteret af det alsidige ekspertpanel bestående 
af en neonatolog, en praktiserende læge, et medlem 
af etisk råd og en overlæge i gynækologi og obstetrik. 
Alligevel havde tre hundrede unge mennesker mod på 
at forholde sig til en kollision af værdisystemer – svære 
spørgsmål om liv og død, om abort, sæddonationer, 
stigmatisering og nakkefoldsskanninger. 

Det humoristisk betonede spørgsmål om, hvorvidt din 
relative placering i forhold til de kvindelige kønsorganer 
er afgørende for din etiske status, dækker over en 
problematik, der er kompliceret at forholde sig til, om 
end der dagligt udføres en juridisk retfærdiggjort og 
af samfundet accepteret og ønsket praksis, der hedder 
fri abort indtil 12. uge. Men uanset gældende praksis 
slår der i debatter om emnerne ofte gnister mellem op-
ponerende holdninger – mens andre ikke ved, hvad de 
skal mene. GO, PIPPI, FADL, Sexekspressen og Kristne 
Medicinere syntes derfor, det var vigtigt, at forskellige 
ståsteder fik en nysgerrig og berigende snak sammen. 
Én ting er, at man kan ønske, ikke at blive forælder i den 
livssituation, man aktuelt befinder sig i – en anden ting 
er, når man ikke ønsker sig det specifikke foster, man 
bærer, på grund af en begrundet risiko for, at det har 
kromosomanomalier, letale lidelser eller deformiteter, 
men hvor der er et ønske om graviditet. Det kan virke 
umuligt at skulle vælge mellem at slå et umiddelbart 
ønsket foster ihjel og at sætte et ”afvigende” men-
neskeliv i verden. Alle gravide ønsker og forventer et 
sundt velskabt barn. Men hvordan forholder man sig 
til en risiko på 1:15 for at få en trisomi 21? Betyder det, 
at man får et barn med 1/15 Downs syndrom?! Er mit 

barn den ene ud af de femten? Hvad er implikationerne 
af en sådan information og ville jeg hellere have været 
den foruden? Fra Panums grønne sæderækker blev der 
netop spurgt om, hvorfor man måtte ønske et samfund 
uden mennesker med Downs syndrom. Efter en pause 
hos panelet, formulerede praktiserende læge, John 
Brodersen, at det er en seksuelt overført tilstand, der 
har en mortalitet på 100 %, at ”life is risky business” 
– og den eneste mand, der levede evigt, blev født af en 
jomfru. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt i vores 
liv, fordi dysfunktion og ultimativt død er uundgåelig. 
Det er umuligt at screene sig ud af sygdom eller frygt 
for at blive syg.

Vores avancerede tekniske formåen placerer os i 
en situation, hvor ”vi genererer viden, vi ikke ved, 
hvordan vi skal håndtere”, som gynækolog Charlotte 
Wilken-Jensen formulerede. Alligevel må vi gøre noget 
med den. Og det gør vi så – hver dag på landets hospi-
taler og klinikker i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, kultur og procedurer. Spørgsmålet er, om 
regnestykket ”gør vi mere skade end gavn?” går op. 
Ja, mener Charlotte Wilken-Jensen, vi gør mere gavn 
end skade. Men hvorledes vægter man disse begreber, 
og kan man overhovedet blive enige om deres karakter? 
Hvis stemme vejer tungest i vurderingen? Forældrenes? 
Samfundets? Fosterets? De faglige eksperter? Og hvilke 
rådgivende stemmer skal forældrene præsenteres for og 
lytte til? Lægernes eller talsmænd fra Landsforeningen 
Downs syndrom eller begge dele? Et andet spørgsmål fra 
sæderækkerne var, om den visuelle effekt af at vise ul-
tralydsbilledet af fosteret indvirker på forældrenes bes-
lutning om abort? Og sådan fortsætter overvejelserne 
omkring det multifaktorielle fletværk af kræfter, der 
i sidste ende munder i en konkret beslutning. Overve-
jelser, der fik panelet til at stille spørgsmålstegn ved 
friheden i forældrenes valg. 

Uanset ekspertise og holdning i panelet kom der ingen 
skråsikre sort-hvide svar fra rampelyset – derimod en 
bekræftelse af spørgsmålenes svære karakter. Den 
britiske neonatolog, John Wyatt, pointerede, at man i 

debatter af denne slags må huske, at det handler om 
virkelige mennesker af kød og blod, deres beslutninger 
og deres liv. 

Er vores liv som menneske berettiget, fordi vi har 
brugsværdi eller består vores værdi i kraft af vores 
blotte eksistens? Hvornår eksisterer vi overhovedet 
som ”menneske” frem for som en ”celleklump”. Ønsker 
vi en verden uden alvorligt handicappede mennesker, 
uden misdannede ikke-levedygtige spædbørn, uden 
Downs syndrom, uden alverdens trisomier og defekter, 
eller synes vi, som Thomas Plough fra etisk råd, at 
”det bringer livskvalitet at leve i en virkelighed med 
biodiversitet”? 

Et andet spørgsmål fra publikum lød således: Hvordan 
undgår vi, at screening (som egentlig betyder grovsor-
tering) ender med en jagt på ”det perfekte menneske”? 
Hertil svarede almen mediciner, John Brodersen, at han 
i vores samfund ser “a tendency towards beautiful-ism 
and perfect-ism. Healthy-ism is threatening society. 
Medicine as a profession should review it’s contribution 
to society. We are going the wrong way”. Men hvilken 
vej skal vi så gå?

For at vælge en retning fremad, må vi vide, hvor vi står 
nu, og hvor vi kommer fra. Som John Wyatt udtrykte, 
må vi erkende, at ” everybody comes from somewhere. 
There is no neutral ground”. Der er derfor brug for 
samme ydmyge og respektfulde tone, som blev anslået 
af panelet i sidste uge trods forskellige holdninger. 
 Der er mange spørgsmål og få svar. Det jeg selv er 
sikker på, er, at jeg, som neonatolog John Wyatt, øn-
sker at være en del af et samfund, der fortæller mig 
og alle andre: 

“It’s good that you exist. It’s good that you’re in the 
world.”

basisgrupper

debat

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 
2011!

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

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mand-
shold, 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 tilmelding.

Præmie til vinder-
holdet og til holdet 
med den bedste ud-
klædning!

SCOREBOGEN 2011
Husk en 50’er og et smil!
Hele Bogen udkommer i farver!!!
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det.
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser!
Alle opgivne tider er ca. tider. 
11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!!
Engelske hold 7. okt. kl. 10 RH 2061 

12. Semester:
Rul 1: 7. okt kl. 11.15 RH 4.06.2

Semesterfri:
Fredagsbar 7. oktober fra kl. 16-18
Basisgrupper(ALLER SIDSTE CHANCE): 

Send et billede på info@scorebogen.com inden 
den 7. oktober 2011

Nåede du ikke at få taget billede med dit hold(ALLER 
SIDSTE CHANCE)?
Send et billede til os på info@scorebogen.com 
med dit navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 
7. oktober
Fik du ikke bestilt bogen, men vil gerne have den 
i bogreolen?

Du kan du fange os på en af de andre fototider eller 
indbetale på konto:

Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Husk  navn, hold og semester i note til modtager.

RELEASE PARTY TIL 69-TIMERSBAR: 
I år vil der igen blive afholdt releaseparty til 69-
timersbar. Nærmere tidspunkt følger.
Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2011
PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan dette 
gøres ved ovenstående fototider.
www.Scorebogen.com

Release til 
f r e d a g s -
baren
i Køsseren 
kl 18.00 !

LANG FREDAGSBAR

Fredag d. 7/10 holder studenterklubben lang fredagsbar. 
Dørene åbner kl. 11 og lukker kl. 23. 

Der kræves studiekort fra SUND, men alle med et sådant, 
må tage een ven med.

Landskampen mod Cypern vises i Køsseren fra kl 20.30!
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Kære Medicinere
Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling i Medicinerrådet (MR) torsdag 
d. 6. oktober kl. 19.00
Mødet vil, med mindre andet meddeles, blive 
afholdt i Studenterhuset, 1. sal, i MR’s lokale. 
(samme sted der blev holdt BOGMARKED)
Alle medicin-studerende er velkomne til 
generalforsamlingen. 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
 4. Vedtagelse af budget
 5. Indkomne forslag (herunder forslag  
 til vedtægtsændringer)
 6. Valg af bestyrelse bestående af form 
 and, økonomisekretær og tre menige  
 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Valg af repræsentanter til eksterne  
 udvalg og bestyrelser
 9. Nedsættelse af og valg til udvalg 
 under MR
 10. Valg af opstilling til   
 universitetsvalget 2011
 11. Eventuelt
Med venlig hilsen
MR-Formand, Anders Husby

INSTITUT FOR CEL-
LULÆR OG MOLEKYLÆR 
MEDICIN (ICMM). KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET 
PANUM INSTITUTTET, 
BLEGDAMSVEJ 3, 2200 
KØBENHAVN N.  
Demonstrator til Mikroskopisk Studiesal søges:

Der er en ledig stilling til besættelse fra efterårsse-
mesteret 2011.

Stillingen kan søges af medicinstuderende med et 
godt kendskab til mikroskopisk anatomi. Arbejd-
stiden aftales med de øvrige ansatte og fordeles 
efter vagtskema.

Ansættelseskrav: Bestået 4. eller 5. semester, 
BA.

Timeløn: Kr. 200,82 + feriepenge

Ansøgningsskema kan afhentes i StudieServiceCen-
teret, bygning15.1.17

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 19. oktober 2011 
kl. 12.00

Med venlig hilsen

Pia Keller
Studiesekretær 

Uge 40: Gode tilbud fra 
studenterpræsten
Semesteret er ikke nyt og friskt længere. Bladene 
gulner. Nyhedens interesse for studierne er måske 
dampet lidt af. Det hele går ikke helt som forventet. Du 
har ikke fundet en god læsemakker. Måske valgte du 
alligevel ikke helt rigtigt. Du er så træt om morgenen. 
Der er kaos i dit hoved. Eller tomhed.
Husk, at du kan tale med studenterpræsten om stort 
og småt. Hælde vand ud af ørerne. Dele din store sorg. 
Søge hjælp til at få overblik. Kontaktinfo herunder.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Hal-
vorsen, studenterpræst
________________________________________

Biblen. Hvordan finder jeg rundt? GT og NT

Biblen for begyndere – en føljeton IV

Tillad mig at være helt lavpraktisk. Spring dette afsnit 
af føljetonnen over, hvis du er fortrolig med Biblen og 
dens organisering. Det handler om at orientere sig i 
den store bog. Den er nemlig ikke kun stor i overført 
betydning; det er simpelthen en bog med rigtig mange 
sider i. Og jeg har endnu ikke set en bibel, som er ud-
styret med et alfabetisk indeks bagerst. Den fungerer 
på sin egen måde.
Den bog, som du – måske – har stående på reolen hed-
der Biblen. Biblen er delt op i to hoveddele: Det gamle 
Testamente (GT) og Det nye Testamente (NT). 
De to dele er indholdsmæssigt meget forskellige. GT er 
– groft sagt – fortællingen om det jødiske folks historie. 
Fra altings begyndelse til profetiske udsagn om tiderne, 
der skal komme. NT er fortællingen om Jesus, jøden 
og mennesket, der ifølge kristendommen er Kristus, 
Guds søn. Fra hans slægtshistorie, fødsel og gang på 
jorden til hans død og dramatiske forudsigelser om 
hans genkomst. 
I GT møder vi kändisser som Adam, Eva og slangen, 
vi er på tur med Noah, Moses henter De ti Bud på 
bjerget, vi møder Job, der går så grueligt meget ondt 
igennem og vi kan læse Højsangen, som er et uendeligt 
smukt og mærkværdigt kærlighedsdigt. GT er fyldt 
med ramasjang og kedsommelige opremsninger. Med 
krig og drama og udførlige regelsæt. Og ovenover alt-
ing råder Fader Gud, der udstikker regler og straffe, 

men er med sit folk. GT fylder omtrent tre gange så 
meget som NT.
I NT er Jesus den ubestridte hovedperson. Her har 
vi teksterne, der gør kristendom til kristendom. Ikke 
sådan at forstå, at de er entydige, eller at der er nogen 
udbredt enighed om, hvordan det hele skal forstås. Men 
de fleste kristne kan blive enige om, at Jesus betyder 
noget særligt, og at det meste af, hvad vi ved om ham, 
kan vi læse i Biblen. 
Det er en begyndelse. Mere senere.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Uendelighedens historie (foredrag v. prof. Jes-
per Lützen)
 
Siden de gamle grækere har det uendelige været et 
problem i matematikken. Euklid og de fleste af hans 
efterfølgere fulgte Aristoteles’ anbefaling om kun at 
tillade det potentielt uendelige og udelukke det aktuelt 
uendelige. 

I forbindelse med differentialregningens udvikling 
trængte de uendeligt små og store størrelser sig dog 
på og gradvist lykkedes det (i 1800-tallet) at få givet 
differentialregningen et stringent fundament.

I slutningen af 1800-tallet udviklede Cantor desuden 
en teori for størrelsen af aktuelt uendelige mængder. 
Denne påkaldte sig en del kritik fra andre matema-
tikere men også interesse fra bl.a. kardinaler i Rom. 
I dag er Cantors mængdelære accepteret af de fleste 
matematikere.
Tid: Onsdag den 5. oktober kl. 19-21
Sted: HCØ Instituttet, Universitetsparken 5 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Forum for 
Eksistens og Videnskab (FEV)

Krig, magt og salighed (foredrag v. prof. Kirsten 
Busch Nielsen)

Foredraget tager afsæt i den lutherske Dietrich Bon-
hoeffers arbejder. Hans holdning fra 1934 til først i 
1940’erne ændrede sig fra pacifismens undsigelse af 
krigens mulighed til tøvende accept af voldsanvendelse 
i kampen mod regimet.

Vi kommer omkring Bonhoeffers overvejelser om 
udviklingslinjer i kristendommens tænkning om krig, 

samfund og salighed 
fra 1500-tallet til 
situationen i dag, 
hvor der også her i 
landet er brug for 
en gennemtænkn-
ing og stillingtagen 
til spørgsmålene om 
magt, politik og krig.
Tid: Torsdag den 6. 
oktober kl. 20-22
Sted: Trinitatis Sognehus, 
Pilestræde 67

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 Stu-
dentermenigheden 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
 

Forskningsår?
Er du interesseret i træningsfysiologi?

Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at gen-
nemføre et forskningsprojekt der undersøger 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 lægevidenska-
belig forskning? Interesserer du dig for fysiologi? 
og fysisk træning?
Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg. Du 
vil lære at udføre humanfysiologiske eksperimenter, 
lægge venflons, tage blodprøver, tage muskel biop-
sier, arterio-venøse katetre, lave iloptagelsestests, 
DXA scanninger, planlægge træning og meget an-
det. Alt efter ønske kan projektet udvides til også at 
omfatte forskellige biokemiske analyse metoder. 

Du kan udføre det som Forskningsårsstuderende,  
scholarstipendiat, eller OSVAL II / Kandidatopgave 
studerende. Du skal helst have overstået 9. semes-
ter. 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

studietilbud & studenterpolitik
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Gratis branduddannelse på 
Københavns universitet!
 
Ved du, hvad du skal gøre, hvis der udbryder 
brand på SUND?
 
Kun de færreste ansatte og studerende på Dan-
marks største universitet ved, hvordan de skal 
forholde sig, hvis der opstår brand. Det kan der 
rådes bod på! Gennemfør TrygFondens gratis 
Brandskole på nettet, så er du bedre klædt på, hvis 
uheldet er ude! 

TrygFondens Brandskole ligger frit tilgængeligt på 
nettet. Her kan ansatte og studerende på Køben-
havns Universitet lære om – og gå til eksamen i 
– brandsikkerhed. Målet er at skabe større sikker-
hed og tryghed for de mange tusinde mennesker, der 
dagligt har deres gang på universitetet. Gennem den 
gratis e-uddannelse lærer Brandskolens elever at 
forebygge brande, at slukke brande og gennemføre 
evakueringer.
 
Succes fra hospitaler overføres til univer-
siteter
Brandskolen startede som et samarbejde med 35 
hospitaler rundt omkring i landet. Målet var den-
gang at uddanne og dokumentere, at hospitalets 
personale havde kendskab til brandforebyggelse 
og simpel brandbekæmpelse. Derfor udviklede 
TrygFonden Brandskolen i samarbejde med IMS 
Assima, og i dag er TrygFondens Brandskole det 
største offentlige e-læringssite i Danmark. 
 
klik på http://ku.powerlearn.dk/ og afprøv din viden 
om brand og evakuering.
Læs om brandskolen på: http://sund.ku.dk/brand-
skole 
Læs om evakuering på: http://sund.ku.dk/evakuer-
ing/

For yderligere spørgsmål eller information, kontakt 
venligst:
Gunilla Sommer, projektleder, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, 35 32 71 01, guso@sund.ku.dk

Mangler du en læsemakker 
dette semester?

Medicinstudiet kan være nemmere at komme igen-
nem, hvis man har en læsemakker. Her er nogle 
steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis 
du lige er startet på studiet, i tilfælde af at du er 
dumpet, ikke kender folk på dit semester eller bare 
føler dig lidt isoleret. Men der er masser af andre, 
der ligesom dig har svært ved at finde én/flere at 
læse med.

På administrationsgangen 9.1 uden for studieve-
jledningens kontor er der en opslagstavle med over-
skriften ”læsemakkermarked”. Her kan du hænge 
opslag op eller se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning 
i MOK , hvor masser af medicinstuderende kigger. 
Hvis du er ny på studiet, kan du prøve at spørge din 
tutor om han/hun kender nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

Professionel, gratis og 
anonym hjælp!
Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økono-
misk - som forhindrer dig i at passe dit studie, er 
Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe 
dig tilbage på sporet.

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende 
og offentligt tilbud til dig som studerende ved mel-
lemlange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer 
og socialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk 
konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor 
erfaring med at hjælpe studerende med sociale såvel 
som psykiske problemer, og du har mulighed for at 
være fuldt anonym når du henvender dig til dem. 
For at få hjælp af Studenterrådgivningen skal dine 
problemer have indflydelse på dit studieforløb i en 
eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situ-
ationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med 
koncentrationsbesvær, eksamensangst, manglende 
mod til at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl 
om, du har valgt det rette studie. Herudover kan de 
hjælpe med personlige problemer som lav selvtillid 
og selvværd, nedtrykthed og depression m.m. De 
kan desuden vejlede og hjælpe ved problemer af 
mere social karakter, f.eks. muligheder for hjælp ved 
sygdom og handikap under studiet og økonomiske 
problemer. 
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for 
at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til en 
instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver, og det 
kan enten få ved samtaler eller ved et forløb af 
individuelle samtaler. Indenfor flere problemstill-
inger tilbyder Studenterrådgivningen desuden 
gruppeforløb af længere varighed, f.eks. ved ek-
samensangst. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgiv-
ningens hjemmeside: http://www.studraadgiv.dk/.  
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. 
Studievejledningen har desuden brochurer om bl.a. 
stress, barsel, eksamensangst og perfektionisme 
som Studenterrådgivningens har udarbejdet. Du 
er meget velkommen at komme forbi hvis du vil 
læse mere i disse. Oktober 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 40-41 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 3/10 1600 – 1700 1700 – 1900 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 4/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 5/10 1530-1630 1330-1530 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 6/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      
Mandag 10/10 1600 – 1700 1700 – 1900 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 11/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Torsdag 13/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 14/10 1530-1730 1330 – 1530 Natasja Tholstrup Bomholdt 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 

Networking er vigtigt – kom og 
lær det!

Kunne du tænke dig at få konkrete værktøjer og 
svar på dine spørgsmål omkring netværk og net-
working, så kom til dette gratis seminar arrangeret 
af DIA Student Chapter Denmark.

Tid: 10. oktober 2011 kl. 17-20
Sted: Novo Nordisk studiesalen på FARMA
Tilmelding: via mail med navn og studieretning til 
diastudentchapter@gmail.com senest senest onsdag 
d. 5. oktober (først til mølle)

Program:
17.00-17.15: Kage og kaffe/the/sodavand
17.15-18.45: Oplæg og øvelser ved Mads Svanek-
link
18.45-19.30: Sandwich og sodavand samt mulighed 
for at afprøve networking ”in real life”
19.30-20.00: Professionelle netværk i organisationer 
ved Sophie Labrosse

Mads Svaneklink er en dreven netværk’er, der har 
erfaring i adskillige netværk - i både politiske og 
organisatoriske kredse. Mads har en baggrund som 
bestyrelsesmedlem af to universitetsbestyrelser, er 
formand for den nationale studenterorganisation 
DSF og politisk konsulent ved Folketinget m.m.

Sophie Labrosse er master i statskundskab og 
international relations og ansat ved Biopeople. 
Biopeople er et dansk innovationsnetværk for bio-
sundhed, som assisterer akademien og industrien i 
samarbejde og udvikling af idéer til gavn for global 
sundhed og velfærd.

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

Mvh
DIA Student Chapter Denmark

København Universitets fond for medicinstuderende” samt ”Det 
lægevidenskabelige fakultets fond for videnskabelige kandidater og 
studerende ved Københavns Universitet” er åben for ansøgninger 
med ansøgningsfrist 16. oktober 2011. 
Læs mere på http://sund.ku.dk/legater/
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Gratis A influenza vaccina-
tionstilbud - tilmeldingsfrist 
den 30. september
Tilmelding til vaccination skal fremsendes pr mail 
til Britt Winkel brw@sund.ku.dk med oplysning om 
navn, cpr nr. og ønsket vaccinationsdato senest i dag 
fredag 30.september.

Lægen, der vaccinerer, er Steen Lindberg fra Lindbergs 
Helse & Testcenter.

Vaccinationsdage:
Mandag 03.10 kl. 15.15-16.00 i Lille mødesal, bygn. 
5.1.08
Onsdag 05.10 kl. 12.15-14.00 i Sofastuen, bygn. 
5.1.07
Tirsdag 25.10 kl. 14.00-16.00 i Lille mødesal, bygn. 
5.1.08.

Rundt om Campus
2. etape af betonrenoveringen på 
Panum er afsluttet
De udvendige betonkonstruktioner på Panumbygnin-
gen har været udsat for vejr og vind siden slutningen 
af 1970’erne, hvorfor armeringen langsomt ruster, og 
betonen gradvist sprænges. Det betyder, at de udv-
endige betonforplader enten skal renoveres på stedet 
eller udskiftes. Første renoveringsetape fandt sted i 
efteråret 2009 og omfattede bygning 4 og 6 samt dele 
af bygning 10. 

Anden etape er netop afsluttet og omfattede resten af 
bygning 10, samt bygning 12, 16 og dele af bygning 18. 
Betonen på resten af Panumbygningen trænger også til 
renovering, men der kommer til at gå mindst et 1½ år, 
før en tredje etape sættes i gang. Tredje etape vil efter 
al sandsynlighed blive med udgangspunkt i en kran på 
taget af bygning 24, som kan montere elementer på 
gårdsiden, eller en mobilkran som monterer elementer 
på resten af bygning 10, 12 og 16 samt gavlen af bygn-
ing 24 mod Tagensvej. Alt efter bevillingernes størrelse 
vil der være 2 eller 3 betonrenoveringsetaper endnu . 

Arbejdsmiljøenhedens nye lysmåler
Mener du, at der er for meget eller for lidt lys, hvor 
du arbejder, så meddel det til arbejdsmiljøenheden. Vi 
samler for tiden oplysninger om, hvor der er mistanke 
om lysproblemer, og senere på året kommer vi rundt 
og måler lyset. Send en mail med nøjagtig angivelse 
af det problematiske sted (bygnings-, etage- og rum-
nummer), samt en kort beskrivelse af problemet og en 
kontaktperson til Arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo, 
olve@sund.ku.dk.

Varmen tændes på Panum og Teilum
Efteråret er smukt og lunt, men når døgnmiddeltem-
peraturen kommer under 10 grader, tænder Campus 
Service SUND for varmen på Panum og Teilum. Det 
plejer at være omkring 1. oktober. Når rumtempera-
turen skal reguleres, er det en god ide - hvis der er 
flere radiatorer i lokalet - at alle termostatventiler 
stilles til den samme værdi, da det giver den bedste 
varmefordeling i rummet. Dette gælder i særdeleshed 
i de lokaler, hvor ventilationen blæser ind gennem 
‘kabinetter’. Her kan et enkelt koldt kabinet (kombi-
neret indblæsning og varmeapparat), nemt resultere 
i trækfornemmelser. 

Termostatventilen kan være svær at finde, hvis der er 
stillet f.eks. møbler foran de kabinetter, der er placeret 
i enderne af lokalet. Hvis der ikke kommer varme, når 
man åbner for termostatventilen, kan det skyldes flere 
ting: f.eks. snavs i ventilen eller indespærret luft i ra-
diatoren. Dette kan man ikke nødvendigvis konstatere 
selv, så her skal radiatoren fejlmeldes på: http://sund.
ku.dk/for_ansatte/driftsafdelingen/fejlmelding/ 

////////// Redigeret af CampusServiceSUND, att. Gunilla 
Sommer, guso@sund.ku.dk  /////////

Dispositionsforslag til udbygningen 
af Panum kommer i næste uge

Dispositionsforslaget til udbygningen af Panum er 

nu ved at være klart og vi forventer at modtage det 
i næste uge. Dispositionsforslaget er rådgivernes 
forslag til en samlet løsning på Panumbyggeriet på 
baggrund af vinderforslaget og byggeprogrammet. 
I dispositionsforslaget indgår også input fra alle 
brugergrupperne. Overordnet vil dispositionsforslaget 
ligne vinderforslaget fra konkurrencen, men på nogle 
områder vil rådgivernes bearbejdning komme til udtryk 
i forslag til nye løsninger indenfor de fastsatte rammer 
og visioner. 

Som med byggeprogrammet vil alle brugergrupperne 
og ledelsen på SUND indgå i en grundig granskning og 
kommentering. Det betyder, at brugergrupperne igen 
får en travl tid med at sikre, at byggeriet bliver bedst 
muligt. I begyndelsen af november forventes det, at 
dispositionsforslaget inklusiv SUNDs og bygherregrup-
pens kommentarer kan godkendes af styregruppen. 

Efter efterårsferien vil vi afholde et arrangement, hvor 
vi vil præsentere og drøfte dispositionsforslaget med 
alle interesserede. 

Yderligere information: Sidse Marie Brandt, 
smbr@sund.ku.dk 

Nye rammer for rengøringen i Pan-
umbygningen

Siden 1. september har firmaet AlliancePlus A/S 
overtaget rengøringen på SUND. Firmaets ydelser er 
fastlagt i en kontrakt, og opgaver ud over det, der er 
aftalt i kontrakten, skal honoreres særskilt. 

Hvis du lejer eller låner et lokale til et arrangement, er 
det derfor vigtigt, at både lokalet og de omgivelser på 
SUND, som arrangementet har omfattet afleveres i en 
ordentlig stand efter brug. Står der efterladte kopper, 
madaffald m.v. kan lånere og lejere selv komme til at 
betale for de ekstra omkostninger, som rengørings-
folkene har for at bringe lokalet tilbage i ordentligt 
rengjort stand. 

Vi skal f.eks. være særligt opmærksomme på toiletterne 
efter en Fredagsbar, affald efter reception, madaffald 
fra møder samt efterladte tallerkener, kopper, kander 
mm. Hvis du skal arrangere et møde er det vigtigt, 
at du sikrer dig, at der i aftalte serviceydelser indgår 
afrydning, oprydning og evt. rengøring. Det gælder 
såvel for leverancer fra kantinen på Panum, som for 
eksterne leverandører.

Kontaktpersoner hos AlliancePlus er: Regionschef 
Isa Bermann, tlf. 6040 3230, ibe@allianceplus.
dk, Rengøringsleder Ole Werner, tlf. 6040 3303, 
owe@allianceplus.dk og Servicekoordinator Drita 
Zekirovska, tlf. 6040 3126, dze@allianceplus.dk. 

Yderligere information: CampusServiceSUND, att. 
Inge Feigh, infj@sund.ku.dk  

Kulturnat på Panum den 14. okto-
ber med videnskab og kunst

Fredag den 14. oktober er der Kulturnat i København 
og på Frederiksberg. I år er vi også godt med på Pa-
num med foredrag om videnskab, og om kunsten på 
og omring Panum. INF viser, hvordan hjernen driver 
gæk med os og ikke mindst håber vi at mange både 
studerende og ansatte vil kigge forbi og gøre det til 
en hyggelig aften.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/kulturnat  

Karrieredag 2011 afholdes på SUND 
torsdag den 13. oktober

Torsdag den 13. oktober fra kl. 12.30 til 16.30 vil Pan-
umbygningen summe af aktiviteter ifm. Karrieredag 
2011, der afholdes for alle studerende på SUND. I 
lighed med de tidligere år forventer vi, at karrieredagen 
tiltrækker mellem 800 og 1.000 studerende til foredrag, 
information og spændende prøv-det-selv-aktiviteter 
ved karrieredagens stande.

Karrieredagens stande repræsenterer de medicinske 
specialer samt en række virksomheder og organisa-
tioner og giver de studerende et indblik i, hvordan den 

fremtidige karriere kan forme sig. Både i klinikken, 
som forsker eller som ansat i det private eller offentlige 
erhvervsliv.

Arrangementet foregår i vandrehallen på Panum og i 
flere auditorier og undervisningslokaler. De studerende 
er givet undervisningsfri fra kl. 12.00.

I år byder karrieredagen på et særligt foredragstilbud 
for studerende på Folkesundhedsvidenskab, og vi har 
en foredragsrække fra Ph.d.-skolen. Dagen afsluttes 
med en lille buffet samt loungemusik ved DJ Allan 
Skov.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_studer-
ende/karrieredag/  

Tip om KUnet: Sådan undgår du at 
logge på KUnet flere gange

Flere brugere af KUnet oplever, at de ved åbningen af 
forskellige dokumenter skal indtaste KU-brugernavn 
og password igen.
Ved at logge på med ‘Jeg deler ikke denne computer 
med andre’ er du fri for at indtaste KU-brugernavn og 
password, hver gang du skal åbne et dokument.
Se illustration: https://intranet.ku.dk/hjaelp/Nyheder/
Sider/LogintilKUnet.aspx
Husk at logge af og lukke browseren, når du er færdig, 
så andre ikke kan misbruge dit login.
Yderligere information: Kommunikationsafdelin-
gen, att. projektleder Mikael Kjærsgaard Møller, 
mikmol@sund.ku.dk  

Blodbanken besøger SUND den 11. 
og 12. oktober

Den Mobile Blodbank besøger Det Sundhedsvidenska-
belig Fakultet tirsdag den 11. og onsdag den 12. oktober 
2011 i tidsrummet kl. 10.00-15.30. Donortapning 
foregår i Lille Mødesal og Sofastuen.

Påmindelse om ansøgningsfrist 
den 28. oktober for ansøgninger til 
Novo-stipendier 

Novo Nordisk og Novozymes har et antal stipendier til 
støtte af kandidatstuderende inden for proteinforskn-
ing, bioteknologi, bioinformatik, molekylær biologi, 
systembiologi, translationel medicin, mikrobiologi, 
biofysik, farmakologi, medicinsk forskningsmetod-
ologi, farmaci and biomedicnsk udstyr. Der er frist for 
ansøgning den 28. oktober kl. 12.00.

Ansøgningsblanketter og rådgivning ifm. ansøgn-
ing rettes til: Novo Nordisk A/S, Corporate Re-
search Affairs, att. Shirley Wong, tlf. 3079 6730, 
swyw@novonordisk.com 

Symposium om sprog til akademiske formål afholdes 
på KU den 10. november

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, 
CIP, står bag et symposium den 10. november, der skal 
belyse Sprog til akademiske formål - hvordan møder 
vi de studerendes behov? Symposiet foregår torsdag 
den 10. november, 12:00-17:00, Auditorium 23.0.49 i 
bygning 23, Københavns Universitet, Amager.

Symposiets formål er at sætte fokus på centrale 
problemstillinger vedrørende valg af undervisnings- 
og arbejdssprog på universiteterne og andre højere 
læreanstalter. Symposiets internationale gæst er 
professor i tosprogethed fra Stockholms Universitet, 
Kenneth Hyltenstam. Han vil bidrage til symposiet med 
oplægget ‘Avancerad andraspråksbehärskning - varför 
‘nästan infödd’, varför inte ‘helt som infödd’’?¿.

Symposiet er åbent for alle, og deltagelse er gratis. Der 
er frist for tilmelding den 1. november til cip@hum.
ku.dk..

Yderligere information: http://cip.ku.dk/nyheder/nyh-
eder_2011/symposium_2011/  

SUND-info
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• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Løn: 
• Efter overenskomst samt transport godtgørelse
 Ansøgningsfrist: Mandag den 17. oktober kl. 08.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Praksis Borup”

HOLD 1603 (RH) SØGER 3 NYE 
BLODPRØVETAGERE
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med 
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. Vi 
tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverd-
age fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt fi re FADL-vagter ind klokken 08.00, 
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. 
Sygdom dækkes ved bagvagtsordning.
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor 
der er streng mødepligt!
Vi søger 2 nye medlemmer pr. 01.02 samt et medlem 
pr. 01.03.

Krav til dig som ansøger:
• SPV-kursus med min. 200 SPV-timer.
• Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) 
samt en sen følgevagt (11-17) helst inden 01.02 hhv. 
inden 01.03.
• Du skal kunne deltage til vores holdmøde 19.01 
kl 17.00.
• Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + en bagvagt 
om måneden.
• Du skal være på holdet mindst et år, hvorfor lavt 
semestertrin prioriteres højt. 
• Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Tidligere stikkererfaring er naturligvis en fordel, men 
ikke noget krav.
Udover de tre følgevagter består oplæringen i et 
obligatorisk introduktionskursus i blodprøvetagning 
på vores stamafdeling. Dette skal være taget, inden 
følgevagterne kan afholdes.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 14.01 kl. 08.00 via: www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærkat 
hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte 
holdleder Anne Louise de Barros Damgaard på email 
: aldamgaard@gmail.com eller tlf: 30624457.

BIOPSIHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS
SØGER 3 NYE MEDLEMMER

Vi er et lille hold på 6 medlemmer tilknyttet hæma-
tologisk afdeling på Roskilde Sygehus, der søger 3 
nye medlemmer. Holdets funktion er primært at tage 
knoglemarvsbiopsier på afdelingens patienter, både 
indlagte og ambulante, foruden at servicere hospi-
talets 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 

Vagtbureauet

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger nye underviser til venti-
latørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har 
du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan 
begynde med at undervise i Forår 2012 med oplæring 
dette efterår.
Undervisningen er både teoretisk med cases og 
praktisk med relevante øvelser, hvortil der benyttes en 
intensivstue på Rigshospitalet. Der er stor mulighed 
for selv at tilrettelægge indholdet af undervisningen 
og være med til at udvikle kurset. Udover undervis-
ningen på modulerne, skal alle undervisere medvirke 
ved afholdelse af prøver; typisk tre gange pr. semester. 
Vi tilstræber at de enkelte undervisere kan vikariere 
på andre moduler i tilfælde af sygdom. 
Undervisningen starter ca. februar 2012. 

Kvalifi kationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye 
tiltag på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du 
er aktivt arbejdende ventilatør og din erfaring skal 
overvejende stamme fra intensivarbejde, mange timer 
på et hjemmehold er mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring 
– Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved 
ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 331,10 
kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fi re-seks VT-kurser pr. semester.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske Astrid 
R. Bruun mail ab@fadl.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 21. oktober 2011 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 43 på 
vagtbureauet
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid 
R. Bruun Tlf. 3524 5408

VI ER ET LÆGEHUS I BORUP 
som har brug for nogle FADL-vagter som kan hjælpe 
med at tage blodprøver og løse andre opgaver i huset. 
Lægehuset ligger lige ved stationen.           

Arbejdstid:
• Hver 14. dag 8 timer, med mulighed for at tilpasse 
til togtider og evt. individuelle behov. Der kan ved 
behov aftales ekstra dage. 
Oplæring:
• Aftales med lægen
Arbejdsopgaver:
Primært laborantarbejde dvs. blodprøver og EKG med 
mulighed for at udvide arbejdsfeltet efter behov samt 
kvalifi kationer og interesser. Derudover vil der være 
lettere sekretæropgaver, indscanning af dokumenter 
og andet forfaldende arbejde.
 Krav:
• Bestået 4. Semester
• Stikkeerfaring

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 kandi-
datspecialet. Arbejdstiden er ca. 9-15 på hverdage.

Krav:
1) Minimum bestået 8. semester
2) Minimum 400 FADL-timer og gerne anden klinisk 
erfaring (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 læge-
vikarer

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.
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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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LÆGEHUSET I HEDEHUSENE
Lægehuset i Hedehusene som har brug for en 
afl øser for vores sekretær i perioden : Den 7. – 24. 
november 2011

I klinikken er der 2 faste læger en uddannelseslæge 
og en sygeplejerske
Arbejdstid:
• Mandag og onsdag kl. 09.00-15.00
• Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-12.00
Oplæring:
• Aftales med lægen
Arbejdsopgaver:
Primært telefonvisitation, dvs. bemande telefonen, 
vurdere om patienten skal have en tid eller andet. 
Receptfornyelser, tidsbestillinger mm. 
 Krav:
• Bestået 6. Semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Løn: 
• Efter overenskomst samt transport godtgørelse
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. oktober  2011 kl. 
08.00. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige 
hold – hold ”Lægehuset Hedehusene”

Hej alle

Her er et 
sjovt billede 
af en fjollet 
hund.

D e t  v a r 
bare det.

Peter James 
/ MOK-red

P.S:

Her er også en 
sød hamster

Hav en god dag.

”Åh hvor er det altså dejligt, nu får vi en 
læge i familie”- lyder gerne reaktionen, 
når jeg til diverse familiearrangementer 
skal besvare det store spørgsmål, ”hvilke 
planer jeg dog har for min fremtid”. For 
nyligt prøvede jeg at forklare, at det der 
med at blive læge vist er en lang proces, 
og at man er studerende i mange år for-
inden. Hertil svarede min fætter, at ikke 
desto mindre, så vil det blive en årrække, 
hvor jeg vil møde stor anerkendelse og 
beundring, hver gang jeg fortæller, at jeg 
er lægestuderende!
Og hvor har han ret! De sidste par måneder 
er jeg blevet kimet ørerne fulde med at jeg 
er ”i toppen af min årgang”, ”skummet 
på fløden” og ”blomsten af Danmarks 
ungdom”. 
Guderne skal dog vide, at den dag jeg 
trådte ind gennem Panums svingdøre for 
første gang, følte jeg mig slet ikke som 
toppen af noget som helst, men bare som 
en ganske almindelig lille pige på første 
skoledag et nyt og fremmed sted. Heldigvis 
kan usikkerhed og nervøsitet drikkes væk, 
og da der ikke gik ret mange timer, fra jeg 
ankom på rusturens første dag, til jeg fik 
stukket en øl i hånden, kunne denne følelse 
hurtigt skubbes i baggrunden.  
Den kom imidlertid igen, for efter et par 
ugers fest og sjov på Panum kom til sidst 
den dag, hvor jeg ikke længere kunne 
udskyde dét, at åbne min første bog. Og 
med denne dag vendte det så også tilbage, 
ansvaret ved at være ”familiens kommende 
læge” og ”blomsten af Danmarks ung-
dom”, for med alle de fine forventninger 

kan man da ikke bare ligge på den lade 
side og håbe, at man nok lige præcis består 
eksamen. Desuden har vi jo fået at vide, at 
det er et meget hårdt studie og at vi bør 
betragte det som et fuldtidsjob, så en ons-
dag morgen, hvor næste punkt i skemaet 
var vores første forelæsning, pakkede jeg 
mine bøger og troppede op i biblioteket kl. 
8. Der blev jeg selvfølgeligt siddende til kl. 
16, som ved en almindelig arbejdsdag i en 
37-timers arbejdsuge, men da jeg pakkede 
mine bøger sammen måtte jeg indse, at 
jeg kun havde nået at forberede mig til én 
forelæsning! Af råd er der nu nok at hente 
fra ældre studerende – alle har en mening 
om, hvordan det er bedst at læse, hvad i 
pensum der er vigtigst, 
og hvordan man kom-
mer igennem mest ef-
fektivt. Meget har jeg 
taget til mig, og nu er 
jeg efterhånden nede 
på at kunne forberede 
mig til to forelæsninger 
på én arbejdsdag! Der 
er nok stadig grundlag 
for forbedring, men at 
der er basis for, at jeg 
kommer til at tilbringe 
en del timer i Panums 
bibliotek de næste par 
år, det er der vist ingen 
tvivl om!
Ud over lige det der 
med at lære at læse, 
så vil den primære ud-
fordring som ny studer-

ende nok altid være det der med at passe 
ind! Stilmæssigt synes det dog ikke at volde 
mig de helt store problemer på Panum, for 
med min hang til sort, jordfarver, stramme 
cowboybukser, store briller og Apple-
produkter synes jeg egentligt umiddelbart 
at falde meget godt ind. Generelt er det dog 
mit indtryk, at respekt og anerkendelse 
opnås i højere grad ved at kunne proppe 
så mange latinske ord ind i sine sætninger 
som overhovedet muligt, end ved at kunne 
redegøre for stilen under modeugen. Så 
det øver jeg mig på! Indtil videre er jeg så 
langt som til, at et blåt mærke hedder et 
hematom, overarmsknoglen hedder noget 
med humus og knæskallen hedder noget 

med paella.
Ligeledes finder jeg, at popu-
laritet på Panum ikke op-
nås ved at være smart eller 
cool, som det er tilfældet så 
mange andre steder, men 
derimod hvor engageret og 
deltagende man er i sociale 
og festlige sammenhænge 
– samt selvfølgeligt hvor 
mange kopper kaffer man 
kan drikke på en dag. Og ne-
top herfor; fordi det er sejt at 
være klog, sejt at være med og 
sejt at være sød er det rart at 
være på Panum og dermed er 
det ikke helt så skræmmende 
at være en del af ”blomsten 
af Danmarks ungdom” som 
først antaget.
Anna Martha 1. semester

At være ny på Panum
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CEKU søger studenterm-
edarbejdere
 
Et antal stillinger som studentermedarbejder ved 
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes 
besat. 

Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet 
og har til formål at styrke lægeuddannelsen på det 
kliniske område http://ceku.ku.dk/. Træningen i 
Centeret er dels en forberedelse af de studerende til 
klinikophold og dels et supplement til den kliniske ud-
dannelse. Træningen omfatter kommunikationstræn-
ing og en række praktiske færdigheder (venflon- og 
kateteranlæggelse, suturering, ledundersøgelse, 
gynækologisk undersøgelse, genoplivning, neurologisk 
undersøgelse, praktisk intro til ultralyd m.m.).

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicin-
studerende i udvalgte kliniske færdigheder, assist-
ance ved anden undervisning i CEKU samt teknisk 
hjælp til undervisningen i kommunikationstræn-
ing. Herudover assisterer du ved afholdelse af de 
stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL), 
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre, 
samt andet forefaldende arbejde. Der er i CEKU rigtig 
gode muligheder for igangsættelse og supervision af 
forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuder-
ende på 3. – 5. semester med interesse for undervisn-
ing og formidling, hvorfor undervisningserfaring er 
en fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af 
dit studium. Jobbet er meget selvstændigt, og du får 
indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til 
gode samarbejdsevner og fleksibilitet. Vi har i CEKU 
en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte. 

Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt 
på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden for 
studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, 
IT-løsninger og website, eller hvis du blot har generelt 
teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette. 

Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende 
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. Aktivitetsniveau-
et er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis 
arbejdsbyrde i eksamensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligator-
isk vagtmøde i samarbejde med de øvrige ca. 25 stu-
dentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet,
• sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 35455458 
• overlæge Mikael Bitsch mibi@rh.regionh.dk, tlf. 
35455338.
• www.ceku.dk

Ansøgningsprocedure:
På vores hjemmeside (www.CEKU.dk) findes et link til 
et elektronisk ansøgningsskema, hvor du skal indtaste 
kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en 
motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre 
måder. Vi gennemlæser alle ansøgninger grundigt, så 
gør dig umage, når du udfylder skemaet.  Du vil på 
skærmen modtage en bekræftelse på, at ansøgningen 
er modtaget.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 10. november 
2011. Obligatorisk oplæring foregår i uge 50, hvor du 
skal være til rådighed. Du får selvfølgelig løn under 
din pædagogiske og praktiske oplæring.

Ansøgningsfrist: mandag d 17. oktober 2011 kl. 
08.00.

John Wyatt – Matters of Life & 
Death

Af Boje Kvorning Ehmsen

Mandag d. 26/10 holdt professor i etik og i perina-
tologi John Wyatt et oplæg med overskriften ”Mat-
ters of Life & Death” i forbindelse med en foster- 
og neonatale-
tikkonference 
i Lundsgaard 
p å  P a n u m . 
John Wyatt har 
udgivet en bog 
med samme ti-
tel, hvori han 
diskuterer for-
skellige etiske 
a s p e k t e r  a f 
e m n e r  s o m 
a b o r t ,  a k t i v 
dødshjælp og 
moderne biote-
knologi ud fra 
hans personlige 
ståsted. 
Personligt er det 
uden sammenligning den bedste bog om medicinsk 
etik, som jeg har læst, og jeg kan ikke anbefale den 
varmt nok. Man mærker fra første side, at den 
er skrevet af en person, som har stået i talrige, 
komplekse etiske dilemmaer, hvortil der ikke kan 
gives enkle svar. 
Den kan købes via Amazon eller via http://www.
cmf.org.uk/bookstore/?context=book&id=193 for 
mindre end 100 kr.
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
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
18. okt: Repræsentantskabsmøde

•
•

En mindeværdig nyhed fra FADLs Forlag

Med bogen “Huskeregler til medicinstudi-
et” bliver udenadslæren på medicinstudiet 
meget nemmere.

Bogen, der udkom fra FADLs Forlag 1. 
september 2011, er skrevet af Tor-André 
Liane, der tilbyder en anderledes måde at 
læse og repetere stoffet på.

Bogen koster 229,99 kr., men sælges i 
oktober måned til 199,99 kr. Som medlem 
af FADL, får du yderligere 15% rabat, så kig 
forbi FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26 
eller i Academic Books ved Panum.

Du kan selvfølgelig også købe bogen på 
www.fadl.dk, i Forlagets Netbutik. 

Du skal huske at betale, hvis du får tildelt en plads på et af FADLs lægevikarkurser. Du har 3 
dage til at betale, fra du modtager besked fra FADL, ellers bliver du automatisk slettet. Betal 
online med dankort under din personlige kursusprofi l på fadlvagt.dk. Og husk at melde af-
bud, hvis du  alligevel ikke ønsker pladsen. Det gælder også, hvis du inden kursusstart fi nder 
ud af, at du ikke kan deltage i kurset. Så kan en anden nemlig få glæde af pladsen.

Husk, at FADL ikke tilbagebetaler kursusgebyret ved afmelding, med mindre kurset bliver 
afl yst eller fl yttet til en anden dag, hvor du ikke kan deltage.

Betaling af FADLs LægevikarkurserVidste du at...
du i Kredsforeningens Sekretariat på 
Blegdamsvej 26, baghuset kan hente 
diverse kittelgejl? Til 3. semester har vi 
muskelkort og på 7. og 10. semester kan 
du få henholdsvis alment, psykiatrisk 
og neurologisk journalkoncept.

Du er desuden velkommen til at få et 
eksemplar af opslagsbogen ”Almen 
praksis - 2008”, som vi stadig har et stort 
restlager af.

Betaling via PBS/Nets
Når du tilmelder dig FADL, Københavns Kredsforening eller Codans studieforsikring via 
FADL, har du mulighed for at blive opkrævet via PBS/Nets. Du skal blot udfylde en blan-
ket, som skal afl everes i Sekretariatet på Blegdamsvej 26, baghuset.

Vær opmærksom på, at du kan ved betaling første gang, eventuelt bliver opkrævet via et 
indbetalingskort, som vi sender til dig. Og først fra næste gang, betales kontingent eller 
forsikring automatisk.

Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis 
medlemskab af Magistrenes eller Akademi-
kernes A-kasse. 

Du kan få gratis medlemskab, hvis du:

Er under 30 år

Har studiejob, f.eks. lægevikar eller 
FADL-vagt

Har en maksimal indtægt på 199.160 
kr. om året inkl. SU.

Fordelen ved at melde sig ind allerede som 
studerende er, at du efter uddannelsen und-
går den karensmåned i dagpengesystemet, 
som betyder, at du ikke får dagpenge den 
første måned som nyuddannet kandidat - et 
indtægtstab på 13.607 kr. (2011). 
Læs mere på fadl.dk under menupunktet 
”For medlemmer/Gratis A-kasse”. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
henvende dig hos FADLs faglige sagsbe-
handler i Hovedforeningen.

•

•

•

Gratis A-kasse
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GENERALFORSAMLING I FADL

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
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt (herunder fri debat)

HUSK

Frist for indlevering af punkter eller 
forslag til vedtægtsændringer er mandag
den 19. september kl. 12.00. Evt. Valg afhol-
des den 24. oktober - 4. november.
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 lægestu-
derendes vilkår, så mød og hør mere om 
arbejdet til Generalforsamlingen.

Generalforsamling
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