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MOK ønsker glædelig jul!
Vi siger farvel til disse tre  nisser, 
og på gensyn til jer andre til vi ses i 
det nye år!
og på gensyn til jer andre til vi ses i 
Vi siger farvel til disse tre  nisser, 
og på gensyn til jer andre til vi ses i 
Vi siger farvel til disse tre  nisser, 
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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 - 
  SIDSTE MOK DETTE SEMESTER
  SATS månedsmøde 16.15 i studenterhuset

Torsdag: PMS månedsmøde kl.17 i studenterhuset

  

Fredag: Julekalender

Lørdag: Julekalender
  Markus skal på Royal Palace, giv ham en venlig tanke og  
  håb på han overlever

Søndag: Tredie søndag i advent

  Julekalender
  

Mandag: OBS!! INGEN DEADLINE - INTET MOK
  

Tirsdag: SAKS månedsmøde 16.15 i studenterhuset
  Santa Lucia

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: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.
ku.dk
2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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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3redaktionelt
Dette semester har været et 
eminent og begivenrigt semester.

Desværre må vi sige farvel til 3 
af de gamle MOK'ere. Jeg har 
personligt frygtet denne dag som en 
multiresistentklamydia infektion.   
Af: Markus/MOK.red.

Farveller gamle MOK'ere
Disse 3 MOK'ere har helt  fra starten af min studietid 
taget sig godt af mig og en af dem er jeg tilmed blevet 
læsemakker med. Følelsen af at de stopper er let 
sammenlignelig med de 3.g'ere der stoppede dengang 
man selv gik i 2.g.. Det er både en sørgelig og glædelig 
begivenhed. Jeg kan være sikker på at disse mennesker 
bliver nogle gode læger og gode til at hjælpe landets 
patienter med livets spørgsmål og måske kan de også 
hjælpe dem lidt med at blive raske. Dog vil vi her på 
MOK savne dem.
Det virker dog ikke som om det kun er os på MOK der 
kommer til at savne dem, for de har ikke trukket KBU-
nummer og begrunder det med at de ikke helt kan give 
slip på studielivet og ikke mindst MOK. 

Aktionsdiagnoser
Desværre så har der været flere indlæggelser på 
Danmarks Hospital i det forgangne semester.

Den første indlæggelse var en 10 år gammel pt. med 
diagnosekoden venstresidig DZ302. Her taler vi om den 
gamle regering. Efter et vellykket Mors af den 10-årige 
patient har vi fået en ny regering. 
Der har under hele valgkampen været tiltro til den 
nye regerings løfter om et bedre velfærdssamfund, 
men der er blevet sået tvivl om denne nye patient 
lider af DF2500. Derfor har patienten fået en uge til 
at få styr på valgløfterne og en indlæggelse på gule 
papirer på psykiatrisk afdeling i håb om at de bliver 
indfriet inden da.

Den næste patient der blev indlagt, med diagnosekoderne 
DE869A og DF039, var 4-årsreglen. Denne regel 
blev rehydreret og blev heldigvis lempet med et 
længerevarende godskrevet humanitært arbejde. Nu 
må man som læge gerne lave op til et års humanitært 
arbejde uden at det tæller med i de 4-år. Dog er 
pantienten ikke klar til udskrivelse fra afdelingen da 
den stadig ikke kan tage vare på sig selv.

Studieservicecentret og Eksamenskontoret på Panum 
blev tidligere i semestret indlagt på røde papirer 
på den allerede overbelagte psykiatriske afdeling. 
De havde ikke formået at passe deres arbejde 
tilfredsstillende for nogle studerende og ligger nu 

under GIO af MOK. Udskrivelsen af patienterne er 
ikke nært forestående.

Ulla Wever har længe arbejde på fødslen af et nyt 
Panum Tårn og denne fødsel er kommet nærmere 
men flere på Obstretisk afdeling på Danmarks 
Hospital frygter stadig at det vil komme ud med 
diagnosekoderne DZ592 og DR461. 

Den sidste patient, Københavns Universitet, har efter 
længerevarende anamneseoptag fået dianosekoden 
DZ911A pga. manglende fokus på de studerende. 
Patienten har fået fastvagt og bliver isoleret fra de 
andre patienter mens det undergår BRBB0M.

Mikael (2007)Mia Joe (2007) Hallas (2008)

Henrik Wegener Hallas har været på MOK siden 
2008. Han er kendt som fodboldfan, rusvejleder et 
utal af gange og medstifter af basisgruppen PIPPI. 
Hallas har formået at gøre opsætningsarbejdet til en 
hyggelig tjans med sine små sjove anekdoter.

Mia Sarah Fischer Jørgensen har været på MOK 
siden 2007.  Hendes sociale CV på studiet inklud-
erer et utal af rusvejledninger, del af undergruppen 
"lager" i husgruppen og desuden fungerer hun som 
kritisk revisor for FaDL. 

Mikael Johannes Vuokko Henriksen er kendt som 
fyren der altid kan sætte et meget usandsynligt og 
underligt spin på de gøglede artikler. Dog har han 
også skabt utallige kritiske artikler om studiet gen-
nem hans tid på MOK.

Nedenstående diagnosekoder er brugt i 
artiklen:
BRBB0M  Psykosocial aktivitetstræning mhp. at  
 styrke realitetsopfattelse
DE869A  Dehydratio
DF039  Demens uden specifikation
DF2500  Psykose, skizo-affektiv, manisk type,  
 fuldt samtidig
DZ592  Disharmoni med naboer, logerende eller  
 husvært
DR461  Bizart udseende
DZ302  Sterilisation
DZ911A  Komplekst compliancesvigt
GIO Generel Intesiv Overvågning

Ugens
 quiz

Hallas / MOK-red

Du har været begunstiget af moder 
fortuna og har trukket KBU-nummer 
107. Derfor har du kunne blive i nærh-
eden af hovedstaden, hvor du har fået 
urologi på Herlev og almen praksis i 
Albertslund.
Det er blevet torsdag formiddag og 
din næste patient er en 32 årig mand 
med tyrkisk oprindelse, som du ikke 
har set før. Han fortæller, at han af 
og til får nogle mærkelige symptomer 
stort set samtidigt. Gennem den se-
neste tid har han igen været plaget af 
blister i mundhulen samt små sår på 
scrotum. Derudover har han fået plet-
ter på benene og øjenbetændelse. De 
seneste par gange har han samtidigt 
haft smerter fa venstre knæ, men han 
kan ikke helt fi nde ud af om der er en 
sammenhæng. Symptomerne plejer at 
gå i sig selv igen og har ikke været så 
generende, at han ikke kunne holde 
det ud, men nu har han henvendt sig, 
fordi han også har fået stærke smerter 
i det ene lår.
I det daglige arbejder han på et IT-

kontor som programmør. Han er gift 
og har 2 børn.
Har har aldrig tidligere fejlet noget og 
er ikke bekendt med, at der skulle være 
arvelige sygdomme i hans familie.
Ved den objektive undersøgelse fi nder 
du conjunktival injektion samt pusud-
fl åd fra begge øjne. Desuden ser du 
ganske rigtigt de små ulcerationer i 
munden og på scrotum. På forsiden af 
crura ser du blåligrøde elementer på 
størrelse med en daler (en tokrone). 
De føles som små dybtliggende knuder 
og henleder dine tanker på erythema 
nodosum.
Desuden fi nder du rødme, hævelse og 
palpationssmerte svarende til venste 
knæ, der minder klinisk om en monoar-
trit. Højre lår fremstår på samme måde 
rødt, spændt og meget smertefuldt. 
Du mumler: ”DVT?!” lavmælt for 
dig selv.

Kære kloge kollega. Hvilken syg-
dom kan forklare patientens tilbagev-
endende symptomer?

Quiz-redaktionen har været til julefrokost siden MOK nr. 10 og har derfor ikke kunne følge op på quizzerne 
fra MOK nr. 10 og 11. Derfor bringer vi nu vindernavnene på de heldige fra de to numre. 
I MOK nr. 10 viste vi et billede af en næseløs kvinde der havde fået et myggestik. Den kære stakkel havde fået 
mukokutan leishmaniasis efter et stik fra en sandfl ue. I den basale quiz var svaret m. Peroneus brevis. 
Quizzen i MOK nr. 11 foregik på Herlev hospital, hvor en ung 7. semester studerende, der vimsede, fi k besøg 
af en 16 årig knægt med et penibelt problem. Svaret var priapisme, som er en patologisk langvarig erektion, 
der bl.a. kan udvikles pga. samleje under marihuanapåvirkning. Cellen vi viste i den basale quiz var selvfølgelig 
en osteoklast.
For at spare på pladsen har vi valgt Michael Asger Andersen som vinder af de diagnostiske quizzer, da han 
svarede rigtigt på begge. Maria Erlang fra 3. semester svarede rigtigt på muskelspørgsmålet og Morten og Ditte 
fra hold 402 svarede rigtigt på histologispørgsmålet. De heldige vindere kan komme forbi MOK-redaktionen, 
når næste semester er skudt i gang for at hente deres præmier.

For at slutte semesteret ordentligt af og holde de små grå helt skarpe frem til eksamen, bringer vi her semes-
terets sidste quiz. Da vi ved, at I ikke kan vente helt til næste semester med at få svaret kan I fi nde svarene 
nedenfor. 

Den basale quizDen diagnostiske quiz

Svarene på quizzen:
Den diagnostiske quiz: Patienten lider af Behçets sygdom og har oven i de vanlige symptomer 
fået en DVT pga. trombophlebit.
Den basale quiz: Noonans syndrom

I denne uge skal du svare på hvilket syndrom 
disse børn har.



4 studiepolitik

Jeg er usikker på, om jeg burde stile mit svar til Medi-
cinerRådet (MR) eller til dig. Dit første indlæg i MOK 
under valgkampen blev sendt fra dig som privatperson, 
dog med MR’s plakat fra valgkampen. Dit svar til os 
i sidste uges MOK, læser jeg imidlertid som MR’s of-
ficielle holdning da MR’s logo sidder i hjørnet. Så hvem 
er afsenderen? Er det MR’s holdning at Demokratiske 
Medicinere og MR burde fusionere, eller er det dit eget 
romantiske ønske?

Når det så er nævnt, vil jeg gerne bidrage med en 
kommentar eller to, som forhåbentligt kan hjælpe til 
at afdække hvori uenighederne ligger.

For det første: Jeg giver ikke meget for, at du ikke kan 
respektere, at vi mangler vilje til at sammenlægge vores 
to partier, men derimod totalt ignorerer hvorfor vi ikke 
er interesserede som vilkårene er nu. Men inden jeg 
kommer dertil, vil jeg gerne lige skitsere Studenter-
rådets organisation for den interesserede:

Fra gammel tid, i 1911, da de studerende søgte ind-
flydelse på deres universitet i København, blev det 
efter megen ballade tilladt de studerende at sidde i 
bestyrelser og råd som observatører. På dette grundlag 
blev Studenterrådet oprettet.
Studenterrådet arbejder på universitetsniveau og søger 
indflydelse på det overordnede arbejde på universitetet 
gennem KU’s bestyrelse. På fakultetsniveau findes et 
andet slags råd, nemlig Akademisk Råd. Studenter-
rådet har været smarte at danne nogle under-råd, de 
såkaldte fakultetsråd (hos os: SundRådet), som søger 
indflydelse ved at blive stemt ind i Akademisk Råd. 
En anden slags under-råd, nemlig fagrådene (hos os: 
MR) søger indflydelse på studie-niveau, dvs. for os 
medicinere i Studienævnet for Medicin. 

Denne hierarkiske struktur betyder at MR kun har 
endegyldig magt i fagrådet, men hverken på fakultets- 
eller universitetsniveau!

Det betyder at en stemme på MR til Akademisk Råd går 
til SundRådet, og en stemme på MR til KU’s bestyrelse 
går til Studenterrådet og de kandidater som disse råd 
vælger at stille op (stemmerne bliver så fordelt efter et 
sindrigt og kompliceret system, som jeg har valgt ikke 
at trætte læseren med). 

Vi hos Demokratiske Medicinere er imod dette uigen-
nemsigtige system og stiller derfor op til Studienævn, 
Akademisk Råd og KU’s bestyrelse hvor vi ærligt og 
redeligt kan sige, at en stemme på os går til... ja, den 
går til os. Ikke nogen andre.
Du kan godt kalde det et ideologisk synspunkt, men 
faktum er, at vi ikke er interesserede i at være en del 
af Studenterrådet. Det ligger i jeres grundlag at I er 
en del af Studenterrådet, hvilket I hverken kan gå på 
kompromis med eller ignorere, fordi sådan er jeres 
organisation struktureret. Derfor kan vi ikke fusionere, 
for hvis vi skulle gå på kompromis med dette ville det 
være som at nedlægge os selv.

For det andet: Ikke nok med at vi er imod jeres organi-
sationsstruktur, vi er heller ikke enige i tanken om det 
aktive demokrati på KU.
Det aktive demokrati er et demokrati hvor indflydelse 
gives til den som beder om det, men fratages den, som 
ikke deltager. 

Det betyder, at for at MR skal kunne repræsentere alle 
studerende skal ALLE studerende møde op til deres 
møder for at blive hørt. 

Da dette jo selvfølgelig ikke sker, ligger magten hos de 
studerende, som vælger at møde op.
Og det lyder måske fair nok, men derfor er det altså 
stadig at stikke de studerende blår i øjnene, når I taler 
om at repræsentere studerende – I repræsenterer 
jeres egen personlige holdninger og er ikke forpligt-
ede til at tale andres sag – om I så gør det, er en helt 

anden sag.
Her kan jeg så passende svare på, hvem vi repræsen-
terer i Demokratiske Medicinere. Vi repræsenterer 
alle de studerende, som stemte på os til valget (der 
foreligger som bekendt ikke et resultat endnu). Sam-
tidigt repræsenterer vi også mange af de studerende 
som ikke stemte på os til valget, da vi vælger vores 
politiske sager ud fra bl.a. evalueringsskemaerne, som 
alle (ja okay, næsten alle) udfylder efter deres kurser 
og eksaminer. Dette betyder at vores sager starter der 
hvor vi ser behov for det hos de studerende.
Kort sagt repræsenterer vi flertallets holdning vurderet 
udfra evalueringer, undersøgelser og spørgeskemaer. 
Det er derfor vi kalder os evidensbaserede og derfor 
vi bestemt mener, at vi løbende kan repræsentere de 
studerendes holdninger.

Og så som en slutkommentar til det med et-parti-
demokrati: jeg kan virkelig ikke se problemet i at skulle 
stemme på et ud af to partier, hvor de to partier mener 
to forskellige ting. Det lyder meget mere demokratisk 
for mig end hvad et ét-parti-demokrati ville være, hvor 
partiet er selvskrevet til at blive valgt ind uanset stem-
merne. Jeg kan til gengæld nævne talrige eksempler 
på stater med et-parti-styre, hvor demokratiet lider 
voldsomt, men det er vist en anden snak.

På trods af alt dette vil vi bestemt gerne arbejde sam-
men, og vi mener, at det bestemt er muligt selvom man 
er i to forskellige partier. For som du jo selv siger: vores 
fælles mål er de studerendes bedste. 

Med venlig hilsen
Line Kruckow
Demokratiske Medicinere.

 

Nedenstående er en fortsættelse på debatindlæg fra sidste uges MOK(Årg. 44 nr. 13) og forrige uge debat i MOK(Årg. 44 nr. 12). Man kan læse tidligere debatindlæg 
på http://www.mok.dk. Derudover så vil jeg personligt beklage at jeg indsatte MR's logo på det sidste debatindlæg fra Jonas Olsen som var et udtryk for hans personlige 
holdning og ikke MR's holdning. 

- Markus/MOK.red.

Kære Jonas Olsen

Universitetsvalget anno 2011
Så har der været valg på KU og der er 
blevet valgt studerende til KU's bestyrelse, 
Akademiske råd og Studienævn på alle 
fakulteterne. 

Af: Markus/MOK.red.

I forhold til 2010 er stemmeprocenten 
steget. Blandt andet er det gået fra ca. 17% 
til ca. 22% ved valget til Studienævnet. Det 
er de studenterpolitiske organisationer 
meget glade for. 

Årets valg har ført til 1 sociolog i KU's 
bestyrelse, 3 fra SundRådet i Akademisk 

Råd ved SUND, 4 fra Medicinerrådet i 
Studienævnet for Medicin og 1 fra Demok-
ratiske medicinere i Studienævnet for 
Medicin.

Forskellen i mandater i forhold til sidste 
valg er at Demokratisk Medicinere har 
mistet en plads i Akademisk råd, mens de 
har beholdt deres plads i Studienævnet.'

For at se mere uddybende resultater gå ind 
på http://www.ku.dk/valg

Studienævn for Medicin:
- Anders Husby, MR
- Henriette Holst Hansen, MR
- Benjamin Naveed Janjooa, MR
- Sandra Pouplier. MR
- Felix Müller, DM

Akademisk Råd ved SUND:
- Markus Harboe Olsen, SundRådet
- Anna-Thora Vejlebo, SundRådet
- Julie Sloth Greve, SundRådet



5Studenterpræst og studievejledning
Uge 49: Gode tilbud fra studenter-
præsten
________________________________________
Biblen. Læs selv videre…
Biblen for begyndere – en føljeton XII
Som semesterets føljeton måske har antydet, så er 
Biblen en bog med en vis betydning – uanset om man 
tror på det, som står i den eller ej. For nogle mennesker 
er daglig bibellæsning en afgørende del af tilværelsen, 
for andre står Biblen i reolen og bliver åbnet ved mere 
eller mindre hyppige, særlige lejligheder og for atter 
andre er Biblen et symbol på fundamen-
talisme og overtro. 
For de fleste i en vestlig kultur sniger 
bibelske idiomer – faste sproglige 
udtryk som fx ”at sætte sit lys under 
en skæppe” eller ”at skille fårene fra 
bukkene” – sig ind i det daglige sprog 
og uanset hvordan man forholder sig til 
Biblen må det vel gælde her, som i så 
mange andre felter: det er godt at vide, 
hvad man taler om.
Derfor er dagens opsamlingsheat en henvisning til 
nogle ressourcer, hvor det er muligt at skaffe egenind-
sigt i Biblen.
Først den klassiske model i papir: Bibelselskabet, som 
udgiver autoriserede Bibler i Danmark, har 30 forskel-
lige bibeludgaver til salg på deres hjemmeside. Det går 
fra helt små lommemodeller kun med Det nye Testa-
mente til kr. 50 over standardudgaver med faktasider 
til kr. 200 og slægtsbibler til kr. 500 til luksusmodellen 
i kalveskind til kr. 1700. 
Bibelselskabet tilbyder desuden – helt gratis - en on-
line-bibel, som er søgbar på alle leder og kanter. Du kan 
søge på ord, skriftsteder, prædikentekster til særlige 
højtider eller du kan simpelthen følge en bibellæseplan 
med daglige tekstlæsningsforslag, så man i løbet af et 

(kirke-)år kommer godt rundt i den store bog.
Den helt nyligt påbegyndte 2011-2012 (det nye kirkeår 
begynder som bekendt (?) første søndag i advent) 
bibellæseplan har som særligt tema Ørken og vand. 
Planen kan hentes som pdf-fil på Bibelselskabets 
hjemmeside.
For ganske nylig har Bibelselskabet herudover udgivet 
en Bibel-app, Bible Pomegranate, til iPhone og iPad. 
Adgang til selve Pomegranate-universet koster kr. 12, 
og der følger en engelsk bibeloversættelse med i prisen. 
Adgang til danske oversættelser skal tilkøbes.
Der findes masser af andre Bibelapp’s bl.a. på engelsk. 

Mange af dem er gratis, nogle har 
fx oplæsningsfunktion og nogle er 
tilrettelagt for børn. Søg, og I skal 
finde! (Matt. 7,7)
I den muntre ende vil jeg anbefale 
The lolcat Bible. Den er især sjov, 
hvis man har et vist kendskab til 
Biblen OG lolcat-lingoen. Her er 
fx skabelsen: Boreded Ceiling Cat 
makinkgz Urf n stuffs . 1 Oh hai. 

In teh beginnin Ceiling Cat maded teh skiez An da 
Urfs, but he did not eated dem. Senere møder vi Happy 
Cat (Jesus) og Basement Cat (Satan). (http://www.
lolcatbible.com)
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder
________________________________________
Studentermenighedens julefrokost
Vi afholder den traditionsrige julefrokost og afslutter 
semesteret med manér. Du kan regne med masser af 
god mad - herunder formodentlig noget med gris - sange 
og kvalificeret samvær.

Arrangementet er åbent for alle studerende ved Køben-
havns Universitet og andre højere læreanstalter.

Tid: Fredag den 9. december 2011 kl. 13.30
(Der er afslutningsgudstjeneste i Trinitatis Kirke kl. 
12.15. Prædikant er studenterpræst Stefan Lamhauge 
Hansen.)
Sted: St. Kannikestræde 8, stuen
Tilmelding: Via lotz@adm.ku.dk senest 7. december
Pris: kr. 50. 
________________________________________
Juleaftensgudstjeneste ved Nicolai Halvorsen
Tid: 24. december kl. 15.00
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenter-
præst, og du kan bruge ham til personlige samtaler. Du 
bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. 
Du bliver ikke registreret.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller 
find ham på kontoret i hans træffetid. 
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
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

December 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 49-50 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 5/12 11.15 – 12.00  12.00  – 14.00  Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 6/12 11.15 – 12.00  12.00 – 14.00    Ole Kruse Medicin 
Onsdag 7/12 16.30 – 17.30 17.30 – 19.30 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 8/12 10.00 – 12.00 12.00 – 14.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 9/12 09.00 – 10.00  12.30 – 14.30  Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
      
Mandag 12/12 11.00 – 12.00  12.00 – 14.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 13/12 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 14/12 09.00 – 10.00 11.00 – 13.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 16/12 16.30 – 17.30 17.30 – 19.30 Sedrah A. Butt 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  Indtil kl. 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 

Mentor for en International Studerende
Til forårssemesteret ankommer der en række udenlandske medicinstud-
erende, der skal tage et semester eller to på medicin. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale studerende med at finde sig 
godt til rette på Københavns Universitet og i Danmark? 
Der er flere fordele ved at være mentor. Udover at lære en udenlandsk 
studerende at kende og skabe en god kontakt i udlandet - som for eksempel 
kan bruges til et senere udlandsophold - er det altid spændende at se sit 
eget land igennem andre kulturers øjne. 

Jobbet består i at: 
• Stå behjælpelig med diverse praktiske ting i Danmark, såsom 
kontakt til de officielle myndigheder, m.h.p. sygesikringsbevis, oprettelse 
af bankkonti m.m.
• Hjælpe med praktiske ting på kunet.dk og universitets andre 
hjemmesider, oversætte mails, finde rundt på Panum m.m. 
• Være med til at planlægge ét eller flere sociale arrangementer 
i løbet af semestret for de internationale studerende med de andre men-
torer
• Vise rundt i København og på studiet

En mentor har ikke pligt til at: 
• Sørge for bolig
• Sponsorere sin mentee
• Fungere som støttepædagog
• Underholde sin mentee

Det er især inden den udvekslingsstuderende kommer (via mails) og i 
starten, at han/hun vil have særligt brug for dig. Som udgangspunkt skal 
du have lyst til at tage mere eller mindre aktiv del i din mentees studieliv, 
indgå i fakultetets mentorgruppe og deltage i fakultetets arrangementer 
for internationale studerende og deres mentorer. 

En mentor får oftest tilknyttet to studerende.

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til bogladen.

Ansøgningsfrist: 14. december 2011 (ansøgere på kandidatdelen vil blive 
prioriteret)

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave eller hvis du har 
spørgsmål om jobbet, så kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Line Engelbrecht Jensen på mail: international-office@sund.ku.dk eller 
line.jensen@sund.ku.dk 

Mvh. Den Internationale Studievejledning

Hvilke hospitaler kan jeg komme på i mit kliniske ophold? 

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en oversigt 
over de enkelte hospitaler der anvendes på de semestre man er i klinik. 
 

 

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte 
semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved Studie Service Centeret. Deres 
kontaktoplysninger findes på denne side: www.ssc.ku.dk 

På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for foråret 2012. 

Med venlig hilsen, 

Studievejledningen for Medicin 

 

Hospitaler der anvendes til  
1., 3., og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin 

 
Hospital 

 
Hvilke semestre Forkortelse af navn 

Glostrup Hospital 1 + 6 GLO 
Herlev Hospital 1 + 6 HER 
Næstved Hospital 1 + 6 NÆ 
Gentofte Hospital 3  GEN 
Helsingør Hospital 3 HELS 
Hillerød Sygehus 3 + 6 HILL 
Holbæk Sygehus 3 + 6 HOL 
Nykøbing Falster Sygehus 3 NF 
Slagelse Sygehus 3 + 1 SLA 
Hvidovre Hospital 3 + 6 HVH 
Rønne Hospital, Bornholm 3 RØN 
Halmstad Sygehus, Sverige 3 HALM 
Amager Hospital 1 AH 
Bispebjerg Hospital 1  BBH 
Frederiksberg Hospital 1 FH 
Rigshospitalet 1 + 6 RH 
Køge Sygehus 3 RASK 
Roskilde Sygehus 3 + 6 RAS 

Hvilke hospitaler kan jeg komme på i mit kliniske ophold?

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her 
har du en oversigt 
over de enkelte 
hospitaler  der 
anvendes på de 
semestre man er 
i klinik

Der tages forbe-
hold for fejl og æn-
dringer. For yder-
ligere oplysninger 
om holdsætning 
på  de  enkelte 
semestre kon-
takt venligst den 
relevante hold-

sætningssekretær ved Studie Service Centeret. Deres kontaktoplysninger findes på denne 
side: www.ssc.ku.dk
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for foråret 
2012. Med venlig hilsen,  Studievejledningen for Medicin
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Kender du reglerne om snyd til eksamen?
Det er aldrig nogen undskyldning at være uvidende om reglerne, så læs videre og 
få styr på, hvad der er snyd og, hvordan du undgår det. 
Man kan snyde på mange måder og måske er du slet ikke klar over, at du har 
været på grænsen til at snyde eller måske allerede har snydt. For at få det helt 
på det rene, så er det snyd at…

• Skrive under for en anden person ved fremmøde til obligatorisk undervisning. 
• Skrive under for en anden person ved aflevering af opgaver og rapporter.
• Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde og tydeligt markere citater i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
• Skrive af fra andre studerendes tidligere afleverede eksaminer, opgaver eller 
rapporter i eksaminer, opgaver og rapporter.
• Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med skriftlige opgaver. 
• Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig eksamen, som ikke er specifikt 
angivet som tilladte hjælpemidler.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i gennemsnit fem sager vedr. 
eksamenssnyd/plagiering. pr. semester.

Det kan især være til eksaminerne i Sundhedspsykologi på 2. semester BA og 
Medicinsk Sociologi på 3. semester KA, at man skal være påpasselig. Det er nemlig 
nogle af de eneste skriftlige eksaminer, hvor det er tilladt at have hjælpemidler 
med på medicinstudiet. Her kan det fx være snyd, hvis man har andres notater 
med ind til eksamen og skriver dem af. Formulér altid din egen tekst og brug 
kun notaterne til hjælp og inspiration. Hvis en bog, artikel eller andre tekster 
har en rigtig god definition, kan man bruge den, hvis man tydeligt markerer i 
sin eksamensbesvarelse, at der er tale om et citat, og samtidig angiver kilden 
tydeligt. Københavns Universitet har desuden investeret i et it-system, der kan 
afsløre plagiering. Der foretages stikprøvevis kontrol af alle besvarelser, der bliver 
afleveret via Absalon.  

KU tager snyd meget alvorligt og det kan medføre et semesters bortvisning, hvis 
man bliver taget i det. Dog vil den studerendes straf være afhængig af forseelsens 
omfang og alvor. 
Læs mere om reglerne på Eksamenskontorets hjemmeside: www.medicin.ku.dk/
eksamen eller mere konkret om plagiering på http://medicin.ku.dk/eksamen/eksa-
men_snyd/ og hjemmesiden www.stopplagiat.nu/. 

/Studievejledningen

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
5.december-6.januar 

- 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.5           
Tirs. d.6           
Ons. d.7           
Tor. d.8 JG JG JG JG  SA SA SA SA SA 
Fre. d.9           

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

 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.26           
Tirs. d.27           
Ons. d.28           
Tor. d.29           
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.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.2           
Tirs. d.3        FH FH FH 
Ons. d.4 CK CK CK CK CK      
Tor. d.5           
Fre. d.6           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.19           
Tirs. d.20 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA 
Ons. d.21 CK CK CK        
Tor. d.22     JG JG JG JG   
Fre. d.23           

PARLAMENTARIKERRÅDET STILLER OP TIL 
UNIVERSETS STUDIENÆVN

ANDERS

MORTEN

THOR
MOGENS

LARS

SIMON

HELLE

VILLY

METTE

IDA

NASER

JOHANNE

KAMAL

VI GÅR IND FOR: STJERNER

MERE NORDLYS OM DAGEN

MÅNELANDINGER I FARVER
af Jonas/MOK-red
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ØRE-NÆSE-HALS LÆGE PÅ 
FREDERIKSBERG 

Speciallægepraksis i øre-næse-halssyg-
domme søger FADL vagt til at assisterer 
i klinikken.
Det FADL-vagten skal bl.a. hjælpe til 
med at passe receptionen, svare telefoner, 
foretage svimmelhedsus., hørerprøver, 
priktest, strep-A test, forundersøgelse 
til operation, assister til operationer og 
medicinregnskab 

Arbejdstid:
• Januar 2012 er der behov for assistance 
ca. 20-28 timer om ugen
• Fra februar 2012 vil behovet være 
lejlighedsvis på operationsdage, enkelte 
eftermiddage og som vikar ved sygdom 
og fridage.

Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: mandag den 19. de-
cember 2011 kl. 10.00 . Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – hold ” 
Øre- næse-hals læge Frederiksberg”

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og 
arbejdstiden er fra kl. 8 - 14 i weekender 
og på alle helligdage samt juleaftensdag. 
Vi er altid fem holdmedlemmer på arbejde, 
og derfor har vi et godt sammenhold indb-
yrdes og et godt samarbejde med de øvrige 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
• Min. 300 SPV-timer og gerne stikker-
erfaring
• Gyldigt akkrediteringskort
• Du skal være på holdet i mindst 1 år
• Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – inkl. 
sommerferie, jul og eksamensperioder
• Deltage i et introduktionsmøde i januar 

(typisk fra kl. 14-16)
• Deltage i holdmødet torsdag d. 19. 
januar kl. 17.00 i kaffestuen, afd. 3011 
på RH
• Tage 3 lønnede følgevagter i løbet 
af januar
• Tage ansvar, kunne samarbejde og 
vide at holdarbejdet kræver holdånd
• Ansættelse pr. 1. januar 2012

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + 
introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. de-
cember 2011 kl. 10.00 via www.fadlvagt.
dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Chris-
tine Ballegaard på e-mail: christine_
ballegaard@hotmail.com 

ALMEN PRAKSIS PÅ 
ISLANDSBRYGGE

Vi e en nystartet praksis på Islandsbrygge. 
Som i opstartsfasen har brug for en FADL 
vagt som sekretær vikar i uge 1-14

Arbejdstid:
• Ca. 2-3 dage pr. uge, uge 7 dog alle 
dage.

Arbejdsopgaver:
•Sekretær opgaver
• Tage blodprøver 
• Lungefunktions test
• Evt. rejse vaccinationer

Krav:
• Helst højt semestertrin
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 20. de-
cember 2011 kl. 10.00. Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
”Læge Islandsbrygge”

RIGSHOSPITALET 
HÆMATOLOGISK KLINIK  

Hæmatologisk Klinik søger lægesekretær 
hjælp i

Perioden er: December
 
Arbejdstid:
• Arbejdstid ca. 20 timer

Oplæring finder sted på afdelingen.

Krav: 
• Bestået min. 6 semester og have min. 
200 spv-timer
• Gerne have erfaring med lægesekretær 
opgaver, dog ikke et krav
• Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige 
hold – mærke ” RH Hæm”

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
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2012 
 

 
 
 
HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
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HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2012 
 

 
 
 
HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2012 
 

 
 
 
HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2012 
 

 
 
 
HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2012 
 

 
 
 
HOLD A 

Orientering Onsdag 01/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 02/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 04/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 05/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 06/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 07/02 16.30-20.30 HVH   TIRSDAG DEN 10/01 
Lektion 3*: Tirsdag 14/02 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 15/02 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 16/02 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH   
Prøve*: Mandag 20/02 16.30-18.45 HVH      
   18.45-21.00 HVH    
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 08., 09., 10. eller 13/2 
2 dage på følgevagt: 25. + 26/2 eller 03. + 04/3 
    
 
HOLD B 

Orientering Onsdag 22/02 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 23/02 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 25/02 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 26/02 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 77/02 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 28/02 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 01/02 
Lektion 3*: Tirsdag 06/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 07/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 08/03 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH     
Prøve*: Mandag 12/03 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH       
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 29., 01., 02. eller 05/3 
2 dage på følgevagt: 17. + 18/3 eller 24. + 25/3 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
     
 
 

HOLD C 

Orientering Onsdag 14/03 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 15/03 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 17/03 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 18/03 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 19/03 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 20/03 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 21/02 
Lektion 3*: Tirsdag 27/03 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 28/03 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 29/04 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 02/04 16.30-18.45 HVH  
   18.45-21.00 HVH      
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3 
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4 
    
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
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 Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye 
friske kollegaer, som kan starte per januar 2012. DIMS ligger på 25. etage på Herlev 
Hospital.
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner under 
kurser for læger og sygeplejersker. Kursisterne er alt fra basislæger og ambulancebe-
handlere, til anæstesisygeplejersker og læger i specialeuddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
 • At være operatør på computer under simulationstræning på dukker. Det vil sige at 
du styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig.
• At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse.
• Praktisk assistent og problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage og er 
primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte simulatorenhed og på 
Valby brandskole.
 
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede 
følgevagter.
 
Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst og du skal kunne tage minimum 6-8 
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så 
vi anbefaler primært at have DIMS som fritidsjob.

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er 
der mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende 
læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
• At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse.
• Det er en fordel hvis du er på 4-6 semester, men er ikke et absolut krav.
• Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke.
• At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulation-
erne samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
• Evne til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurs-
erne.

Det er obligatorisk at du kan deltage 
• Ved ansættelsessamtale d. 3. eller 4. januar et sted mellem kl. 15 og 21 – skriv i din 
ansøgning hvilket tidspunkt, der passer dig bedst.
• Til introduktionsaften den 23/1 kl. 16-21.
• Til crash-course i akut medicin den 24/1 kl. 16-21.
• På næste holdmøde d. 2. februar kl. 17 på panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet, 
andre jobs og om du kan tage følgevagter i februar til holdformand Monika Afzali 
på holdformanddims@gmail.com snarest muligt og senest d. 19. december 2011 kl. 
12.00. 

Interesseret i Anæstesiologi og forskning?
Så læs videre!
Vi søger en engageret og pligtopfyldende medicinstuderende på 10. eller 11. se-
mester, som har tid og lyst til at være investigator i et klinisk forskningsprojekt 
vedr. neuromuskulær blokade og kirurgiske oversigtsforhold.
Der vil være aflønning samt mulighed for et halvt forskningsår med henblik på 
Kandidatspecialet / OSVAL II. 

Kontakt os snarest, hvis du er interesseret.

Anne Kathrine Stæhr, klinisk assistent og Mona Gätke, forskningsoverlæge, 
ph.d. 
Anæstesiologisk afdeling I, Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
ankast01@heh.regionh.dk eller 38689708

Søges: Læsemakker til Psyk/Neuro 
eksamen d. 27. feb. 2012

Skal du til syge-/re- eksamen i psykiatri/neurofag 
til februar, og vil du gerne have nogen at gennemgå 
pensum med, så skriv til chr@stud.ku.dk.

Brug for en pause fra studiet – forskningsår?
Kunne du tænke dig at forske i intervaltræning og insulinfølsomhed?
Vi søger en studerende til forskningsår i et projekt om høj intensitets intervaltræning 
(HIIT) og diabetes. Projektet foregår som et træningsstudie, hvor vi vil undersøge 
effekten af intervaltræning på insulinfølsomheden i skeletmuskulaturen hos Type 
2 diabetikere. 
Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg og gennem projektet få et indgående 
indblik i lægevidenskabelig forskning. Du vil blive oplært i at udføre diverse humanfysi-
ologiske undersøgelser, konditionstests, planlægning af træningssessioner, anlæggelse 
af venflons, blodprøvetagning, DXA scanning, biokemiske analyse metoder, deltagelse 
ved arbejdstests og på forsøgsdage samt meget andet. 
Studiet foregår på Center for Sund Aldring, Xlab i samarbejde med en læge og en 
medicinstuderende ansat på projektet. Du udfører det som forskningsårsstuderende/ 
scholarstipendiat og kan selvfølgelig anvendes som din kandidatopgave. Hvis du er 
stud.med. skal du helst have afsluttet 9. semester. Projektet kræver tilstedeværelse på 
fuld tid, og du skal derfor kunne tage orlov fra studiet i min. 6 måneder, gerne 12.
Start snarest muligt, senest 1. februar 2012.
Kontakt
Læge, videnskabelig assistent, Helene Pape Pedersen
hppe@sund.ku.dk
Tlf. 23 32 79 97
Center for Sund Aldring, Xlab
Biomedicinsk Institut
Bygning 12.4.

Stud.med. ansættes i ØNH-klinik.
Primær opgave vil være journalskrivning, så det er et krav, at du kan skrive 
sikkert og hurtigt.
Jobbet vil blive delt mellem dig og en anden studerende. Der vil være behov for 
et par hverdags-eftermiddage om ugen og i weekenderne. Det aftales fra uge til 
uge. 
Der kan blive tale om, at afløse den faste sekretær ved sygdom eller ferier, hvor 
du skal varetage en del af hendes opgaver, f.eks. telefonpasning, modtagelse af 
patienter, rengøring af instrumenter osv. 
Det er vigtigt, at du har et smilende og imødekommende væsen, da jobbet inde-
bærer en del patientkontakt.
Stillingen er ledig pr. 1/1-2012  og oplæring kan finde sted hurtigst muligt.  
Du kan ringe til 36303072 ml. 10-11 og fra 12.30-14.
ØNH-læge Henrik Orkild, Valby.
Sekretær Inge Seide Petersen
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Månedsmøde og Julehygge i SAMS

Nu nærmer julen sig med hastige skridt og det er 
ved at være tid til årets sidste månedsmøde. 

Det bliver tirsdag den 
20. december kl. 16.30 

i vores lokale på 1. sal i Studenterhuset. 

Mødet skal selvfølgelig holdes i julens tegn med 
masser af æbleskiver og glögg. Vi håber I alle har 
lyst til at komme og hygge og ikke mindst ønske 
hinanden en rigtig glædelig jul :)

- SAMS

basisgrupper
Onsdag d. 7. december 

(IDAG!!) 
kl. 1615-18’ish i Loungen, 

Studenterhuset
er der sidste SATS 

månedsmøde i det her 
semester.

Det betyder en masse ting, men først og fremmest: står den på planlægning af 
arrangementer til det kommende semester, og så julehygge, med din ynglings akut-
basisgruppe.

Planlægning af arrangementer er meget vigtigt, da det er arrangementerne der skal 
tegne SATS i det kommende semester.
Så har du en ide til et godt foredrag/arrangement. Så mød op og få indflydelse. Også 
selvom du ikke er super aktiv i SATS, har du mulighed for at komme med gode 
foreslag, som vi efterfølgende stemmer om. 

Så skal vi heller ikke glemme at vi nu går ind i den søde juletid. Og som den totalt-
ynglings basisgruppe vi er vil vi gerne gøre din december endnu bedre. Derfor laver 
vi glögg og æbleskiver, så du kan kickstarte din julestemning.

Bliv der, eller bliv til en firkant..

DAGSORDEN
1.  Bestyrelsen byder velkommen
2.  Siden sidst
     - DASAIM’s årsmøde (10-12/11)
     - Metodekursus 3 (25/11)
3.  Fastlæggelse af næste semesters foredrag
4.  Eventuelt

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 inter-
esse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne 
til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. om året og 
giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er 
for medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

Månedsmøde

Førstehjælp For 
Folkeskoler
onsdag d. 21/12 kl. 17 i 
Studenterhuset

Der serveres julegodt til 
oropharynx samt praktis-
eret god præ-julestemn-
ing!

Et væld af undervisere har 
siden sidste månedsmøde 
været ude at undervise på for-
skellige københavnske folkeskol-
er . Det gælder 7. til 9. klasse i et 
spænd fra mindre grupper på 20 elever 
til 100 elever ad gangen (100, ja det er flere 
end standard-mange og samtidig et flot tal).
Underviserne fortæller om deres crazy-experiences efter mødet med de mange for-
skellige elever. Således kan vi andre drage nytte af de føromtalte crazy-experiences, 
men også af knap-så-crazy-men-mere-informative-experiences, hvormed alle får 
en mulighed for at blive bedst muligt forberedt på selv at skulle ud at docere.

De styrende hovederfor undergrupperne mødes d. 13/12 og holder Styregrup-
pemøde, hvor der diskuteres små-detaljer/coitus muscarum (alias ”ireppenkeulf” 
bagfra) – et møde, der i øvrigt er åbent for alle ekstra-interessesvulmende FFF-
medlemmer(kontakt evt. Nikolaj Dich for info om tid, sted og sovs)    
Der vil blive fremlagt referat af Styregruppemødet på Månedsmødet.

Voldsomt 5-HT-receptor-stimulerende bliver også de første tanker om næste 
semesters første Uddannelses-weekend!

Tag din sødeste FFF-ven i hånden og lav synkron-sprælle-nisse mod studenter-
huset d. 21/12 kl.17. Her vil du få at vide, at du er okay, selvom du laver en grim 
nisse-spræller.

Mange pænt kærlige julehilsner
Førstehjælp For Folkeskoler

GO – Gruppen for medicinstuderende med 
interesse i gynækologi og obstetrik holder 

månedsmøde onsdag d.14. december kl.17 i lokale 
1.2.48. 

Kom i julestemning og godt selskab med GO. 

Udover et juleindslag vil der være kaffe, the, 
boller og kage.

Alle er velkomne, og vi glæder os til et hyggeligt 
møde. 

Vel mødt
GO

Tilmeld dig vores 
gruppe på Facebook!

Bamsehospitalet 
månedsmøde

Bamsehospitalet holder månedsmøde i studenter-
huset onsdag d. 14. december kl. 17.

Hvis du har lyst til at være med i bamsehospitalet 
eller bare høre noget mere om basisgruppen, så 
tag din læsemakker under armen og kom med til 
mødet! 

 

Julehygge og månedsmøde

PUFF holder månedsmødetirsdag d. 6/12 kl. 
16.15 i lille mødesal, kom og julehyg med os 

www.puffnet.dk

MÅNEDSMØDE I SAKS
Så er det tid til jule-månedsmøde.

Dette afholdes:
Tirsdag d. 13. December Kl. 16.15

Studenterhuset, store mødesal

Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer!

Månedsmøde og generalforsamling i PMS

PMS holder månedsmøde d. 8. dec. kl.17 i Stu-
denterhuset.
Efter månedsmødet er der generalforsamling.

Punkter på dagsordenen
1. Beretning fra formanden (inklusive farvel og 
tak)
2.  Fremlæggelse af regnskab
3. Forslag om vedtægtsændring, så medlemskab af 
PMS forudsætter, at man står på en medlemsliste.
4.  Valg til bestyrelsen
5.  Eventuelt.

Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende
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Kaospilot på Panum
Kom og bliv introduceret til forskellige værktøjer og metoder 
med henblik på at blive bedre til at lave projekter, kampagner 
og foredrag. Der vil også være fokus på teambuilding.

Kaospilot-studerende Cathrine Reimann afholder temadag i 
samarbejde med IMCC København og Sundhed for alle. 
Det ønskede resultat for dagen er at få konkrete værktøjer 
indenfor projektarbejde, konceptudvikling og effektivisering, 
samt have en dejlig dag sammen.

Alle deltager aktivt, Cathrine er facilitator.

Tid: Lørdag d. 10. december kl. 11-17. Husk madpakke, men 
der vil serveres kaffe og kage.

Tilmelding til Liselotte Petersen, zbd334@alumni.ku.dk 
senest d. 8.12.2011

Med venlig hilsen
IMCC København og Sundhed for alle.

RUSVEJLEDNING 

2011

Endnu en gang er tiden oprunden 
og vor venten er forbi! 5 lange 
måneder har henslæbt sig, sneglet 
sig af sted, som var hver dag den 
24. december, som var hver en 
time en uforberedt eksamination 
i diencephalon og regio cruralis 
posterior! 5 måneder uden rusve-
jledningen. Ikke godt nok!!

Igen i år skal vi bruge de mest fan-
tastiske rusvejledere, som studiet 
kan opdrive. Intet mindre!!! Og 
hvad skal disse supermænd og 
wonderwomen så kunne, som er 
så fantastisk?

Belært af tidligere års erfaringer 
må vi erkende, at der er nogle tal-
enter, som rusvejledere bør besidde 
for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
kunne spille tohændigt rum-
sterstang (et ærværdigt gø-
glerinstrument) mens man 
reciterer døveudgaven af 
”HMS Pinafore” og frem-
bringer en 7 dages madplan 
for veganere
finde på 6 nye banebrydende 
oplæg egenhændigt
være officer fra jægerko-
rpset, så man kan styre de 
skrigende masser

•

•

•

Derimod skal man:
være ekstremt socialt ind-
stillet
være mere interessant end 
dem fra Paradise Hotel
være ansvarlig nok til at tage 
sin del af arbejdet, både på 
seminarerne og på rusturen. 
Man kan ikke lave den store 
free-rider
være indstillet på at bruge 
hele august måned på rus-
vejledningen
ligge inde med en anelse hit-
tepåsomhed, tålmodighed og 
lyst til at lave oplæg
være i stand til at styre sin 
sladdertrang og sin mo-
biltelefonitis.

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to 
weekendseminarer:
d. 16-18. marts
d. 13.-15. april

Ét ugeseminar:
d. 4. - 11. august

Og sidst, men absolut ikke mindst, 
én rustur
d. 17.- 23. august

Herudover holder de enkelte 
grupper og undergrupper møder 
gennem hele forløbet. Dette ink-
luderer bl.a. en sommerhustur fra 
omkring d. 20-27. juli.

•

•

•

•

•

•

Tilmelding
I år afholder vi to informations-
møder, hvor det er obligatorisk, at 
man møder til ét af dem. Herefter 
vil der være aktiv tilmelding, når 
den enkelte har fundet ud af om 
vedkommende har lyst og magter 
at leve op til de hårde krav. Hvis 
man tidligere har været vejleder, 
er det nok bare at møde op og 
tilmelde sig.

Møder og tilmelding ligger som 
følger:

Obligatorisk informations-
møde:
Onsdag d. 1.2 kl. 16 i Henrik 
Dam
Tirsdag d. 7.2 kl. 16 i Henrik 
Dam

Aktiv tilmelding:
Mandag d. 13.2 kl. 15-16 foran tør 
studiesal
Tirsdag d. 14.2 kl. 16-17 foran tør 
studiesal

Første stormøde:
Tirsdag d. 14.2 kl. 20.00 i Stu-
denterklubben

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen OvervintringsGruppen

 Klinikophold i Kina
 
IMCC-Exchange arrangerer igen i år klinikophold i Beijing. Der vil sandsynligvis 
være mulighed for ophold på flere forskellige afdelinger(specialer), da der er tale 
om et af Beijings største hospitaler: Peking University 3rd Hospital (Universitets 
Hospitalet tilknyttet Peking University). Der vil være mulighed for at opleve den 
kinesiske kultur samt få et indblik i et meget anderledes sundhedsvæsen, på et af 
de mest moderne hospitaler i Kinas hovedstad.  
Det er et klinikophold af en måneds varighed i juli 2012. 
Som gældende ved andre Exchange-ophold, arrangeres bolig ved hospitalet og 
frokost i klinikken.
Der er 2 pladser til dette ophold. Der kræves afsluttet fase 1 på medicinstudiet til 
sommer (5.sem) eller derover.
(Opholdet kan være meritgivende til præklinisk ophold eller VKO, dette skal 
ansøger selv ordne) 

Ansøgning skal indeholde:

a) Navn
b) E-mail
c) Telefon
d) Semestertrin (forår 2012)
e) Navn på evt. rejsepartner 
f) Angivelse af evt. tidligere ansøgninger til Kina-udveksling (antal gange og 
årstal)
g) Motivationsbrev (½-1 A4 side, kan evt. skrives sammen hvis der søges sam-
men) 
h) Dokumentation (kopi fra netbank) for overførsel af kr. 2500,- pr ansøger (det 
sædvanlige Exchange beløb som går til bolig og frokost) til IMCCs konto: Reg.nr.: 
8401 Konto-nr.: 1097833 (Merkur Bank).
Angiv i ansøgningen tydeligt dine egne Bankoplysninger dvs. Bank reg.nr. og konto-
nr.(mhp at ansøgere ved afslag hurtigst muligt kan modtage kr. 2500,- retur).
i) Derudover kræves medlemskab i IMCC for at ansøge(http://imcc.dk/bliv-medlem/). 
Dette bedes bekræftet med kopi af betaling af kontingent på kr. 75,- (kopi af beta-
lingsside/netbank). Dette giver medlemskab i alle IMCCs undergrupper i et år og 
beløbet refunderes ikke ved evt. afslag.

Prioritering ved udvælgelse foregår på baggrund af:

1)   Aktivt medlemskab ved Exchange-arbejde i IMCC (Min ½ år - begge ansøgere 
skal være aktive)
2)   Tidligere ansøgning om udvekslingsophold til Kina (tidligere afslåede ansøgere 
til dette ophold har fortrin for udvælgelse) 

3)   Højt semestertrin 
4)   Motivation (Kort beskrivende motivation til udvekslingsophold i Kina)

Ansøgninger vurderes af panel fra IMCC-Exchange som herefter udvælger 2 
studerende.
Udover dette gælder de samme vilkår som for andre klinikophold med IMCC-Ex-
change. Herunder eget ansvar for flybillet, visum, rejseudgifter og lign. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 6. februar kl. 12.00

Skriv i emnefelt: Kina-exchange + “fornavn(e)”
Se evt. sædvanlige Exchange-forhold på http://www.imcc.dk/exchange/
Send ansøgning eller spørgsmål til:
E-mail: exchangekbh@gmail.com

Andreas B. Knudsen
Exchangegruppen Kbh 
IMCC 
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Vil du med PIT til Tanzania?
Vi har lige nu en ledig plads på Dareda Hospital i Tanzania i perioden maj-juli 2012.

Dareda hospital er et hospital beliggende ca. 200 km syd for Arusha i Tanzania. Hospitalet er et katolsk støttet hospital med 200 senge. Hospitalet har både en røntgen 
afdeling, en øjen-afdeling, en HIV/AIDS afdeling, operations-afdeling samt medicinske afdelinger. 

En normal dag på hospitalet vil for de studerende komme til at se ud som følgende:

-07:30-08:00: Morgenkonference.
-08:30-10:30: Stuegang. Her kan de studerende gå sammen med en læge eller senere gå alene.
Om eftermiddagen kan de studerende vælge, om de vil arbejde i out patient departement, som er en slags ambulatorium/almen praksis, om de vil være på 
operationsgangen, assistere til fødsler eller om de vil ud i de omkringliggende landsbyer og hjælpe med HIV-testning mm.

Du skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og kunne samle 5 kg hospitalsudstyr til hospitalet. Den anden plads i perioden er allerede tildelt, så du kom-
mer ikke til at være der alene.

Kontakt rekruttering.pitkbh@gmail.com hvis du er interesseret. 

Pladsen uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Vil du med PIT til Filippinerne?
PIT har restpladser på to forskellige hospitaler på Filippinerne til foråret 2012 i perioden maj-juli. 

Der er plads til to studerende på hvert hospital. Det er en unik mulighed for at kombinere et lærerigt hospitalsophold med spændende kultur og dejlige sommertem-
peraturer!

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

Opholdet foregår i samarbejde med en lokal organisation kaldet Rise Above Cebu, som ledes af en dansk mand. Han står for den lokale kontakt til hospitalerne og vil under 
opholdet være behjælpelig, hvis der skulle opstå problemer. Derudover henter han PIT’erne i lufthavnen, giver dem et lille introduktionskursus om “do’s and don’t’s” på 
Filippinerne etc. Opholdet på Filippierne kommer af den grund til at koste 500 kr. ekstra. Derudover tilbyder organisationen billig logi under opholdet.

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

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

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

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

Vil du til Ghana med PIT i foråret 2012? 
PIT har en restplads på et nyt samarbejdshospital i Ghana i perioden feb-april 2012.

Hospitalet Opuko er et mindre landsbyhospital beliggende i landsbyen Sankore i Asunafo South District i Ghana. Sankore ligger halvanden times kørsel fra Ghanas 
næststørste by Kumasi og er beliggende midt i den tropiske regnskov. Hospitalet er det eneste hospital i distriktet, som har en population på 70.000 personer.

På hospitalet er der 40 sengepladser, og deres hovedområder er skadestuebehandling, general out patient care (ambulatorie), intern medicin, pædiatri, obstetrik, gynækologi 
og general surgery. Da det er et relativt nyåbnet hospital, har de generelt gode faciliteter: moderne operationsstue, endoskopi-udstyr, ekg-apparat, ultralyd, laboratorie, 
veludstyret apotek samt en ny ambulance.

Hospitalet tilbyder en billig bolig, som deles af besøgende læger/studerende. 

Da det er et nyt samarbejde for PIT, har vi ikke haft studerende dernede før. Dog har lægen på hospitalet arbejdet på et andet PIT-hospital før, så han er bekendt med 
vores kvalifikationer og glæder sig meget til, at der kommer PIT-studerende derned og hjælper ham.

Du skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og kunne samle 5 kg hospitalsudstyr til hospitalet. Den anden plads er besat, så du kommer ikke ud alene. 

Pladsen uddeles efter først-til-mølle-princippet. 

Skriv til rekruttering.pitkbh@gmail.com

basisgrupper
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Studenterklubben holder 
eksamenslukket!!

Tak for et fantastisk semester med 
masser af sjov og spas.
Vi glæder os til at se jer alle til næste 
semester og held og lykke til eksamin-
erne.

De glædeligste hilsner

PR-udvalget / studklub

SOFAS
Inviterer til foredrag i 

Akut Hæmatologi.
Foredragsholderen er 
uddannet i USA, og er 

velkendt med 
akutmedicin specialet.

Holder 1 times foredrag 
+ efterfølgende Quiz.

Store Mødesal 14/12 -11 

Kl. 17.00

basisgrupper
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Artikelserie om Terminale Fremtidsscenarier

MesocricetusSuperior
Homo Sapiens har de sidste mange år været planetens dominerende art, men på et eller andet 
tidspunkt må vi vige for en anden art, der bedre har tilpasset sig jordens konstante foranderlige 
forhold. Hvis man har set Kongerne af Marienlyst, kan der ikke herske tvivl om, at menneskets 
tid i toppen af fødekæden er ved at slutte. Jeg tror personligt at Mesocricetus Auratus, bedre 
kendt som det gyldenbrune hamster, indenfor en overskuelig fremtid vil udvikle sig til Mes-
ocricetusSuperior og indtage sin retmæssige plads som mælkevejens vogtere. Jeg tror der vil 
komme en altopslugende krig mellem mennesker og hamstre, der i sidste ende vil blive afgjort 
af menneskets tendens til at lade idioter styrer showet, og hamstres egenskab til at overleve på 
en kost bestående kun af mælkebøtter.

Tidsperspektiver:
Menneskets tid er ved at være forbi, om dette kan der ikke herske nogen tvivl (jf. For Lækker 
til Love), men man kan selvfølgelig ikke være sikker på at det bliver hamstere der overtager. 
Søløver, delfi ner, solsorte og næbdyr er alle kørt godt i position til at blive jordens dominerende 
art. Spørgsmålet er hvilken art der hurtigst kan mobilisere en hær der kan udrydde menneske-
heden, og her har hamstere en stor fordel da de allerede har infi ltreret fl ere husstande. Jeg 
forestiller mig det første angreb kommer indenfor 40 år. MesocricetusSuperior får 3 ud af 5 
smilies fordi der er en lille risiko for, at menneskeheden getsits shit together.

Dødelighed:
MesocricetusSuperior vil angribe med uset styrke og præcision. Når krigen er ovre vil men-
neskehedens skæbne fuldstændigt være i deres små klør. Personligt tror jeg ikke de små pelsede 
herrer vil lade nogle mennesker overleve, når defår overblik over, hvor meget vi har fucket 
planeten op. Forurening og sådan noget er slemt, men det der forskertårn er utilgiveligt. Det 
kan selvfølgelig være de lader et par enkelte af os overleve som ironiske kæledyr. Men det er 
slut med at være på toppen af fødekæden, og der vil aldrig blive mulighed for at genopbygge 
menneskets civilisation. Fem ud af fem.

Æstetik:
Krigen vil blive indledt af legioner af bevæbnede kamphamstere der vælter op af jorden. De 
vil ramme alle storbyer samtidigt og fjerne menneskets vigtigste militære installationer med 
specieltrænede kommandohamstere. Et hav af pels og død vil opsluge hele verden (The Fur-
ryDeath) og efterlade hverken mennesker eller mælkebøtter. Imponerende, men måske lidt 
kedeligt at se på i længden (når man har set ét kommandohamster grave sig ud af brystkassen 
på et voksent menneske har man set dem alle.). Efterfølgende vil ruinerne af menneskets byer 
blive omdannet til enorme mælkebøttelandbrug, og vores største monumenter vil blive til 
hamsterkongernes tandhvæssesten. Kreativ, men lidt ensformigt. To ud af fem.

Jobmuligheder:
Der er absolut ingen jobmuligheder for menneskelæger i det pelsede utopia. Bed til at vi 
tager os sammen før MesocricetusSuperior rejser sig. De mennesker der overleverapoca-
lypsummesocricetus og lever videre som kæledyr skal nok omskoles, så de kan fungere som 
trædemøllereparatører. En ud af fem.

Kasper Aagaard / mok. red

Dance 
puppets!
DANCE!DANCE!DANCE!

Det er noget med at man til jul fejrer en eller anden der blev født d. 24. dec.
Jeg ved ikke helt hvad det går ud på, men her er et par forslag til hve, det er.....
De har i hvert fald fødselsdag den dag.....
mia joe / mok.red.

Jesus

Ricky
Martin

Kit
Carson

Howard
Hughes

Donna
Martin

Gøgl
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There are approximately two billion children 
(persons under 18) in the world. However, 
since Santa does not visit children of Muslim, 
Hindu, Jewish or Buddhist (except maybe in 
Japan) religions, this reduces the workload 
for Christmas night to 15% of the total, or 378 
million (according to the popula�on reference 
bureau). Assuming an average (census) rate of 
3.5 children per household, that computes to 
108 million homes  presuming there is at least 
one good child in each.

Santa has about 31 hours of Christmas to work 
with, thanks to the different �me zones and the 
rota�on of the earth, assuming east to west 
(which seems logical). This works out to 967.7 
visits per second. This is to say that for each 
Chris�an household with a good child, Santa 
has around 1/1000th of a second to park the 
sleigh, hop out, jump down the chimney, fill 
the stocking, distribute the remaining presents 
under the tree, eat whatever snacks have been 
le� for him, get back up the chimney, jump into 
the sleigh, and get onto the next house. As-
suming that each of these 108 million stops is 
evenly distributed around the earth (which, of 
course, we know to be false, but will accept for 
the purposes of our calcula�ons), we are now 
talking about 0.78 miles per household. This 
amounts to a total trip of 75.5 million miles, 
not coun�ng bathroom stops or breaks.

This means Santa’s sleigh is moving at 650 miles 
per second--3,000 �mes the speed of sound. 
For purposes of comparison, the fastest man 
made vehicle, the Ulysses space probe, moves 
at a pokey 27.4miles per second, and a conven-
�onal reindeer can run (at best) 15 miles per 
hour. The payload of the sleigh adds another 
interes�ng element.

Assuming that each child gets nothing more 
than a medium sized LEGO set (two pounds), 
the sleigh is carrying over 500 thousands 
tons, not coun�ng Santa himself. On land, a 
conven�onal reindeer can pull no more than 
300 pounds. Even gran�ng that the “flying” 
reindeer can pull 10 �mes the normal amount, 
the job can’t be done with eight or even nine 
of them---Santa would need 360,000 of them. 
This increases the payload, not coun�ng the 
weight of the sleigh, another 54,000 tons, or 
roughly seven �mes the weight of the Queen 
Elizabeth (the ship, not the monarch). 600,000 
tons travelling at 650 miles per second creates 
enormous air resistance - this would heat up 
the reindeer in the same fashion as a spacecra� 
re-entering the earth’s atmosphere. 

The lead pair of reindeer would absorb 14.3 
quin�llion joules of energy per second each. 
In short, they would burst into flames almost 
instantaneously, exposing the reindeer behind 
them and crea�ng deafening sonic booms in 
their wake. The en�re reindeer team would 
be vaporized within 4.26 thousandths of a 
second, or right about the �me Santa reached 
the fi�h house on his trip. Not that it ma�ers, 
however, since Santa, as a result  of accelera�ng 
from a dead stop to 650 m.p.s. in .001 seconds, 
would be subjected to accelera�on forces of 
17,000 g’s. A 250 pound Santa (which seems 
ludicrously slim) would be pinned to the back 
of the sleigh by 
4,315,015 pounds of force, instantly crushing 
his bones and organs and reducing him to a 
dribbling mess of twitching innards.

Therefore, if Santa ever did exist, he’s dead 
now.

Merry Christmas everybody!

en lille julehistorie....


