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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: IMCC

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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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,
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Onsdag:  Der skal spilles Diablo III
  Basal Neurologisk Undersøgelse, kl. 16:15, se s. 9
  Anna Martha skal i sommerhus 

Torsdag: En eller anden kristen helligdag
  Der skal spilles Diablo III
  PJ skal på norden med Lille frække- frederikke!

Fredag: Der skal spilles Diablo III

Lørdag: Der skal spilles Diablo III
  Anna Martha skal hjem fra sommerhus

Søndag: Der skal spilles Diablo III
  Ridestævne med Anna Martha og hendes søster... Haha

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Der skal spilles Diablo III  
  FADL, ekstraordinær generalforsamling, kl. 17, se s. 4

Tirsdag: Der skal spilles Diablo III 

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Dennis 2Kasper Aa

Markus(Ansv. Red.)

Peter James



33kryds(aldrig klinger med PJ og David)ord

HENAD:

2. Ca 43.000 km2's racisme.
6. Når tumoren på din noss bare var en 
vene. Phew...
7. Joined Photographic Experts Group
9. Det ligner en garnnøgle. Men den er meget 
mindre. Og i nyren. Og laver tis. I nyren. Og 
er ikke en garnnøgle.
11. Et bestemt sted på et kromosom
14. Antal nye tilfælde per år
15. Latinsk navn for overarmsknoglen
16. Dette organ laver tis
18. Den skæggede dame
19. Hjerteanfald med EKG-forandringer 
svarende til repolariseringsstykket.
22. Når kvinder endelig starter deres blødn-
ings-klamhed.
24. Hendersons bedsteste ven, som han lavede 
ligninger med.
27. VRIIIIIIIINSK .... zZzZzZzZzZ ........
28. Udposninger på arterier.
30. En lys mandlig sangstemme
31. Charlie Chaplin look-a-like
32. Slang for kokain.
33. Når man er glad for blod - eller noget i 
den stil. Defekt i VIII og IX.

NEDAD:

1. Afbildning af en stilling i skak, hvor den ene 
part er sat mat.
3. HIV-enzym, som præparater som fx Ralte-
gravir inhiberer
4. Voksen-jeg, forældre-jeg og børne-jeg
5. Snup et par af dem her hvis du synes at du 
har for meget K-vitamin
8. Slang for en Tuborg øl
10. Det kropshulrum, i hvilket de fleste indre 
organer er ophængt
12. Når du virkelig har brug for en bajer, men 
ikke må få
13. Tilstand hvor tarmene tager et bad.
15. Hepatitis B virus overflade antigen
17. Organ, der styrer verden.
20. Udposninger på vener.
21. Fantasy
23. Farven på det (nye) medicinske kompen-
dium
25. Enerverende og klynkende person, som de 
fleste af os skal bruge resten af vores liv på at 
forsøge at gøre tilfreds
26. Inflammation med invasion af lymfocytter 
og epitheloide celler
29. Sygdom der rimer på schmeschmuks
33. Slang for en Carlsberg øl.

HVA SÅ BITCHES, ER I NOGLE BITCHES ELLER HVAD?? 

NYT FUCKING KRYDSORD FRA PIMP-J OG D-DAWG. U KNO IT! SÅ SMID 
DINE BØGER, GRIB EN KOST OG EN GUN OG FYLD DEN UD.

PJ OG DAVID/MOK-red
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag:
kl. 8.00-17.00

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i FADL
Mandag den 21. maj 2012 afholder FADL, Københavns Kredsforeforening ekstraordinær Generalforsamling. Vi starter kl. 17.00 i kantinen 
på Blegdamsvej 26.

Dagsorden
• Valg af dirigent (her foreslås Gunnar Jørgensen)
• Valg af referent (her foreslås Line Frank)
• Motivation for afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling
• Forslag om ændring af valgregulativ
• Vedtægtsændringsforslag
• Eventuelt

Der er tale om en overordnet sanering af 
vedtægterne og en ændring af valgregu-
lativet. De enkelte ændringer er omtalt 
efter hver paragraf, der foreslås ændrede. 
Foreslåede ændringer/tilføjelser er mar-
keret med understregning, mens slettet 
tekst er markeret med gennemstregning.

AFSNIT 1 - NAVN, FORMÅL M.V
Første afsnit af § 4, stk. 5.  forslås tilføjet 
ret til bisidder, så teksten bliver:
§ 4, stk. 5. Repræsentantskabet kan 
ekskludere et medlem fra foreningen, 
hvis dette ikke følger foreningens love 
og vedtægter. Eksklusionen kræver 2/3 
fl ertal af de afgivne stemmer. Medlem-
met har krav på skriftlig meddelelse om, 
at det står til eksklusion mindst en uge 
før mødet hvor sagen behandles, og ret 
til at deltage i mødet med taleret og med 
bisidder.

Eksklusion kan af det pågældende med-
lem indankes for FADLs hovedbestyrelse 
inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt 
medlemmet. Anken har opsættende 
virkning. 

Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel 
medlemmet som repræsentantskabet ind-
ankes for FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse 
er endelig og bindende for alle parter. 

Repræsentantskabet skal ved eksklusion 
fastsætte betingelserne for eventuel genop-

Ændringsforslag til vedtægter for Københavns Kredsforening

nåelse af medlemskab. 

Medlemmer, der bryder en overenskomst 
medholdelig konflikt, hvori FADL er part, 
kan af repræsentantskabet idømmes en bøde 
på "et beløb på indtil 75 gange grundtime-
lønnen for sygeplejevikarer". Denne bøde 
kan idømmes samtidig med eller i stedet for 
en eksklusion. Idømmelse af bøde samt anke 
over dette foretages efter de samme regler, 
som gælder vedrørende eksklusion. 

Motivation: Det er allerede nu praksis at 
medlemmer tilbydes bisidder og dette sikre 
dem blot rettigheden. 

AFSNIT 3 - REPRÆSENTANTSKABET
Flere af afsnittets paragraffer foreslås 
gennemgribende ændret for at leve op til 
det nye forslag til valgregulativ for valg til 
repræsentantskabet. Desuden ønskes antal-
let af suppleanter begrænset til maksimalt 
syv for at sikre dynamik og et minimum af 
udgifter. 

§ 8. Repræsentantskabet består af 21 repræ-
sentanter og maksimalt 7 suppleanter og er 
kredsforeningens højeste myndighed, jvnf. 
dog § 8,stk. 3. 

§ 8, stk. 2. Repræsentantskabet vælges ved 
skriftligt eller elektronisk valg, der finder 
sted over 12 dage begyndende med en 
mandag. Valget kan tidligst starte 2 uger og 
senest 4 uger efter den ordinære generalfor-
samling efter bestyrelsens bestemmelse, der 

finder sted over fem dage afsluttende med 
generalforsamlingens afslutning jvnf. dog § 
8, stk. 3. 

§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i 
overensstemmelse med det af Generalfor-
samlingen vedtagne og Repræsentantskabet 
samt Hovedforeningen godkendte valgregu-
lativ, der kun kan ændres af Repræsentant-
skabet efter forudgående offentliggørelse i 
MOK og/eller ved opslag. 

Enhver kandidat skal ved sin underskrift 
bekræfte, at han/hun ønsker sig opstillet. 

Kandidattilmeldingen skal være vedlagt en 
fortegnelse over et antal stillere blandt for-
eningens medlemmer. Såfremt kandidaten 
tilmelder sig som enkeltperson er dette antal 
5. Såfremt kandidaten opstiller på en liste 
med andre, er antallet 15. 

Intet medlem kan ved et valg optræde som 
stiller mere end en gang. Bestyrelsen med-
deler ved opslag og/eller i MOK, hvornår 
kandidattilmeldingen skal være bestyrelsen 
i hænde. Bestyrelsen er pligtig til samtidig at 
meddele, efter hvilke regler kandidattilmel-
dingen foregår. 

På stemmesedlen anbringes en rubrik med 
betegnelsen "stemmer blankt". 

Stemmesedlen skal være tilgængelig for 
foreningens medlemmer senest 4 dage før 
valgets begyndelse sammen med en vejled-
ning i den anvendte valgmetode. 

kredsforeningen
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§ 8, stk. 6. Valgbare er alle, som i flg. § 4,stk. 
1 er optaget som medlem af Københavns 
Kredsforening, og som ikke er ansat i fast, 
lønnet stilling inden for FADL's aktiviteter,  
som eksempel nævnes FADL Københavns 
Kredsforening tillidsrepræsentanter 

§ 8, stk. 11. Repræsentantskabet sam-
menkaldes af bestyrelsen. Der afholdes i 
en funktionsperiode mindst to tre repræ-
sentantskabsmøder. Et efterårsrepræsentant-
skabsmøde, der afholdes senest 14 dage efter 
valgets opgørelse, et vinterrepræsentant-
skabsmøde, hvor budgettet for et kommen-
de år lægges og godkendes, samt et forårsre-
præsentantskabsmøde, der afholdes i marts 
eller april måned. Dog således at regnskabet 
for foreningen ligger klar til godkendelse. 
Repræsentantskabsmøder afholdes i øvrigt, 
når bestyrelsen eller mindst 5 repræsentan-
ter ønsker det. 

§ 9, stk. 3. Til efterårsrepræsentantskabs-
mødet indkaldes såvel det afgående som 
det nyvalgte repræsentantskab samt dettes 
suppleanter. Stemmeret har dog kun de 
nyvalgte repræsentanter. 

På dette møde:

a. Aflægges beretning over foreningens drift 
det forløbne år, samt speciel omtale af den 
afholdte generalforsamling.

b. Aflægges beretning over det afholdte valg.

c. Vedtages forretningsorden for repræsen-
tantskabet.

d. Foretages valg af formand og bestyrelsens 
øvrige 6 medlemmer samt tre suppleanter.

Valgbare er alle ordinære medlemmer af 
repræsentantskabet. Formanden vælges 
ved simpelt flertal. De øvrige 6 Bestyrelses-
medlemmer vælges efter den d'Hondtske 
metode vælges ved simpelt flertal, således at 
hver repræsentant kan fordele 6 stemmer på 
6 forskellige. Det er ikke et krav at bruge alle 
6 stemmer. Herefter vælges de tre supplean-
ter, ligeledes efter den d’Hondtske metode 
efter samme princip.

e. Vælges repræsentanter og suppleanter til 
Hovedbestyrelsen.

f. Vælges repræsentanter til Bogladens 
repræsentantskab.

f. Foretages indstillinger til Fadls Forlagets 
bestyrelse (denne indstilling kan skydes til 
foråret tættere på forlagets generalforsam-
ling) samt udvalg under Hovedbestyrelsen.

Valgbare under e. er alle ordinære medlem-
mer af repræsentantskabet. Valgbare under 
f. er alle ordinære medlemmer af samt 
suppleanter til repræsentantskabet. Som 
udgangspunkt sker afstemningerne under 
e. og f. efter samme princip som under d., 
hvor de valgbare til de enkelte pladser har 
stemmeret.

AFSNIT  4 – BESTYRELSEN

§ 10, stk. 4. forslås tilføjet nedenstående 
for at klargøre formålet med associerede til 
bestyrelse:

§ 10, stk. 4. Repræsentantskabet kan i sær-
lige tilfælde træffe beslutning om udpegel-
sen af ”associerede bestyrelsesmedlemmer”, 
der deltager i bestyrelsens arbejde, men 
uden stemmeret.  Som eksempel kan næv-
nes tidligere bestyrelsesmedlemmer, som 
forventes at udtræde af foreningen i løbet af 
det forestående foreningsår.

AFSNIT 5 - GENERALFORSAMLINGEN

Der er tale om simpel sanering af vedtæg-
terne

§ 12. Ordinær generalforsamling, der afhol-
des i oktober, indkaldes første uge i ved op-
slag i MOK. På denne aflægger bestyrelsen 
beretning om foreningens virksomhed og 
fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig 
med indkaldelsen udsendes dagsorden samt 
evt. lovændringsforslag vedtægtsændrings-
forslag. 

§ 12, stk. 4. På Generalforsamlinger, hvor 
mindst 50 medlemmer giver møde, kan, 
hvor dette findes på dagsordenen, ved sim-
pel flerhed flertal vedtages, at der udskrives 
valg til Repræsentantskabet. 

AFSNIT 7 - IKRAFTTRÆDEN

§ 15. Disse love træder i kraft den 8. oktober 
1980. Med ændringer fra generalforsamlin-
gerne 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
93, 94, 95, 96, 98, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006 og 2010. 
Det foreslås at vedtægtsændringers ikraft-
træden sker fra d.d. dog med dispensation 
således at vedtægter omhandlende antallet 
af suppleanter først træder i kraft i forbin-
delse med valg. Denne formulering frafalder 
automatisk og erstattes med ”2012” ved den 
ordinære generalforsamlings afholdelse i 
oktober.

Nærværende valgregulativ som er gældende 
for FADL Københavns Kredsforening, er ind-
delt efter følgende princip:

0: Før valget

1: Valgets afholdelse.

2: Valgberettigelse.

3: Valgmåde og valgets opgørelse.

4: Suppleringsvalg.

5: Klager over valgets opgørelse.

6: Ikrafttræden.

7: Bilag – Tidslinje og huskeliste

Afsnit 0. Før valget
§ 0, stk. 1: Minimum en uge før opstillings-
fristens udløb afholdelse på minimum to 
introduktioner til nærværende valgregulativ 
og  repræsentantskabets arbejde på forskel-
lige dage.

§0 , stk. 2: Offentliggørelse af tid og sted for 
ovennævnte introduktioner offentliggøres 
hurtigst muligt. Dog senest en uge før.

Afsnit 1. Valgets afholdelse
§ 1, stk. 1: FADL Københavns bestyrelse 
sørger for at der udnævnes et valgudvalg 
bestående af 3 til 5 personer.

§ 1, stk. 2: Senest 2 dage før opstillingsfri-
stens udløb udpeger bestyrelsen 2 valgkon-
trollanter, som skal være stemmeberetti-
gede, men som ikke stiller op ved valget. 

§ 1, stk. 3: Kandidater har mulighed for 
at aflevere tekst (max. 200 ord) og billede 
(pasfotostørrelse) til FADL Københavns 
sekretariat - til brug på FADL Københavns 
hjemmeside og sider i MOK - senest 48 timer 
efter opstillingsfristen udløb.

§ 2, stk. 1: Valgudvalget er ansvarligt for, 
at der afholdes valg efter nedenstående 
retningslinier.

§ 2, stk. 2: Valgudvalget er ansvarligt for at 
alle opstillede kandidater er stemmeberet-
tigede og valgbare. Er opstillingsblanketten 
ikke udfyldt korrekt, er det valgkontrollan-
ternes opgave at afgøre, om blanketten skal 
godkendes.

§ 2, stk. 3: Valgudvalget er ansvarligt for at 
tidsfristen for opstilling af kandidater og 
valgets afholdelse offentliggøres på FADL 
Københavns Facebookside og hjemmeside 
senest 4 uger før opstillingsfristens udløb, 
samt i første mulige MOK.

Valgregulativ for valg 
for FADL, Københavns 
Kredsforenings Repræ-
sentantskab (KKR)

kredsforeningen



66
§ 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skrift-
lige og foregår ved personlig fremmøde eller 
ved elektronisk valg. Der kan ikke stemmes 
in absentia.

§ 3, stk. 2: Senest 5 dage før første valgdag 
skal der offentliggøres en liste med samtlige 
opstillede kandidater.

§ 3, stk. 3: Stemmesedlen skal indeholde 
navne på samtlige opstillede og godkendte 
kandidater.

§ 4: Er der ved opstillingsfristens udløb 
ikke opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges repræsentanter, bortfalder valget 
og de opstillede kandidater betragtes som 
værende valgt.

§ 5: Kopier af udfyldte opstillingsblanketter 
skal umiddelbart efter opstillingsfristens 
udløb være tilgængelig på KKF's sekretariat.

§ 6, stk. 1: Klager over opstillingsblanketter 
skal afgives til valgudvalget, senest 2 hver-
dage efter opstillingsfristens udløb.

§ 6, stk. 2: Ved klager over opstillingsblan-
ketter, træffes den endelige afgørelse om 
godkendelse, af valgkontrollanterne i fæl-
lesskab.

§ 6, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om 
godkendelse af en opstillingsblanket, kan 
blanketten ikke godkendes.

Afsnit 2. Valgberettigelse
§ 7, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved 
valgets begyndelse er medlemmer af FADL, 
Københavns Kredsforening.

§ 7, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes 
i foreningens love.

§ 8: Valgbare er alle som ved opstillingsfri-
stens udløb og under valgperioden er med-
lem af FADL, Københavns Kredsforening.

Afsnit 3. Valgmåde og valgets opgø-
relse
§ 9, stk. 1: Valget foregår som simpelt person-
ligt valg, hvor de 21 kandidater der får flest 
stemmer bliver valgt til repræsentantskabet. 
Eventuelle suppleanter rangordnes efter 
antallet af stemmer. Antallet af mulige sup-
pleanter er angivet i foreningens love.

§ 9, stk. 2: Det er muligt at stemme på 10 
kandidater på stemmesedlen

§ 10: En kandidat skal på opstillingsblanket-
ten påføre navn, CPR.-nr, email-adresse og 
telefonnummer.

§ 11, stk. 1: Ved mere end 10 krydser på 
stemmesedlen erklæres stemmesedlen 
ugyldig. Dette gælder også ved mere end ét 
kryds ved hver kandidat.

§ 11, stk. 2: De 21 kandidater med flest stem-
mer er valgt til repræsentantskabet. Herefter 
rangordnes eventuelle suppleanter efter 

antal stemmer. Ved stemmelighed afgøres 
valg/rangordning ved lodtrækning foretaget 
af valgkontrollanterne.

§ 12: Ved midlertidig eller permanent fravær 
af en af de valgte, indtræder sup-plean¬ter i 
den rækkefølge, de er rangordnet.

Afsnit 4. Suppleringsvalg
§ 13: Hvis der på denne måde opstår va-
kance på mere end 2/3 af samtlige pladser 
i repræsentantskabet, skal der udskrives 
suppleringsvalg.

§ 14, stk. 1: Valgets opgørelse kontrolleres af 
valgkontrollanterne

§ 14, stk. 2: Ved valgets opgørelse, kan der 
ikke deltage personer som er kandi-dater 
ved valget

Afsnit 5. Klager over valgets opgø-
relse
§ 21, stk. 1: Klager over valgets opgørelse 
skal indgives senest to dage efter valgets of-
fentliggørelse i MOK.

§ 21, stk. 2: Valgkontrollanterne afgør om en 
klage skal gives medhold, samt om eventuel-
le fejl er så graverende, at der bør foretages 
omvalg.

Afsnit 6.  Ikrafttræden
§ 22: Ovennævnte valgregulativ træder i 
kraft efter vedtagelse i Københavns Kreds-
forenings repræsentantskab, efterfølgende 
godkendelse i Hovedforeningens Hovedbe-
styrelse samt offentliggørelse i MOK og/eller 
ved opslag på Panum Instituttet.

Studiekalender 12/13
Husk, at du som medlem af FADL kan hente 
et gratis eksemplar af studiekalenderen 
2012/2013. Kalenderen er klar til afhentning 
i FADLs ekspedition på Blegdamsvej 26, 
baghuset - i uge 28 (sidste uge i juni).

FADLs ekspedition...
lukker for personlig og telefonisk hen-
vendelse torsdag og fredag den 17. og 18. 
maj på grund af Kristi Himmelfartsferie. 
Vi åbner igen for ekspedition mandag 
den 21/5 kl. 8.00.

kredsforeningen
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5. semester kandidat på 

engelsk

Kunne du tænke dig at følge undervisningen 
på 5. semester kandidat på engelsk ?
Så er muligheder tilstede – der bliver oprettet 
2 engelsk sproget hold på dette semester, hvor 
udenlandske studerende bliver holdsat, men 
det er også mulighed for danske studerende 
at tilmelde sig disse hold.
Undervisningen i de 3 fag, vil foregå på Rig-
shospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg 
Hospital. Undervisningen er obligatorisk og 
der er karakter til eksamen.
Hvis ovennævnte har din interesse skal du 
tilmelde dig 5. semester kandidat på hold 2 
eller 11.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte er 
du velkommen til at kontakte SSC, stud-
iesekretær Dorit Svendsen tlf. nr. 3532 6483 
eller doritsv@sund.ku.dk.

Studieservicecentret
Dorit Svendsen

Trosbekendelsen XIII – Gud Sønnen; 
lort og lagkage
Vi trorpå Jesus Kristus, 
hansenbårneSøn, vorHerre, 
somerundfangetvedHelligånden, 
fødtafJomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, dødogbegravet, 
nedfarettilDødsriget, 
påtredje dag opstandenfra de døde, 
opfarettilhimmels, 
siddendevedGud Faders, den almægtiges, højrehånd, 
hvorfrahanskalkomme at dømmelevendeogdøde.
Sådan beskrives den side af den kristne gud, som vi 
kalder Jesus, sønnen. I helt koncentreret form opridses 
de vigtigste highlights i hans jordiske liv omkranset af 
de mindst lige så afgørende forestillinger om, hvad der 
gik forud og skete bagefter. 
Den centrale - og meget mærkelige - påstand er, at 
Jesus var både sandt Gud og sandt menneske. Begge 
dele fuldt ud. Det er jo ikke noget, som man kan argu-
mentere for – eller imod for den sags skyld. Det er en 
sær og urimelig påstand, som man kan vælge at godtage 
eller ej. Med fornuftens fulde brug er det både fristende 
og oplagt at forkaste påstanden. 
Én ting er, at tro på en himmelsk, overjordisk kraft, 
som vi vælger at kalde Gud – hvad enten vi er kristne, 
jøder eller muslimer – eller noget helt andet; det kan 
være svært og mærkeligt nok i sig selv. Men at tro på 
at selvsamme transcendente størrelse også er et men-
neske af kød og blod – det er alligevel skrap kost. Det er 
en sammenblanding af kategorier, der vil noget. Lort og 
lagkage. En velbegavet pornostjerne. Nationalsangen 
på en ny melodi.
Den slags sammenblandinger af ting, som helt intuitivt 
ikke hører sammen, har det med at vække vores afsky. 
Får os til at tage afstand. Til at protestere. Men måske 

kan vi transformere afskyen, afstanden og protesten til 
enundren. Til en ny overvejelse over, hvor grænserne 
for det mulige går. Måske kan vi lade den umulige 
cocktail åbne verden i stedet for at lukke den. 
Men det kræver selvfølgelig en indsats ikke at blive 
stående ved forkastelsen, der byder sig selv til. Her 
tænker jeg ikke bare på en indsats, der går på at slå for-
standen fra og blindt acceptere det urimelige. Det gør 
jeg også. Men jeg tænker ikke mindre på en indsats, der 
kræver, at den enkelte sætte hele sin kapacitet ind på 
at forsøge at finde sammenhæng, hvor sammenhæng 
ikke er indlysende. En anstrengelse på at åbne sind og 
krop for det som er uforståeligt - i tillid til at mening 
ikke nødvendigvis er meningen med livet. 
Brug forstanden. Erfaringerne. Både de gode og de 
onde. Stol på, at den sammenhæng, som du ser, er din. 
Den kan udfordres og styrkes i mødet med de sammen-
hænge, som andre har fundet. Den kan nuanceres og 
udvikles i et samspil med flere mærkelige og urimelige 
påstande. Give it a try!
Rigtig god Kristi Himmelfartsdag!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

-----

Studietur til Rom, byernes by
Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom.
Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studenterpræst 
Stefan Lamhauge Hansen og akademisk medarbejder 
Annette Davidsen deltager på turen.
Der vil blive holdt tre optaktsseancer om hhv. Katolicis-
men, Det klassiske Rom og kunsten i Rom. Den ene 
aften vil inkludere fællesspisning med de andre, der 
skal med på rejsen. De tre arrangementer er også åbne 
for dig, der ikke skal med på turen. 
Mere info følger efterhånden som programmet for 

turen bliver fast-
lagt.
Ko n t a k t  e v t . 
akademisk me-
darbejder An-
nette Davidsen 
(davidsen@hum.
ku.dk eller 53 53 
51 31), hvis du 
vil tilmelde dig, 
eller hvis du vil 
have flere oplys-
ninger.
Tid: 6.-11. No-
vember 2012
Pris: kr. 3500,- for studerende

-----

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, 
og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du 
bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. 
Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige han-
dlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som 
ressourceperson i forbindelse med fx etiske problem-
stillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller 
find ham på kontoret i hans træffetid. 
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

Kære medstuderende!

Som du måske har set eller hørt, har vi længe haft 
fokus på 4. semester bachelor og dets store skriftlige 
integrerede eksamen i mave, tarm, hjerte, lunge og 
energiomsætning. Årsagen til at semestret har fået 
vores opmærksomhed, er dårlige evalueringer fra 
studerende og en dumpeprocent oppe omkring 20% 
semester efter semester. 

Vi har overvejet mange forskellige løsningsforslag. 
Bl.a. har vi set nærmere på en opdeling af eksamen i 
hhv. mave-tarm-energiomsætning og hjerte-lunge, vi 
har været i dialog med holdrepræsentanterne på 4. 
semester i flere omgange, vi har diskuteret SAU-tim-
ernes indhold og struktur, semestrets opbygning m.m. 

En løsningsmodel vi især har haft en forkærlighed 
for, er indførelsen af cafétimer. Denne model har den 
klare fordel, at vi ved den virker. Siden indførelsen af 
cafétimer på 1. semester bachelor, er dumpeprocenten 
faldet, og tilfredsheden steget. En anden fordel ved 
cafétimer er at det er en løsning rettet mod netop 
det som er det største problem på 4. semester: en 
uoverensstemmelse mellem undervisning og eksamen. 

Men hvad er det for en størrelse, de her cafétimer? 
Jo, det er 2 timer én gang om ugen i ca. 10 uger op til 
eksamen, hvor 1-2 lokaler på kemigangen reserveres 
og 2-3 af de bedste SAU-lærere er tilgængelige for 

spørgsmål til eksamensop-
gaver. Det er altså ikke 
decideret undervisning, men 
en utrolig god hjælp til ek-
samenslæsning og meget 
eksamensforberedende. 

Hvis det ikke havde været 
for Demokratiske Medici-
nere, havde der ikke været 
så stort et fokus på at få løst 
nogle af de problemer der 
har været på 4. semester 
bachelor. Vi kan selvfølgelig ikke løbe med hele æren 
– vi har været mange om beslutningen om at indføre 
cafétimer. Hvis det ikke havde været for vores meds-
tuderendes konstruktive evalueringer af kurserne og 
eksamen, havde vi måske slet ikke opdaget at der var 
et problem. Stor tak til alle der udfylder de tilsendte 
evalueringsskemaer på mail, og husk at opfordr din 
læsemakker til at gøre det samme  

Har du ris, ros, kommentarer, eller er der en studenter-
politikerspire gemt i dig? Skriv til os på Mail@Demok-
ratiskMedicin.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Fortsat god eksamenslæsning til alle.

Med venlig hilsen
Mette
Næstformand i Demokratiske Medicinere

Uge 20: Gode tilbud fra studenterpræsten

Fra d. 1. februar 2009 blev der indført en ny kandidatstudieordning, der erstattede 
den gamle 2003-kandidatstudieordning. Det vil sige, at alle der har påbegyndt kandi-
datuddannelsen fra og med d. 1. februar 2009 går på 2009-kandidatstudieordningen.
Der er væsentlige forskelle på de to studieordninger. F.eks. hedder den afsluttende 
opgave man skriver på 2003-kandidatordningen en ”OSVAL II”, mens den på 
2009-kandidatstudieordningen hedder et ”Kandidatspeciale”, og der er også forskel 
på ECTS point, hvor mange sider opgaven skal fylde mm. 
Udover dette er der også forskel på, hvad semestrene bliver kaldt på de to studie-
ordninger. Det er vigtigt at man noterer sig dette, da der er store forskel på de to 
kandidatstudieordninger – både indholdsmæssigt og administrativt på uddannelsen.
2003-kandidatstudieordningen 2009-kandidatstudieordningen
7. semester   1. semester kandidat
8. semester   2. semester kandidat
9. semester   3. semester kandidat
10. semester   4. semester kandidat
11. semester   5. semester kandidat
12. semester   6. semester kandidat

Grunden til at man har valgt at ændre navnene på semestrene som foroven er for 
definitivt at adskille bacheloruddannelsen i medicin fra kandidatuddannelsen i 
medicin, da det faktisk bliver regnet for to forskellige uddannelser. 

2003-kandidatstudieordningen har været under udfasning siden indførelsen af 
2009-kandidatstudieordningen og efter foråret 2012 findes 2003-kandidatstudieord-
ningen ikke længere. De studerende der stadig går på 2003-kandidatstudieordningen, 
skal kontakte os, så de kan blive flyttet over på 2009-studieordningen.

Vil du gerne have et overblik over din studieordning kan du finde den på denne side: 
http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Med venlig hilsen,

Studievejledningen for Medicin

7. semester eller 1. semester kandidat?
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Studievejledningen for Medicin 20-21 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 14/5 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 15/5 11.30 – 12.30 12.30 – 14.30 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Tirsdag 15/5 17.30 – 18.30 15.30 – 17.30 Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 16/5 16.15 – 17.15 - Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Fredag 18/5  09.00 – 11.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
      
Mandag 21/5 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Onsdag 23/5 14.15 – 15.15 17.30 – 19.00 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 24/5 15.00 – 16.00 13.00 – 15.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 24/5 09.00 – 10.00 15.00 – 17.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 25/5 09.30 – 10.30 10.30 – 12.30 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid! 

International vejledning: 
Vi er på kontoret i bygning 33.05.19 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til 
møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.   
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:  

 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa  
 Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land  
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan  

Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om: 

 Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) 
 Selvarrangerede studieophold 

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: 33.05.04  træffetidslokale er: 33.05.19 

Tilmelding til næste semesters undervisning
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen 
på KUnet. Det er en god idé at tjekke Studieservicecenterets hjemmeside, www.ssc.
ku.dk, først, hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler. 
Her kan du nemlig se rulleskemaerne for semesteret og hvilke mulige hospitaler, du 
kan holdsættes på.  
• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2012.
Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk tilmeldt 
eksaminerne på det pågældende semester. 
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen 
er ansøgningsfristen også d. 1. juni. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om 
din ansøgning, se kontaktoplysninger på www.medicin.ku.dk/vejledning/. 
• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. august 2012.
Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret, 
www.ssc.ku.dk.

studvejl 5-2b Oversigt over forkortelser af de hospitaler der anvendes til 7.doc 

Hvor kan jeg komme i klinik? 
 

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

 
Hospitaler der anvendes til  

1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin 
 

Hospital 
 

 Hvilke 
semestre 

Forkortelse af navn 

Amager Hospital  1 + 4 AH 
Ballerup Psykiatrisk Center  4  
Bispebjerg Hospital  1 + 4 BBH 
Fjorden Regionssygehus, Roskilde  4  
Frederiksberg Hospital  1 + 4 FH 
Gentofte Hospital  3  GEN 
Glostrup Hospital  1 + 4 GLO 
Halmstad Sygehus, Sverige  3 HALM 
Helsingør Hospital  3 HELS 
Herlev Hospital  1 + 4 + 6 HER 
Hillerød Sygehus  3 + 4 + 6 HILL 
Holbæk Sygehus  3 + 6 HOL 
Hvidovre Hospital  3 + 4 + 6 HVH 
Køge Sygehus  3 RASK 
Nykøbing Falster Sygehus  3 NF 
Næstved Hospital  1 + 4 + 6 NÆ 
Rigshospitalet  1 + 4 + 6 RH 
Roskilde Sygehus  3 + 4 + 6 RAS 
Rønne Hospital, Bornholm  3 RØN 
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde  4  
Slagelse Sygehus  1 SLA 
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue  4  
 
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 efteråret 
2012. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Studievejledningen for Medicin 

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

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsæt-
ning 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 efteråret 2012.

Med venlig hilsen,

Studievejledningen for Medicin

TAG KLINISKOPHOLD I JAPAN ELLER BRASILIEN
i foråret eller efteråret 2013
 
Ansøgningsfrist: DEN 1. JUNI 2012.  
 
Hvornår på studiet: 
Brasilien – 2 pladser:
1. og 5. semester (KA)
Fagene i udlandet – 1. semester (KA):
Kliniske kursus i intern medicin I og klinisk kursus i kirurgi I med en fordeling i 
uger på:
• 8 ugers klinisk kursus i intern medicin 
• 8 ugers klinisk kursus i kirurgi
Plan før afrejse 
Et OBLIGATORSIK 2-dags forberedende introduktionskursus til kliniske færdigheder 
(CEKU), som afholdes indenfor 1-2 uger efter 6. semesters eksamen. Du får direkte 
besked om tid og sted ca. 1½ måned før kurset afholdelse.  
Før afrejse eller efter hjemkomst:
Kurset i blodtypeserologi (obligatorisk) og kursus i patologi (ikke obligatorisk).
Eksamen
Efter opholdet i udlandet skal du til 1. semesters eksamen i klinisk introduktion, 
intern medicin og kirurgi herhjemme. 

eller
 
Fagene i udlandet – 5. semester (KA)
• 4 ugers klinisk kursus i dermatologi/venerologi
• 4 ugers klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
• 4 ugers klinisk kursus i oftalmologi
Eksamen
Efter opholdet i udlandet skal du til 5. semesters eksaminer herhjemme.
Sprog: portugisisk
Japan – 2 pladser:
Delt 4./5. semester (KA) eller 5. semester med neurologi/
neurokirurgi som VKO:
Fagene i udlandet:
• Klinisk kursus i neurologi/neurokirurgi
• Klinisk kursus i oftalmologi
• Klinisk kursus i dermato-venerologi
Plan før afrejse:
• Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering
• Kursus i Retsmedicin - kurset er ikke obligatorisk
Efter hjemkomst:
• Eksamen i oftalmologi
• Eksamen i dermato-venerologi
• Eksamen i retsmedicin
Holdsætning på efterfølgende semester:
•Klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
•Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inkl. børne 
- og ungdomspsykiatri
•Klinisk kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi
•Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering 
(hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse)
•Kursus samt eksamen i Retsmedicin (hvis du ikke har 
taget kurset og eksamen før afrejse)
Sprog: engelsk
Erfaringsrapporter fra studerende, der tidligere har 
været på udvekslingsophold i Japan og Brasilien, kan du 
finde disse på vores hjemmeside: http://medicin.ku.dk/
internationalt/generelt/muligheder_for_udveksling/
oversoiske/
 
RESTPLADS I NORGE:
Herudover har vi en restplads i Trondheim på 5. semester 
(KA) i efteråret 2012.
Hvordan:
Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på: 
http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/vejledning_
udveksling_medicin/
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte 
den internationale studievejleder Eva Maryl.(email: 
evma@sund.ku.dk / tlf. 35 32 75 28) eller komme forbi 
lokale 33.5.19.

studievejledningen
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Studievejledningen for Medicin 20-21 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 14/5 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 15/5 11.30 – 12.30 12.30 – 14.30 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Tirsdag 15/5 17.30 – 18.30 15.30 – 17.30 Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 16/5 16.15 – 17.15 - Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Fredag 18/5  09.00 – 11.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
      
Mandag 21/5 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Onsdag 23/5 14.15 – 15.15 17.30 – 19.00 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 24/5 15.00 – 16.00 13.00 – 15.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 24/5 09.00 – 10.00 15.00 – 17.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 25/5 09.30 – 10.30 10.30 – 12.30 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid! 

International vejledning: 
Vi er på kontoret i bygning 33.05.19 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til 
møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.   
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:  

 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa  
 Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land  
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan  

Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om: 

 Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) 
 Selvarrangerede studieophold 

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: 33.05.04  træffetidslokale er: 33.05.19 

Dansk selskab for MeDicinsk 
filosofi, etik og MetoDe

Videnskabelig uredelighed
og god videnskabelig praksis – før og efter Penkowasagen

Stormøde: Torsdag den 31. maj 2012, Lundsgaard Auditoriet, 
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.N

16.00  - 16.05  Velkomst/introduktion. lektor, mag.art. Peter rossel, institut 
for folkesundhedsvidenskab, kU. formand for DsMfeM

16.05 – 16.40  Videnskabelig uredelighed fra et videnskabsteoretisk syns-
punkt. lektor claus emmeche, center for naturfilosofi og 
Videnskabsstudier, kU

16.40 – 17.15  Penkowasagen og journalisters rolle i afsløring af videnskabelig 
uredelighed. Journalist Poul Pilgaard Johnsen, Weekendavisen

17.15 – 17.50  Penkowasagen – universitets håndtering af sagen. Professor 
dr. med. et scient. Jens rehfeld, rigshospitalet

17.50 – 18.15  Pause og forfriskninger

18.15  - 18.50  Penkowasagen – belyst fra københavn Universitets side. 
Direktør, dr.med. nils strandberg Pedersen, statens serum 
institut. formand for købehavns Universitets bestyrelse

18.50 – 19.25  sudbøsagen – et eksempel på hvordan en lignende sag blev 
håndteret på et andet universitet. Viceadministrerende direktør 
MD, Ph.D stein Vaaler, akerhus Universitetssykehus Hf, norge

19.25 – 19.50  Videnskabelig uredelighed – hvor udbredt er det og hvad 
gør universiteterne for at imødegå det? overlæge, dr.med. 
nils axelsen. ombudsmand for forskningsintegritet, statens 
serum institut

19.50 – 20.30  Panel diskussion

alle er velkomne, se program på www.dsmfem.dk

Basal 
Neurologisk 

Undersøgelse 
Kom til vores kursus og lær den basale neurologiske 
undersøgelse!  

Onsdag d. 16/5 Kl. 16.15 i Store 
mødesal i studenterhuset 

Lær at lave en god basal neurologisk 
undersøgelse!  

Vi gentager succesen fra tidligere semestre: 
Underviseren er Læge Bo Biering-Sørensen, 
tidl. formand for Yngre Neurologer, 
Neurokirurger og Neurofysiologer.  

Der vil være tid til og mulighed for en masse 
praktiske øvelser. Der er begrænsede pladser 
til kurset. Pladserne fordeles efter først til 
mølle. Kurset er gratis, du skal bare være medlem af FORNIKS. 

Tilmelding sker ved at skrive en mail til basalneuro@forniks.dk med: 
 
Dit navn 
Dit telefonnummer 
Din KU-net mailadresse 
 
Tilmeldingen er åben. Der er stadig ledige pladser. 
Vi uddeler pladserne efter først-til-mølle. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
FORNIKS - FORening for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende 

basisgrupper og annoncer

    

 kun for dig  
få kort, kredit og webbank i danmarks
billigste bank.

	 Kassekredit	på	50.000	kr.	til	lav	rente	og	uden	gebyr

	 Gratis	Visa/Dankort

	 Gratis	Visa	Debit

	 Gratis	hævning	i	danske	pengeautomater	

	 Gratis	tilslutning	til	web-	og	mobilbanken

	 Gratis	bankskifte	–	vi	ordner	det	for	dig

Se	mere	om	hvad	vi	kan	tilbyde	dig	på	lpk.dk.

lægernes Pensionsbank
for medlemmer af lægernes Pensionskasse

med en studiekonto i lægernes Pensionsbank får du:

På	Pengepriser.dk	opgøres	for	ni	modelfamilier,	hvilke	af	Danmarks	
pengeinstitutter,	der	er	billigst.	Lægernes	Pensionsbank	var	i	december	
2011	landets	billigste	bank	for	otte	af	modelfamilierne.	Den	unge	familie	
er	en	af	dem.
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The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research has been established at the Faculty of 
Health Sciences, University of Copenhagen. The Center consists of five scientific sections and a number of 
international research alliances. Section on Integrative Physiology headed by Prof. Juleen Zierath is seeking 
highly motivated students for the following projects:

Environmental Epigenetics Lab lead by Dr. Romain Barres (barres@sund.ku.dk)
Muscle, DNA methylation and exercise – DNA methylation is a major component of epigenetic modifications 
controlling gene expression and chromatin structure. Previously we have shown that acute exercise can remodel 
promoter methylation at genes controlling fuel utilization in skeletal muscle (Cell Metab. 2012; 15(3):405-11). 
In the current Master project, you will participate in the follow-up study of this work which is to characterize 
the DNA methylation machinery involved in exercise-induced DNA hypomethylation and determine its role 
in exercise training in rodents. 

Mapping the 3D conformation of chromatin in skeletal muscle – Functional gene elements carried by distinct 
chromosomes or separate by wide genomic distance are brought to close spatial proximity to regulate gene 
expression (Science. 2009; 326(5950):289-93). Muscle contraction activates gene expression response to drive 
for metabolic and contractile apparatus adaptations. The three-dimensional (3D) chromatin remodeling 
processes engaged by muscle contraction are unknown. In this project, you will use chromatin conformation 
capture techniques coupled to sequencing to map the 3D structure of chromosomes in skeletal muscle from 
human and mouse origin during basal state and after contraction.

Molecular Metabolism Lab lead by Dr. Jonas T. Treebak (jttreebak@sund.ku.dk)

Adaptation of skeletal muscle to metabolic stress induced by exercise – A well-established adaptation to exercise 
training is induction of genes involved in mitochondrial biogenesis. However, the molecular mechanism by 
which this occurs is not completely understood. Recent studies suggest that NAD-dependent proteins could 
play an important role (Nature 2009; 458(7241):1056-60). We have generated a transgenic mouse model lack-
ing Nampt which the rate-limiting enzyme in the NAD salvage pathway, and we hypothesize that these mice 
will not be able to adapt to exercise to the same degree as wildtype littermates.

Involvement of Rab GTPases in skeletal muscle glucose uptake – Rab GTPases are small monomeric GTP-
bound proteins that oscillates between a GTP-bound, active form and a GDP-bound, inactive form, and they 
act as switches that link signal transduction pathways and molecular effectors required for the downstream 
functions. Specific Rab proteins have been suggested to be involved in regulating glucose transport in cell 
culture-based systems. By using in vivo gene-electro transfer we will investigate which Rab proteins are 
involved in insulin- and contraction-induced glucose uptake in skeletal muscle.

Research Alliances with the Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School and the University of Massachusetts
Several projects are arising from the research alliances. For information please contact barres@sund.ku.dk.

FORSØGSPERSONER 
SØGES
Raske forsøgspersoner søges til undersøgelse af 
smertesansen i lysken.

Studiet består af to undersøgelser af 3 timers 
varighed med en uges mellemrum. Vi undersøger 
af følesansen i lysken og hvorledes den påvirkes af 
smerter fra underhud, nerver og muskler. 
Følesansen i huden undersøges med varmestimu-
lation
Smerterne i huden, underhuden og muskel påføres 
ved små 2 nåleelektroder på 0.7 mm i diameter. 

Du må ikke være opereret i lyskerne tidligere, lide af 
kroniske smerter eller tage smertestillende medicin 
i dagene op til forsøget.

Undersøgelsen er i sagens natur ubehagelig, men 
ufarlig.

Der ydes ulempe honorar på 1100.- kroner pr un-
dersøgelsesdag, svarende til 2200.- kroner for hele 
forsøget på der samlet varer ca. 6 timer. 
Beløbet er skattepligtig B-indkomst
Dokumenterede udgifter til transport og parkering 
refunderes

Ved interesse kontakt da venligst læge 
Eske Kvanner Aasvang
Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet
Telefon: 3545 4771
Email: smerte100@gmail.com

Hjælp søges til pædiatrisk 
praksis!
Baggrund: Er du interesseret i pædiatri og astma? 
Så er det her studiejobbet for dig. Astma er en af 
de hyppigste sygdomme hos børn, og i vores praksis 
udgør de en stor del af patientgruppen. Udredning 
af astma omfatter lungefunktionsundersøgelser, 
anstrengelsestest og priktest, som studiejobbet 
blandt andet vil indebære udførelse af.
Målgruppe:  Der søges medicinstuderende som er 
på 6.-10. semester. Du må meget gerne have haft 
erfaring med børn eller astma fra tidligere, men 
det er ikke et krav. 
Hvornår:Stillingen tiltrædes pr. 1. juli 2012.
Løn: 175 kr i timen+  feriepenge efter gældende 
lovgivning. Stillingen vil omfatte 8 timers arbejde 
ugentligt fordelt på 2 dage.
Ansøgningsfrist:  1. juni 2012. Motiveret ansøgn-
ing med personlige data fremsendes til:

Marianne Schmiegelow
Speciallæge, dr. med.
Nybrogade 10, 2
1203 København K
Tel.: +45 33 32 22 90
Mobil: +45 28 49 02 57
Fax: +45 33 32 22 92
www.børnelæge.com
mschmiegelow@børnelæge.com

Skal du være Panums nye 
filmstjerne?
Lige nu er vi i gang med at lave en kortfilm om 3. 
semesters mundtlige eksamen. 
Dertil søger vi 3 skuespillere med eller uden erfaring 
som har lyst til at være med i dette pædagogiske 
projekt.
Filmarbejdet foregår primært lørdag den 2. juni. En 
enkelt scene vil desuden blive filmet under selve 3. 
semesters mundtlige eksamen. 
 Vi søger:
Eksaminanden: Hovedrollen i filmen, som har nogle 
få replikker. Skal kunne deltage begge dage. Må ikke 
være på 3. semester.
Figurant: Du har ingen replikker, medmindre du øn-
sker det stærkt. Du skal bare møde op om lørdagen.
Eksamensvagt: Du har heller ingen replikker. Du 
skal møde op om lørdagen.
Vi kan ikke tilbyde løn men du får et gavekort til 
bogladen til 750 kroner for at være eksaminand og 
et til 350 kroner for hver af de to andre roller.
Projektets hovedansvarlig er Jørgen Olsen og sker 
i samarbejde med Jørgen Tranum, begge ICMM, og 
understøttes af SUNDsUdannelsespulje. 
Har du interesse så skriv en mail til: felixm@
sund.ku.dk

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder Summer School 
rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede 
læger med det ønske, at øge viden om psykiatrien og 
hermed også rekrutteringen til faget.

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage, stifte 
bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for 
psykiatrien, præsenteret af eksperter inden for de 
respektive områder.

For at give et indblik i fagets forskningsaspekter, vil 
der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet 
af den proces, der finder sted, når en ide bliver et 
færdigt projekt.

Som et tredje delelement vil deltagerne møde en række 
psykiatere, der har valgt forskellige interesseområder 
og karriereforløb. Der vil her blive lejlighed til at 
drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis 
man vælger det psykiatriske speciale.

Deltagelse i kurset er gratis takket være et 
unrestricted grant fra Lundbeckfonden.
Antal deltagere er begrænset til max 30.

Tilmelding: Skriv en kort motiveret ansøgning om, 

hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil 
blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.  Ansøg-
ningen skal have oplysning om: navn, adresse, e-mail, 
telefonnummer samt hvilket semester du skal starte 
på. For færdige læger anføres hvorvidt du er i turnus.

Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, 
max 30 deltagere.

Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis.
Ansøgningsfrist: Fredag den 15. juni 2012 
( I får svar tilbage senest 5.7.2012)

Ansøgning sendes på e-mail til:
 Sekretær Lena Bjørn Rasmussen
 e-mail:  lena.bjoern.rasmussen@regionh.dk   
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse: Overlæge Jeanett Bauer, Psykiatrisk 
Center København og overlæge Marianne Kastrup, 
Psykiatrisk Center København.

Sted: Distriktspsykiatrisk Center
          Strandboulevarden 96, 6. sal  
          2100 København Ø                  

Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 
20/8 – 21/8 – 22/8 – 23/8 - 2012

Kursusledelse: overlæge Jeanett Bauer og overlæge Marianne Kastrup                                  
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blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.  
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mail, telefonnummer samt hvilket semester du skal 
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R
LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk afdeling P
Gentofte Hospital

Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, 
Gentofte Hospital søger nyt holdmedlem. Vi søger 
en som kan starte fra juli måned (med oplæring 
inden), samt to som kan starte pr 1 september (med 
oplæring i august). De præcise oplæringdsatoer og 
start er meget fleksible.
Holdet skriver elektroniske journaler og klargører 
elektronisk medicin status på henviste elek-
tive og subakutte iskæmi patienter forud for 
koronararteriografi (KAG) og Percutan Coronar 
Intervention (PCI). Der er et tæt samarbejde med 
sygeplejerskerne på afdelingen. Jobbet giver god 
rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt og lærerigt.

Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00

Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat 
på 9. semester.
• Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 4 følgevagter på 5 timer inden 
start og hospitalsintroduktion (2 hele dage) de første 
to hverdage i hver mnd.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
værdsættes, men er ikke et krav.
• Gyldigt akkrediteringskort
• Motiveret ansøgning da der vil blive afholdt 
samtaler

Løn:
I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid 
Bruun tlf: 3524 5408 eller holdleder Kasper Kyhl, 
tlf: 2825 2657

Ansøgningsfrist:
Mandag den 29. maj 2011 kl. 10.00.
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold Gentofte”

Sommerhold På Frederiksberg hospital

Frederiksberg kliniks biokemiske afdeling har brug 
for et sommer-stikke hold til at hjælpe i ambula-
torium. 

Perioden:
• Uge 28-35
Arbejdstid:
• Mandag til fredag fra kl. 08.00-13.00
Oplæring:
• Der bliver planlagt oplæring på afdelingen inden 
opstart.

Krav:
- Medlem af FADL
- Bestået 6. Semester
- Minimum 300 SPV-timer
- Ansøgere med stikke eraring vil blive prioriteret
- Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist:
Mandag den 29.maj 2012.
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – 
Tilmelding til hold– ”Sommerstik FH.”

Nystartet lægevikar hold i
Psykiatrien Vordingborg 
søger 7-8 nye medlemmer

Hvis du er interesseret i et alsidigt job på et 
nyoprettet hold i psykiatrien i Vordingborg så kig 
efter her.
Holdet skal arbejde sammen med forvagten i den 
akutte modtagelse, hvor man skal hjælpe med de 
lægefaglige opgaver. Bl.a. modtagelse patienter til 
indlæggelse og vurdering, besvarelse af opkald fra 
lægevagt eller andre vedr. lægefaglige henvendelser, 
samt lægearbejde i aften/at periode vedr. indlagte 
patienter.
Det forventes at holdet skal sarte til 1. juli 2012

Oplæring:
• Der vil blive arrangeret en fælles introduktion 
for holdet. 

Arbejdstid:
• Alle ugens dage fra kl. 14.00-22.00

Krav:
• Skal være holdsat på 10. semester
• Min. 200 FADLvagt timer og gerne anden klinisk 
erfaring(Lægevikariat el. andet)
• Gyldigt akkrediteringskort 
• Interesse for psykiatri
• Skal kunne afholde minimum 4 vagter pr. mdr. 
også i eksamensperioder
• Motiveret ansøgning

Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav 
skal være opfyldt for at søge denne stilling. Det vil 
bl.a. sige at hvis du ikke har været inde og taget sin 
trykbrandtest, samt fået udleveret ny akkrediter-
ingskort efter den 18.maj, opfylder du ikke kravet.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for læge-
vikarer

Ansøgningsfrist:
mandag den 4. juni 2012
via www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold- 
Mærke ”Vordingborg”

Samtaler vil blive afholdt i den efterfølgende uge. 
Yderligere oplysninger: Adm. Sygeplejerske Astrid 
R. Bruun ab@fadl.dk eller på tlf. 35245408

Almen Praksis på Østerbro
En delepraksis på Østerbro hvor der ca. er tilknyttet 
2000 patienter
Vi anvender EDB-systemet Æsculab/profdok, nyt og 
velfungerende

Arbejdsopgaver: 
• Hovedsaglig pasning af telefon, derudover vil der 
være sygeplejefaglige opgaver som skal løses.
Søger en vikar for lægesekretær for sommerferie 
perioden: Uge 30-31-32

Derudover forstiller vi os, at du kan hjælpe på andre 
tidspunkter.

Mødetider:
• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-13.00

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

Ansøgningsfrist:
Mandag den 29. maj 2012 kl. 08.00
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Læge Østerbro”

Bispebjerg Hospital
Geriatrisk afdeling
har brug for skrivehjælp

Har brug for FADL vagter gerne med sekretær erfar-
ing til at tage hjælpe med journalskrivning.

Perioden er:    
uge 26-27-28 samt uge 31, 32, 33 og 34
 
Arbejdstid: Hverdage fra kl. 08.00-15.00  

Krav: 
- Højt semestertrin prioriteres
- Erfaring med Opus og grønt system, 
- Mirsk foretrækkes
- Bestilling af bl.pr. i labka
- Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. maj 2012 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke 
” BBH afd. G”
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Almen Praksis i Ålsgårde

En delepraksis I Ålsgårde mangler en vikar for 
sekretæren i sommerperioden. Vi bruger Novax 
journalsystem.
Arbejdsopgaver: 
• Hovedsaglig pasning af telefon, recepter, forfal-
dende sekretærarbejde.
Søger en vikar for lægesekretær for sommerferie 
perioden:
                                           Uge 28-29-30
Oplæring: 
• Sammen med sekretæren den 6. juli 2012
Mødetider:
• Mandag - fredag kl. 09.00-14.00
Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist:
Mandag den 11. juni 2012 kl. 08.00
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Læge Ålsgårde”

Er du interesseret i kardiologi?

Bliv ekspert i EKG-tolkning!

Kardiologihold RH 4101 søger erfarne venti-
latører til ansættel¬se som kardiologisk assistent 
fra 10 Juni & 1 Juli 2012.

Hvem vi er:
Vi er 11 medicinstuderende, som arbejder som 
kardiologiske assistenter (OBS´ere) i observation-
srummet på kardiologisk intensivafdeling RH 2143. 

Hvad vi laver:
- Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter ind-
lagt på afdelingens sengeafsnit
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt 
akutte patienter 
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI (ballonudvidelser)

Hvad vi kan tilbyde:
- Oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
- Oplæring i 2 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 
4 betalte dag/aftenvagter.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde 
på lille intensivafdeling.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder 
med efterflg. middag.Vi værdsætter kommunika-
tion & er særdeles hjælpsomme ved ændringer i 
vagtplan. 
- ”Pensionistordning”, idet man efter 600 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du:
- Færdig med 8. semester.
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 
200 VT-timer 
- I stand til at tage 8 vag¬ter pr. 4 ugers vagtplan 
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. 
kompakt holdstruktur)
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment. 

Omkring ansøgning og ansættelse:
- Du skal ansøge senest tirsdag 17. Maj via www. 
fadlvagt.dk 
- Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, 
om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
- Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag 31. Maj 
på afdeling 2143 på Rigshospitalet
- Du må gerne medsende en motiveret ansøgning.
- Angiv på ansøgningen, hvis der er særlige forhold, 
vi skal være opmærksomme på.
- Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. 
tidspunkt for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder
Sina Pettersson: hwx967@alumni.ku.dk

vagtbureauet


