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THIS IS NOT JESUS

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

Årg. 45 Nr. 28 - 8. maj.
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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 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og 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 inkl. 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. kantinen
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 26, baghuset

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt 
ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: 

Denne redaktion
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2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER, SATS månedsmøde 16.15 i store 
mødesal i studenterhuset. PIPPI fordrag om børneortopædi kl.16.30 i store 
mødesal (forhåbentligt ikke i studenterhuset)

Torsdag: Mille skal virkelig ikke noget.

Fredag: Kasper tager til Odense.

Lørdag: Påskefrokost på Mosen, Revysommerfest.

Søndag: AM skal på bib.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE, EORTA kursus i sondeernæring 
kl.17 i lokale 31.01.38a
  

Tirsdag: AKS holder EKG-kursus kl.17-19 i lokale 21.2.22a, SAKS 
månedsmøde kl.16.15 i loungen i studenterhuset.

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G

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

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
- STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

171 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 7 dage
ny deadline: 219 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 
19, 2013
________________________________________
Myte: Søren Kierkegaard er slet ikke så svær at 
forstå…

Som du måske har opdaget, så har Søren Kierkegaard 
haft rund fødselsdag. 200 år blev han den 5. maj, og han 
er blevet fejret behørigt i visse kredse med foredrag, 
bogudgivelser, radioprogrammer, kronikker, debatter, 
gudstjenester og meget andet. Politiken tilegnede 
hele lørdagens bogtillæg til den lille (ca. 150 cm høj) 
store tænker; det hele udført af bladtegneren Philip 
Ytournel. Det kom der nærmest en ”graphic novel” 
ud af. Fremragende!

Er han så til at forstå, den gode Kierkegaard? Er det en 
myte, at han er svær at læse? Eller en myte, at han har 
noget meningsfyldt at fortælle enhver af os? 

Det er svært at svare på. Kierkegaard kan være 
indviklet; meget indviklet. Men han kan også være 
både præcis og morsom, som her, hvor han lader en 
gruppe mænd mødes over et godt måltid, og hvor deres 
stemmer i samtalen bliver til Kierkegaards komplekse 
udlægning af et emne så vanskeligt, komplekst og 
uudtømmeligt som ”Kvinden”:

Saa spiste de da. Snart havde Samtalen flettet sin 
skjønne Krands om Gjesterne, saa de sadde bekrand-
sede; snart var Samtalen forelsket i Maden, snart i 
Vinen, snart i sig selv, snart var det som vilde den betyde 
Noget, snart igjen betydede den slet Intet. Snart viklede 
Indfaldet sig ud, hiint pragtfulde, der kun blomstrer 
eengang, hiint zarte, der lukker sig strax; da lød der 
et Udbrud af den Spisende: disse Trøfler ere superbe, 
nu et Tilraab af Verten: denne Chateau Margeaux! Nu 
var Taffelmusikken bleven borte i Larmen, nu lød den 
atter. Snart stod Tjenerskabet stille som in pausa i det 
afgjørende Øieblik, naar en ny Ret sattes frem eller en 
ny Viin bødes og nævntes ved Navn, snart blev der at-
ter travlt. Nu indtraadte Tausheden et Secund, da gik 
atter Musikkens oplivende Aande over Gjesterne. Nu 
kastede den Enkelte sig med en dristig Tanke i Spidsen 
for de Samtalende og de fulgte ham, næsten glemmende 

Maden, og Musikken lød bag efter som den lyder efter 
de Stormendes Jubel, snart hørtes kun Glassenes Larm 
og Tallerknernes Klang, og Spisningens Gjerning skete 
taus, kun understøttet af Musikken, der festlig gik foran 
og atter kaldte Samtalen frem. – Saaledes spiste de. (Fra 
Stadier på Livets Vei, 1845)

I mine øjne er en af Kierkegaards mest fremragende 
kvaliteter, at han er så dygtig en iagttager af men-
nesker og deres styrker og svagheder – hans egne 
inklusive. Hvis man - ligesom den gode Søren - er både 
reflekteret og selvoptaget, kan det at læse hans tekster 
være som at se sig selv i et nyt og klart lys. Findes der 
noget bedre?

Jeg forestiller mig, at man i andre kredse slet ikke har 
opdaget jubilæet.

Venlig hilsen

Lise Lotz 
Akademisk medarbejder
________________________________________
Evolutionær psykologi og det religiøse sprog 
(studiekreds) 

Den evolutionære psykologi og antropologi er i stærk 
fremmarch og tilbyder forklaringer på menneskelig ad-
færd fra seksual-adfærd til indkøbet i supermarkedet, 
men også en forklaring på kirkegang og religion. Men 
kan den forklare det religiøse sprog, og kan den forklare 
forskelle på forskellige religiøse traditioners sprog? 
Det vil vi undersøge gennem læsning af udvalgte 
tekster og drøftelser. Alle studerende er velkomne. 
Kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen (praest@
sund.ku.dk/28 75 70 94), hvis du vil vide mere.
Vi mødes fire tirsdage: 30. april, 7. maj, 14. maj og 
21. maj.

Tid: tirsdage kl. 16
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 K

________________________________________
Gud og Goth. Kan man møde Gud på en natklub?
Foredragets titel er inspireret af den hedengangne 

gotiske natklub, Faust, der lå i Huset i Magstræde, 
og senere Skindergade 20, fra 2007-2011. Stedet var 
et levende eksempel på, at den gotiske subkultur ikke 
døde ud, men lever i bedste velgående, fordi vampyrer, 
monstre, gespenster, iblandet en god omgang død og 
romantik, fortsætter med at inspirere mennesker – 
fra teens og ”Twillight”, over tegneserierne Nemi og 
Gloom Cookie, til modedesignere og festlige nætter i 
dunkle kældre. 
Stud.theol. Mia Geisler deler til fulde denne fascina-
tion, og hun vil i ord og billeder fortælle om subkul-
turens oprindelse som kontrast til mainstreamen, om 
hvorfor den til stadighed fanger og bider sig fast, og 
om det er muligt at se lyset inde fra mørket. 
Foredraget lægger sig op af dette semesters tema, 
ved som udgangspunkt at spørge, om man kan møde 
kristendommen i en subkultur, hvor alle ligner begrav-
elsesgæster, og hvad har Gud lige med goth at gøre?
Tid: torsdag den 16. maj kl. 20
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 K
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, 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 foretager kirkelige handlinger som 
bryllup og dåb.
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
 

Vil du lære at lægge ultralydsanlagte venflons (pvk’er)?
28. og 29 maj fra ca. 15-18 tilbydes kursus i venflonanlæggelse med ultralyd på Bispeb-
jerg Hospitals anæstesiafdeling.
For at deltage på kurset skal du være mellem 1-8 semester og du skal være frisk på selv 
at få anlagt minimum 2 venflons.
Inden kurset skal du have taget en prætest (ingen forberedelse) og halvdelen vil inden 
kurset modtage eLearning via et ny test på www.medviden.dk.
På kurset vil der dels være face-to-face undervisning til alle ligesom der vil være en 
praktisk og teoretisk test.
Undervisningen foretages af  både speciallæger og yngre læger på afdelingen.
Der vil i første omgang være 20 pladser per dag som vil vælges blandt de mange 
tilmeldte.

Du kan tilmelde dig på: gasbjerg@gmail.com
Overlæge Kenneth Jensen, Stud. Med Kasper Gasbjerg og Læge Bjarne Skjødt Worm

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 hos-
pitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik.

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om 
holdsætning på de enkelte semestre kontakt venligst den relevante hold-
sætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger 
findes på denne side: www.KUnet.ku.dk  mine enheder  bachelor/kandi-
dat medicin   Kontakt.

På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleske-
maer for efteråret 2013

Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. 
juni 2013.

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Åbningstider for våd studeisal 18.0.42
6. - 31. Maj 2013

Husk selv: Handsker og studiekort.

Vi ses i kælderen :)
Mvh studiesalsvagterne: Fredrik (FH), Charlotte (CK), Jonas (JG) og Claudia (CC)



44 vagtbureauet
RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

FADLS VAGTBUREAU
KØBENHAVN 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi er et hold på 9 personer der er ansat af lægerne på 
Hvidovre Hospitals Gastroenhed til at hjælpe med op-
gaver som venflonanlæggelse, akutte blodprøver, EKG 
og a-gas. Holdet dækker aftenvager 15-23 alle ugens 
dage og dækker ikke helligdage. Vi søger et nyt medlem 
til start 1. juli 2013. 

Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores 
faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.

Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, 
er der ingen plejeopgaver, men mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder 
som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
• Minimum 400 SPV- timer
• Have bestået minimum 7. semester
• Kunne tage i gennemsnit ca. 3-4 vagter (+bagvagter) - 
også i eksamens- og ferieperioder
• Skal kunne komme til samtale i uge 20 og starte 
oplæring i juni.

• Gyldigt akkrediteringskort
• Tidligere hold- og stikkererfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Pernille Udesen på 26 94 07 37 eller mjc448@
alumni.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. maj 2012 kl. 10. Via 
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Motiveret ansøgning, da der blive afholdt 
ansættelsessamtaler i uge 20. 

  

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny Brandtesten og Hånd-hygiejnetesten. 

I perioden mellem den 1. og 18. maj skal du tage begge tests –  uanset  hvornår du sidst har taget dem !!!!

Husk hvis ikke du er gyldig akkrediteret, kan du ikke tildeles vagter. 

Du kan afhente dit nye kort i Vagtbureauets ekspedition fra
den 3. juni til og med den 28. Juni.

For at tage testerne går du ind på www.fadlvagt.dk og følger vejledningen der eller du kan gennemføre 
testerne via din webprofil. 

Har du problemer med at logge ind kan du kontakte Vagtbureauet på 
35 24 54 05 eller e-mail akkreditering@fadl.dk  
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A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

55vagtbureauet

VENTILATØRHOLD TIL GLOSTRUP 
INTENSIV AFDELING

Intensiv Terapi afsnit Y13 har brug for et ventilatørhold 
i sommerferien, som kan dække dagvagter mandag til 
fredag samt alle nattevagter.
Der er brug for erfarne ventilatører, som kan passe 
patienter selvstædigt med en sygeplejerske bag sig.

Perioden, som skal dækkes, er ugerne 27 til og med 32 
(1. juli til og med 11. august).

Holdet forventes at skulle bestå af 10-12 medlemmer.

Krav: 
• Medlemskab af FADL
• Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
• Erfaren Ventilatør som kan arbejde selvstændigt
• Min. 200 VT-timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
sidst i maj eller først i juni, når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: Mandag den 13. maj 2013 kl. 8.
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” Glostrup Intensiv”

Løn: VT-holdløn

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

LÆGEVIKARHOLD 7701

Thoraxkirurgisk Klinik RT 
- RIGSHOSPITALET 

Lægevikarhold 7701 søger nye medlemmer til at starte 
oplæring i juli og/eller august måned. 

Vi skriver dagligt journaler på elektive patienter på 
Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Jobbet giver 
således god rutine i objektiv undersøgelse og journal-
skrivning på en bred vifte af patienter med ret forskellige 
sygdomsbilleder. Arbejdet er til tider travlt, men lærerigt. 
Vi er i alt 16 medicinstuderende på et velfungerende hold 
med holdånd og sammenhold.

Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 07.45 – 13.45. 

Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, 
   dvs. du skal have bestået 9. semester (studerende som 
    forventer at bestå i juni 2013 kan komme i betragtning).
• Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også 
  i eksamensperioder. 
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lignende 
   værdsættes, men er ikke et krav.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
   foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort. 

Du skal kunne komme til jobsamtale i uge 26.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Liv la 
Cour Møller; send en e-mail til livlacour@hotmail.com. 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 5. juni 2013 kl. 10.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – 
Ledige hold - Tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7701”. 
Husk at lave en motiveret ansøgning.

VENILATØRHOLD PÅ BISPEBJERG 
INTENSIV AFDELING

Bispebjerg Hospitals intensiv afdeling har udvidet 
sengepladerne på deres afdeling og i den forbindelse 
blev der oprettet et VT-hold på afdelingen. Holdet er 
velfungerende og afdelingen er rigtig glade for deres 
hold. Nogle af vores kollegaer er nu færdige med studiet 
og holdet har derfor brug for nogle flere medlemmer. 

Arbejdstid: 

Mandag til fredag skal der dækkes aften vagt kl. 15.30-
23.45 og natte vagt kl. 23.30-07.45.
Lørdag og søndag skal der dækkes dag, aften og nat-
tevagter

Krav: 
• Medlemskab af FADL
• Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
• Erfaren Ventilatør som kan arbejde selvstændigt
• Min. 200 VT-timer
• Gyldigt akkrediteringskort
• Motiveret ansøgning

Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 21

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. maj kl. 10.00 2013
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” BBH intensiv”

Løn: VT-holdløn

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

HOLD 1603 (RH) SØGER 3 NYE BLOD-
PRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rig-
shospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. Vi tager 
blodprøver på forskellige afdelinger – alle hverdage fra 
klokken 07:30 til 16:00. 

Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 07:30, 
som får fri klokken 14:00, og ligeledes møder to FADL-
vagter normalt ind klokken 08:00 og får fri klokken 16:00. 
Der afholdes holdmøde én gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

Vi søger tre nye medlemmer pr. 22. maj 2013.

Krav til dig som ansøger:
- SPV-kursus med min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage to korte følgevagter (07:30-14:00)   
   samt én lang følgevagt (8:00-16:00) inden d. 1. juni.
- Du skal kunne deltage til vores holdmøde d. 22. maj kl. 
  16:00 på afd. 3011.
- Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + én bagvagt om 
  måneden.
- Du skal kunne være på holdet mindst et år, hvorfor lavt    
   semestertrin prioriteres højt. 
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Udover de tre (betalte) følgevagter består oplæringen i et 
obligatorisk introduktionskursus i blodprøvetagning på 
vores stamafdeling, akkrediteringskurser på afdelingen 
samt løbende akkreditering gennem FADL. Introduk-
tionskurset skal være taget, inden følgevagterne kan 
afholdes og vil ligge d. 22. maj fra kl 14.00, også på 
afdeling 3011 - RH.

Ansøgningsfrist: Torsdag d 16. maj kl. 08:00 via: www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærkat 
”Hold 1603”. Udfyld også gerne kommentarfeltet med 
en 10-linjers motiveret ansøgning.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte 
holdleder Anne Kristine Servais Iversen på e-mail: an-
nekristine89@gmail.com 

NYT STIKKE HOLD I AMBULATORIET 
PÅ RH

Rigshospitalets afdeling 5001 brug ekstra hjælpe fra 
et stikke hold i ambulatoriet for at kunne hjælpe det 
fastansatte personale i ambulatoriet. 

Planen for det nye stikke hold er, at der skal møde tre 
FADL-vagter på alle hverdage fra kl. 09.00-13.00 Det 
er det tidsrum periode hvor der er flest patienter som 
henvender sig i amublatoriet.

Arbejdstid:
• Mandag til fredag fra kl. 09.00-13.00

Oplæring:
• Der bliver planlagt oplæring på afdelingen inden 
opstart.

Krav:
- Medlem af FADL
- Minimum 300 SPV-timer
- Ansøgere med stikke erfaring vil blive prioriteret
- Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist:. Torsdag den 16. maj 2013 kl. 10.00 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld-
ing til hold– ”Amb. RH”
Spørgsmål i forhold til stillingen kontakt Astrid R. Bruun 
ab@fadl.dk
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Studerende søges til kandidatopgave i forbindelse med et pædiatrisk, 
epidemiologisk, registerbaseret forskningsprojekt om uspecifikke effekter 
af vacciner i Danmark
Traditionelt antages det at vacciner påvirker den specifikke sygdom den gives mod og intet andet. Men 
studier fra lavindkomstlande har vist, at vacciner kan påvirke syglighed og dødelighed af helt andre årsager 
end den specifikke sygdom vaccinen gives mod. Typisk mindsker levende vacciner sygelighed og dødelighed, 
mens inaktiverede vacciner kan være forbundet med øget sygelighed og dødelighed (se evt. mere her: 
Aaby P, Whittle H, Benn CS. Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 
2012;344:e3769).

Vores foreløbige resultater fra Danmark viser, at den levende MFR-vaccine (paraply-vaccinen) beskytter 
børn mod infektionsindlæggelser. Vi søger en studerende til at undersøge en potentiel sammenhæng mellem 
MFR-vaccine og atopisk dermatitis. 
Du skal: 
- have stor interesse for pædiatri, immunologi og epidemiologisk forskning. Have lyst til at blive 
bedre til statistik (erfaring med statistik er en fordel men ikke et krav)
- være struktureret og selvstændig, men også indstillet på tæt samarbejde
- have kendskab til forskning  
Projektet involverer bl.a. litteratursøgning, datarensning og statistisk dataanalyse.
Vi forventer at du starter på projektet medio 2013 og at resultaterne sammenskrives til en videnskabelig 
artikel. Vi regner med at projektet minimum løber over et halvt år, hvor studiet kræver en sammenhæn-
gende indsats.
Vi tilbyder dig mulighed for at forske i et engageret, veletableret og spændende miljø ved Grundforsknings-
fondens Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) ved Bandim Health Project på Statens Serum Institut. 
Læs mere på www.cviva.dk og www.bandim.org. Du vil gennem arbejdet med kandidatopgaven få praktisk 
erfaring med epidemiologisk forskning baseret på danske registre. Din vejledning vil til dagligt foregå på 
CVIVA i tæt samarbejde med din vejleder ved universitet (som vi finder i fællesskab).
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til ph.d.-studerende Signe Sørup (sgs@ssi.dk) senest d. 22. maj 
2013. I ansøgningen bedes du angive hvor meget tid du har mulighed for at bruge på projektet. Har du nogle 
spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Signe Sørup på mail eller telefon 32 68 36 75.

Mentor for en International Studerende

I efterårssemesteret ankommer der en række udenlandske medicinstuderende, der skal tage et semester 
eller to på medicin. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale studerende finde sig godt tilrette på Københavns Universitet 
og i Danmark?

Jobbet består i at: 
• Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom kontakt til de officielle  
myndigheder, m.h.p. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti m.m.
• Hjælpe med praktiske ting på SUND, sis.ku.dk, punkt.ku, oversætte mails, finde rundt på Panum 
m.m. 
• Være med til at planlægge ét eller flere sociale arrangementer i løbet af semestret for de interna-
tionale studerende med de andre mentorer

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

Som mentor er du ikke forpligtet til at underholde din mentee eller deltage i alt, hvad han/hun har lyst til at 
lave. Som udgangspunkt skal du dog have lyst til at tage mere eller mindre aktiv del i din mentees studieliv, 
indgå i fakultetets mentorgruppe og deltage i fakultetets og dit instituts arrangementer for internationale 
studerende og deres mentorer. 

En mentor tilknyttes to udenlandske studerende.

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

Ansøgningsfrist: 15. maj 2013 (ansøgere på kandidatdelen vil blive prioriteret)

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så 
kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Anna Rasmussen: anna.roe.rasmus-
sen@sund.ku.dk

Forskningsårsstuderende søges

7. semester eller mere?

To ambitiøse medicinstuderende søges til stort forskningsprojekt på Xlab, Biomedicinsk afdeling. Vi er et 
ungt team med en uhøjtidelig tone, men høje ambitioner. Du vil arbejde fast sammen med en læge og en 
anden studerende på et projekt om non-farmakologiske tiltag til forbedring af type 2 diabetes.
Du får:
- Klinisk erfaring: Anlæggelse af venflons, OGTT, arbejds-EKG, DEXA- og MR scanning, clamp 
teknik med i.v.  glucose og insulin, måling af hvilestofskifte og udtagelse af muskelbiopsi.
- Udførsel af konditests på ergometer cykel med måling af iltoptagelse
- Mulighed for at skrive din kandidatopgave
- Mulighed for medforfatterskab på artikler i anerkendte tidsskrifter
- Mulighed for deltagelse i internationale konferencer

Send en ansøgning snarest muligt til:
Læge Stinna Skaaby, Xlab, Biomedicinsk Institut. Email: stinnas@sund.ku.dk

Forskningsårsstuderende søges til 
epidemiologiske projekter
 på Bispebjerg Hospitals hjer-
teafdeling

Kardiologisk afdeling Y på Bispebjerg Hospital 
søger forskningsårsstuderende til 2 epidemi-
ologiske projekter vedrørende: 1) arytmier og 
pacemaker 2) aortaklapstenose 

Vi søger en ambitiøs, forskningsinteresseret 
medicinstuderende, som har interesse for kardi-
ologi og lyst til at bruge epidemiologisk statistik.  
Erfaring med kardiologi eller tidligere klinisk 
ophold på kardiologisk afdeling er en fordel, men 
ikke et krav. Det er absolut en fordel at være 
fortrolig med internet, regneark og skriftligt en-
gelsk. Du vil få stillet de nødvendige arbejdsred-
skaber til rådighed: bærbar pc, arbejdstelefon, 
kontorfaciliteter.

Du vil indgå i et aktivt og dynamisk forskn-
ingsmiljø og du kan forvente at blive inddraget i 
andre forskningsmæssige opgaver. Ved vel-
gennemført projekt er der mulighed for frem-
læggelse af resultater ved relevante møder og 
kongresser samt publikationer i internationale 
tidsskrifter. Der kan blive mulighed for udbygn-
ing af projektet ved søgning af videre skolarsti-
pendium eller anden forskningsansættelse

Løn: 10.000 kr./mdr
Ansættelse: fra 1. juli (eller så snart det er 
muligt) og 6 måneder frem (med mulighed for 
forlængelse)
Ansøgningsfrist: 1. juni 2013

Motiveret ansøgning med CV bedes sendt til 
overlæge Ahmad Sajadieh

For yderligere information kontakt venligst:

Ahmad Sajadieh, dr.med., overlæge
Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital
(ansvarlig for projekt vedr. artymier og pace-
maker)
e-mail: Ahmad.Sajadieh@regionh.dk

eller

Olav Wendelboe Nielsen, ph.d., dr.med, overlæge
Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital
(ansvarlig for projekt vedr. aortaklapstenose)
e-mail: Olav.Wendelboe@regionh.dk

EKSAMENSANGST
Oplever du forstyrrende nervøsitet eller præsta-
tionsangst i forbindelse med eksaminer, oplæg eller 
opgaveskrivning, kan jeg hjælpe dig. Først afklares 
hvordan den forstyrrende tilstand sættes i gang og 
derefter arbejder vi med en række mentale redska-
ber (som i sportens verden) som markant forandre 
måden du reagerer på i pressede situationer. Du vil 
opnå mærkbare resultater med 3-5 sessioner. 

og få det optimale ud af din uddannelse

MENTALTRÆNER & COACH
thomaslester.dk
mail@thomaslester.dk
tlf:26207581

1 session á 5 kvarter: 595,-
3 sessioner á 5 kvarter 1495,-

TAG HÅND OM DIN

annoncer
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 Studentermedhjælper til Scientific Affairs, Dermatology 
Vil du vide, hvad det vil sige at arbejde i en lægemiddelvirksomhed, og hvad der skal til for at udvikle et 
lægemiddel og sikre, at det hjælper hundredetusindevis af mennesker i hele verden? 
Sæt fokus på det relevante og foreslå konklusioner
Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology vil en vigtig opgave være at søge i medicinsk 
litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt at formidle. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt i 
dermatologiske sygdomsområder og de nyeste behandlingsmuligheder.
Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med marketing-, forsknings- og udviklingsafdelingerne og indgår 
i mange projekter, der binder videnskab, kommunikation og markedsføring sammen - altid med patienternes 
behov i fokus.  I dermatologisektionen har vi brug for en kollega, der kan arbejde med:
• større og mindre litteratursøgninger
• sammenfatning og kommunikation af videnskabelige data
• Microsoft Office, især PowerPoint og Excel
• deskriptiv statistik
• løsning af praktiske opgaver
Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddelvirksomhed og bliver inspireret af at arbejde i en dynamisk 
virksomhed, hvor alle løfter opgaver med ét fælles mål, så er du muligvis den studentermedhjælper, vi søger.
Desuden er det vigtigt, at du
• er fleksibel, positiv og nysgerrig
• har bestået 8. semester på medicinstudiet
• taler og skriver engelsk
• er vant til at søge artikler i PubMed
På verdensplan vil du få 4000 nye kolleger, der alle arbejder med det formål at give patienter den bedst 
mulige chance for at håndtere og behandle deres sygdom. 
Du vil blive en del af Scientific Affairs-afdelingen, der består af 20 personer, hvoraf de tre i dermatologisek-
tionen vil blive dine nærmeste kolleger.  
Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder, man har som læge, og har du mulighed for at arbejde 
ca. 8 timer om ugen, så hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere oplysninger fås hos: 
Head of Global Scientific Affairs Mikkel Hansen
Telefon: +45 7226 3893 
Mobil: +45 4188 9512 
Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores team!

http://www.leo-pharma.com/Home/Careers/Jobs.aspx

Om LEO Pharma 
LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed stiftet i 1908. Virksomheden 
udvikler, producerer og markedsfører lægemidler til behandling af dermatologiske lidelser samt forebyggelse 
og behandling af blodpropper. LEO Pharma sælger lægemidler i over 100 lande og har egne salgsenheder i 
61 lande. Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end 5.000 medarbejdere. LEO Pharma er 100 % ejet af LEO 
Fondet og har hovedkvarter i Danmark. Læs mere på www.leo-pharma.com.

”Basisbogen i diagnostiske fag løser et vigtigt 
pædagogisk problem. Bogen giver en indfø-
ring i de nævnte klinisk diagnostiske specialer 
på et niveau, der i høj grad er brugbart for 
medicinstuderende, der møder prøvetagning 
og analysesvar på 
deres kliniske 
ophold under 
lægeuddan-
nelsen.”

”For medicinstuderende kan basisbogen 
i diagnostiske fag helt sikkert anbefales”
Fra anmeldelse i Ugeskrift for Læger

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Kr. 470,- 
(vejl.)

288 sider

annoncer

Vil du lære at lægge ultralydsan-
lagte venflons (pvk’er)?

28. og 29 maj fra ca. 15-18 tilbydes kursus i 
venflonanlæggelse med ultralyd på Bispebjerg 
Hospitals anæstesiafdeling.

For at deltage på kurset skal du være mellem 1-8 
semester og du skal være frisk på selv at få anlagt 
minimum 2 venflons.

Inden kurset skal du have taget en prætest (ingen 
forberedelse) og halvdelen vil inden kurset mod-
tage eLearning via et ny test på www.medviden.
dk.

På kurset vil der dels være face-to-face undervisn-
ing til alle ligesom der vil være en praktisk og 
teoretisk test.

Undervisningen foretages af  både speciallæger og 
yngre læger på afdelingen.

Der vil i første omgang være 20 pladser per dag 
som vil vælges blandt de mange tilmeldte.

Du kan tilmelde dig på: gasbjerg@gmail.com

Overlæge Kenneth Jensen, Stud. Med Kasper 
Gasbjerg og Læge Bjarne Skjødt Worm
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EKG KURSUS

Den 14. Maj kl. 17-19 afholder AKS et gratis 
EKG-kursus, som alle, uanset semester, kan 
deltage i. Det bliver afholdt i lokale 21.2.22a og vil 
vare 2 timer med pause halvvejs. 

Underviser:
Mads Thorsberger, forskningsårstuderende, kardi-
ologisk assistent og lægevikar på kardiologisk afd., 
Rigshospitalet.

Vi glæder os til at se jer allesammen, til en spæn-
dende aften om hjertets elektrofysiologi.

Se mere på aks-kbh.dk 

Du kan også gå ind og like vores facebook
gruppe ”Aktiv kardiologi for studerende” for at få 
de nyeste opdateringer. 

PIPPI-foredrag: 
 

Børneortopædi

Onsdag d. 8/5, kl. 16:30 i Store 
Mødesal

Har du lyst til at arbejde med børn 
og ortopædi?

Klaus Hindsø er børneortopæd og 
arbejder til dagligt på Rigshospi-
talet. 

Han vil komme og fortælle om 
hvordan det er at være børneor-
topæd, og hvilke udfordringer han 
til dagligt støder ind i. 

Der vil som altid være kaffe og 
kage 

  

www.pippikbh.wordpress.com/

Forskningsåret 

"Skal du i gang med et forskningsår? 
Inden du siger ja til at starte et forskning-
sprojekt, er det en god ide at få afklaret 
nedenstående punkter, fx ved et møde med 
din (måske) kommende vejleder og medve-
jledere: 

Vejleder. Hvor tit forventer du, at din ve-
jleder har tid til at mødes? Er der mulighed 
for sparring med andre på afdelingen, fx i 
form af ugentlige møder, vejledermøder for 
hele afdelingen o.l

 Miljø. Hvor skal du sidde og hvordan 
miljøet er på afdelingen. Er der andre 
forskningsårsstuderende? Ph.D.studerende? 
Er der sociale arrangementer? Får du en pc 
med de nødvendige programmer? Hvad har 
afdelingen ellers til rådighed mht. gennem-
førslen af projektet? 

Løn. Hvad er strategien mht. aflønning? 
Hvilke fonde skal I søge og hvad skal I gøre, 
hvis I ikke får penge? Husk at man skal 
være ude i rigtig god tid, hvis man både skal 
have en færdig protokol og søge penge, så 
der er løn, når forskningsåret påbegyndes

Ferie. Hvordan skal/kan ferie afholdes?

Publicering og forfatterskaber. Får du 
et projekt, hvor du selv kan blive førstefor-
fatter? Hvad med medforfatterskaber? 

Find eventuelt PUFFs vejlederkontrakt på 
vores hjemmeside puffnet.dk"

MIRA - Ny basisgruppe 
for Radiologi

Basisgruppen MIRA - medicinstuder-
endes interessegruppe for radiologi - er 
en ny gruppe på Panum, stiftet dels på 
grund af vores interesse for specialet 
og dels for at råde bod på, hvad der af 
mange studerende opleves som man-
gelfuld undervisning i billeddiagnostik. 
Rent konkret planlægger vi at afholde 
workshops i tolkning af basale, men 
vigtige, undersøgelser som røntgen af 
thorax, abdomen, hoved samt led og 
knogler. Alt dette starter fra eft-
erårssemestret '13.

Har du lyst til at være medlem af grup-
pen og støtte op om vores formål, samt 
blive inviteret og opdateret om vores 
arrangementer pr. email, så send en 
mail til mirakbh@gmail.com, hvorefter 
du vil modtage yderligere oplysninger 
om tilmelding, indbetaling mv.

Mange hilsner MIRA

Inviterer til

STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING

Torsdag d 16 maj

Efter næste foredrag torsdag d. 16 
maj, indkaldes til stiftende gener-
alforsamling for Panums nye basis-
gruppe.

Civilisation & Medicin vil belyse medi-
cinen som kultur og samfundsfag via 
alment dannede arrangementer. Det 
bliver en tværfakultær forening, hvor 
alle er velkomne. Hvis du vil være med 
til at organisere alment dannende ar-
rangementer, og interesserer dig for 
samfundsmæssigeaspekter af medi-
cinen, så mød op!

Vi mødes foran Hannover aud efter 
foredraget 18.15

Vel mødt!

Præsenterer

Fænomenologiske aspekter 
af skizofreni v/filosof Mads 

Gram Henriksen

Traditionel psykiatri fokuserer på 
objektive fund, men hvad oplever 
patienten? Kom med, når filosof-
ien belyser skizofrenien, og giver 
indblik i de subjektive oplevelser. 
En filosofisk refleksion om sygdom 

i selvet. 
Mads Gram Henriksen er post.doc 
på Center for Subjektivitet, Køben-
havns Universitet, og arbejder med 

skizofreni.

 Kom og bliv inspireret!

Torsdag 16/5 17.15 – 18.15
Hannover Aud, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh N

Alle er velkomne!

Tilmelding via facebook
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Månedsmøde i SAKS

Vi mødes i sofaerne i loungen (Studenterhuset) 14. maj kl. 
16.15

16.15-16.45: Velkomst med kaffe og kage. 
Følgende punkter vil blive berørt: Kurser resten af se-
mesteret? SAKS til efteråret, nye tiltag, månedsmøder? 
Sommer grillhygge og aktivitetsaften efter eksamenerne? 
Input/evaluering af Tour de Chirurgie. Nyt fra YDK’s 
årsmøde.

16.45-17.15: månedens miniforedrag ”Tryksår –hvor galt 
kan det gå? Døden som udvej?” ved vores formand Mi-
chael Madsen

Vi glæder os til at se jer! 

Kommende arrangementer i SAKS
8 Maj – Semesterets sidst månedsmøde. Der vil blive dis-
kuteret og præsenteret planer for næste semester. 
15 Maj – Sutur 1 

basisgrupper

	  

KURSUS I SUTUR 2 
	  

Sutur 2 er for dig der har været til vores sutur 1 kursus, til FADLs eller CeKUs tilsvarende kurser, 
eller har erfaring fra klinikophold. Du skal kunne bruge dine suturinstrumenter, men behøver ikke 
nødvendigvis at huske alt fra sutur 1. 
 
Vi går videre med forskellige suturteknikker, eksempelvis intrakutan og Gentoftesutur, samt noget 
lapteknik eller andet underviseren har indenfor sit speciale. Vi øver os på grisefødder, selv om 
grisens hud er noget tykkere. 
 
Indhold: 

¥ Teoridel med foredrag af underviser eller repræsentant fra suturproducent i forhold til brug 
af forskellige teknikker og valg af materiale. 

¥ Praktisk øvelse og demonstration af underviser. 
¥ Kort pause med servering af lidt mad, hvis dette ønskes. 
¥ Videre praktisk øvelse, så længe underviser og kursusansvarlige orker. 

 
Kursusafgift: 50 kr. 
 
Krav til deltagere: Medlem af SAKS og Sutur 1 eller anden relevant erfaring 
 
Dato: onsdag d.15/05/2013 
 
Tid: 17.00-20.00 
 
Sted: Panum Instituttet 
 
 
WWW.SAKS-KBH.DK 
Tilmeldingen ER åben på ovenstående hjemmeside, skynd jer!!! 
	  
	  

Avanceret neurologiskundersøgelse
Den neurologiske historie ud fra et neuroanatomisk 
perspektiv
Hvor er læsionen?

D. 23/5 klokken 17:00 

Det udvidede neurologiske kursus. 
Eksamensrelevant for alle 3. og 10. semester
Relevant for alle neuro og klinisk interesserede.

Arrangementet er kun for medlemmer af FORNIKS, så hvis du ikke er medlem, så 
meld dig ind. 
Der er begrænset pladser, så skynd dig. 
Tilmelding sker ved at skrive til: tilmelding@forniks.dk
Marker emnet: Avanceret neurologiskundersøgelse

Ved Daniel Kondziella 
Neurolog på Rigshospitalet
___________________________________________________________________________

Videnskabsteatret
På onsdag løber det største endags studenterarrangement på Panum af stablen

D. 8/5 Klokken 17:15-20:15

Har du ikke fået tilmeldt dig er der stadig ledige pladser tilbage, og vil forsøge 
holde pladser åbne til selve dagen, til jer som ikke har en e-mail, men gerne vil 
opleve videnskab og underholdning kombineret i et fantastisk show. (Og spise 
Sandwich)

Mvh FORNIKS

Arrangementet er sponseret af LundbeckFonden
Sandwich er sponseret af FADL. 
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F o r e d r a g  o m  d e  

Intern Medicinske specialer

Bevægeapparatets medicinske 
sygdomme: behandling og perspektiv

Hans Daniel Hansen
Overlæge

Reumatologi:

Ansat som overlæge ved reumato-
logisk afdeling på Køge sygehus.

26. marts 2013 kl. 17.00 i lille mødesal.

30. april 2013, tid og sted følger.

Hypertension og nyrerne

Poul Michael Freese
Overlæge
dr.Med

Nefrologi:

Ansat som overlæge ved nefrologisk 
afdeling på Herlev hospital. 

Daniel El Fassi
1. reservelæge
ph.d. 

Ansat På Rigshospitalets hæmato-
logiske klinik. 

28. maj 2013, tid og sted følger.

Et speciale hvor targretterende 
behandlinger har været prognose-
forbedrende

Hæmatologi:

Om Eorta
Eorta afholder fortsat temamånedsmøder 
der har til formål at introducere den 
studerende til de forskellige intern 
medicinske specialer. Foredragene er ca. 
Af en times varighed og vil bestå af to 
dele: først en introduktion til specialet, 
dettes fordele og ulemper, en typisk dag i 
ambulatoriet og en typisk dag som ambulatoriet og en typisk dag som 
vagt-havende.  Dernæst vil foredrags-

holderen snakke lidt mere 
specifikt om noget der er 
“hot” indenfor det 
pågældende speciale.
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Kom til semestrets sidste månedsmøde 
+ foredrag om ”den gode ansøgning”

Onsdag d. 8. Maj kl. 16.15 i store mødesal
 i studenterhuset
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkom-
men
2. Siden sidst:
 Kursus: "Kick-off" d. 13. april.
Kursus "Akut patient" d. 20. - 21. april
Traumedage '13!
3. Forårets arrangementer 2013:
 IV-kursus d. 14. Maj.
Kursus "Akut Ultralyd" d. 17. maj
Foredrag: "Læge i forsvaret" d. 21. maj.
4. Nyt ang. næste semesters arrangementer
5. Eventuelt:
6. Foredrag om "Den gode ansøgning" med 
Karen Skjelsager - FOREDRAGET ER KUN 
FOR SATS-MEDLEMMER!

Alle ikke-medlemmer med interesse for 
akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i 
SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Trauma-
tologiske Selskab). Medlemskontingentet på 
50 kr. om året giver mulighed for deltagelse 
i en lang række arrangementer, som udeluk-
kende er for medlemmer. Fx. dette fantastiske 
foredrag af Karen Skjelsager som er formand 
for hoveduddannelsesudvalget i anæstesi. 
Tjek os evt. ud på facebook under ”SATS 
København”. 
______________________________________

Tirsdag d. 14 maj  afholder SATS  kursus 
i anlæggelse af Perifer vene kateter 
(PVK).
 
Vil du mestre en af de vigtigste færdigheder at 
kunne udføre som læge?!

Vil du være klar til Tidligt Klinisk ophold, 
FADL-vagt eller bare finpudse dine evner 
inden de kliniske ophold?

SATS har indgået et samarbejde med B.Braun 
som leverer deres PVK som er det der bruges i 
hele region Hovedstaden.

Vi starter med at øve på specialfremstillede 
arme af gummi, men er man modig kan vi 
også stikke i ”the real thing”, hinanden.
 
Så tag din læsemakker med og lær allerede 
nu, noget som alle læger skal kunne og 
gerne blive rigtig gode til.

Tilmelding åbner tirsdag d. 30 april kl. 16 
foregår via vores hjemmeside, www.sats-kbh.
dk, og forudsætter medlemskab.

__________________________________________

Vil du også blive en haj til at ultralydss-
canne? - Vise overlægen hvad du dur til? 

Så er dette heldagskursus med fokus på bru-
gen af ultralyd hos den kritisk syge patient, 

hvor kort undersøgelsestid og hurtig diagnos-
tik er i fokus, et kursus for dig!

Lægerne Jesper Weile og Rasmus Aagaard 
vil undervise i eFAST og FATE protokollerne 
og gøre dig i stand til at foretage en traumes-
canning og lære dig ultralydsapparaterne at 
kende. 

Kurset er for SATS-medlemmer og koster 
100kr. inkl. frokost som medbringes på dagen. 
Det kommer til at foregå hos GE Danmark på 
Park Allé 295 i Brøndby, hvor man skal møde 
kl. 8.15 - 16. Der er plads til 20 kursister og 
tilmelding sker efter først-til-mølle på www.
sats-kbh.dk fra d. 29 april kl. 16.

SKAL DU PÅ EXCHANGE OPHOLD 
DENNE SOMMER?

Så kom med til info møde!

Til mødet vil der blive fortalt om, hvad man 
kan forvente som studerende på klinisk 
ophold i udlandet, samt hvad der forventes 
af en. Derudover vil der også være oplæg fra 
studerende, som har været afsted tidligere. 

Så kom glad og hør mere! Perfekt lejlighed til 
at få en masse vigtige informationer og hilse 
på alle dem, som også skal afsted. 

Infomødet bliver holdt i midten af maj (nok d. 
15. Maj) Men følg os på facebook for præciser-
ing af dato,tid og sted! 
_____________________________________________

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE 
MÅNEDSMØDE I IMCC EXCHANGE & 
RESEARCH EXCHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling 
en måned i forbindelse med studiet?
Har du lyst til at være med i en super hyggelig 
basisgruppe, og høre lidt mere om udveksling 
og lære en masse søde mennesker at kende?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 28. maj 
kl. 17.00 i studenderhuset i storemødesal.

Til dette månedsmøde vil der også være 
information omkring ønske-exchange – hvis 
man gerne vil have et klinisk ophold i et land, 

vi endnu ikke samarbejder med. Derudover vil 
der også være informationer omkring dead-
lines for næste sommers exchange ophold.

Alle nye er velkommen!  Der vil være masser 
af lækre snacks, kage og kaffe! 

Vi glæder os til at se dig i studenterhuset!
----------------------------------------------------------------------

Skal du rejse i sommerferien og efterlad-
er du en tom bolig i KBH, som du gerne 
vil tjene lidt penge på? SÅ SE HER!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerfe-
rien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud 
til en medicinstuderende fra udlandet?

Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig 
med at du tjener lidt cashhelt
præcis 1600 danske kroner per studerende, i en 
måned.

Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
-  Skal have en seng eller sovesofa
-  Adgang til bad
-  Adgang til køkken

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er super-
interesseret, eller blot ønsker mere info,
så er det nu du skal skrive til

Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i 
stedet chancen for at blive buddy for en
medicinstuderende, der kommer til København.

Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk 
rigtig mange fordele! Du får mulighed for at:
-  Lære en ny kultur at kende

-  Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet
-  Få nye venner på facebook
-  Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk 
eller arabisk
-  Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til 
en masse AWESOME fester

Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like 
more friends from abroad?! Du kan ikke vente med 
at
blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op 
i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy 
skal;
-  Hente den udenlandske studerende fra nærmeste 
metro og følge dem til deres bolig
-  Følge dem til afdelingen på hospitalet den første 
dag
-  Tjekke lejligheden, når den studerende tager 
afsted igen.

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men 
hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenland-
ske studerende blive meget glad!

Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare 
en god buddy, så fat pennen og send en brevdue,
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!
Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til

Mange kærlige hilsner fra
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange-
København
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Ophold på et 
liberiansk hospital 
i samarbejde med 
MEDU Liberia?

MEDU Liberia, tidligere 
PUMUI, er en organisation 
hvis overordnede mål er 
at nedbringe mortaliteten 
i et verdens fattigste 
lande, Liberia. Dette gør vi 
gennem samarbejde med 
et hospital beliggende i det nordvestlige Liberia, kaldet Foya 
Borma Hospital. 

Organisationen er i løbende kontakt med administrationen på 
Foya Borma Hospital, primært gennem de danske expats som 
organisationen hjælper og støtter under et ophold på hospi-
talet. MEDU Liberia sørger for kontaktformidlingen mellem 
danske studerende, primært fra de sundhedsvidenskabelige 
studier, og hospitalet i Foya, som herefter stiller transportmu-
ligheder i Liberia samt bolig på hospitalets grund til rådighed. 

Arbejdet på Foya Borma Hospital består dels af undervisn-
ing af sundhedspersonalet på hospitalet, dels af klinisk 
arbejde, herudover kommer administrativ rådgivning af 
hospitalsledelsen hvor muligt. Udover disse mere eller mindre 
faste opgaver, vil der også være rig mulighed for at man kan 
tage andre opgaver på sine skuldre, såsom undervisning af 
lokalbefolkningen, undervisning på den lokale skole eller 
andre sundhedsfremmende tiltag, der i sidste ende vil kunne 
bidrage til at nedbringe mortaliteten i et fattigt og hårdt 
prøvet land.

MEDU Liberia ser helst at personer fra medicinstudiet der 
ønsker at tage af sted, har afsluttet 9. semester, og man skal 
være villig til at være udsendt i minimum 3 måneder. Hvis 
du ønsker et ophold på Foya Borma Hospital er det muligt 
at komme af sted allerede til efteråret, ansøgningsfristen er 
den 15. juni. Du kan læse mere om MEDU Liberia på vores 
hjemmeside http://pumui.wordpress.com/, her kan du også 
læse beretninger fra tidligere expats og melde dig som ny 
expat hvis du lyster. Du kan også skrive direkte til bqz952@
alumni.ku.dk hvis du har spørgsmål du ønsker besvaret.

Vi håber at høre fra dig. 

_________________________________________________

Hospitalsarbejde i verdens 3. fattigste 
land.

Liberia. For nogen et navn uden association, for andre en 
påmindelse om en 12 år lang borgerkrig, bloddiamenter og 
børnesoldater. Værende en af verdens fire fattigste lande, var 

det for os en arbejdsplads og et projekt der ligger os tæt på 
hjerte. I efteråret 2012 var vi udsendt med organisationen 
MEDU Liberia, tidligere kendt under navnet PUMUI, til Foya 
i det nordlige Liberia.

Hospitalet hedder Foya Borma Hospital og ligger tæt ved 
grænsen til både Guinea og Sierra Leone. Folk kommer derfor 
fra alle tre lande til hospitalet, hvilket i praksis betyder, at 
hospitalet med 120 sengepladser har et optageområde på små 
100.000 mennesker - ikke så lidt når man tager i betragtning 
at hospitalet kun har ansat en læge!!! 

Ankommende til Foya, og afrika i det hele taget, var kul-
turomvæltningen total. Her var ingen strøm, ingen rindende 
vand, og paraklinisk var det eneste at arbejde med en hæmo-
globin-måling! I klinikken oplevede vi hurtigt at emner som 
patient autonomi og oplysning ikke nødvendigvis rangerede 
øverst på prioriteringslisten blandt personalet. Den daglige 
gang gik med at tilse de mange forskellige patienter, mange af 
dem børn, der kiggede sjovt eller i værste tilfælde var skræk-
slagne ved mødet med en hvid mand. På operationsstuen blev 
der brugt ketamin, noget som havde den heldige bivirkning at 
patienterne ikke kunne huske hvis de var vågnet underopera-
tionen. Ja spænding var der nok af!   

Som hovedopgave har MEDU Liberia til formål at nedbringe 
mortaliteten i Liberia, dette gør vi gennem uddannelse, 
klinik og administrativ rådgivning på Foya Borma Hospital. 
I mangel på læger er det i praksis sygeplejersker der både 
diagnosticerer, behandler og udskriver medicin på hospitalet, 
en personalegruppe der derfor ikke helt er uddannet til de 
arbejdsopgaver de varetager. Gennem tidligere udsendte var 
det lykkedes at oprette en fast undervisningsdag der har til 
formål at komme nogen af disse mangler til livs. Kort efter 
ankomst tog vi derfor fat på denne udfordring, en udfordring 
vi indså, var lettere sagt end gjort. At skulle koge ret kom-
pliceret stof som differential diagnostik og behandlingsvalg 
ned til en times let forståelig undervisning satte både vores 
faglighed og undervisningsegenskaber på prøve. Med grundig 
forberedelse og overvejelse lykkedes det os dog at finde en 
formular der så ud til at falde i personalets smag og som 
forhåbentlig vil medvirke til bedre behandling på hospitalet. 
Ved først undervisning og derefter opfølgning i klinikken 
lykkedes det os i hvert fald på nogen punkter, ifølge lægen, 
at forbedre behandlingen. To skridt frem og et tilbage – lidt 
af gangen 

Et sted hvor opholdet bød på en helt anden slags udfordring 
var gennem den ovennævnte ”rådgivningsfunktion”. Som 
udsendt med PUMUI havde vi et tæt samarbejde med 
hospitalsledelsen og derigennem en mulighed for at prøve at 
sætte langsigtede mål og i dialog med hospitalet at indføre 
proceduretiltag, lave administrativ opfølgning og rådgive for 
disse. Et arbejde der viste sig sjovt og anderledes i forhold 
til hvad man ellers var vant til fra studiet. Fx kan nævnes 
at foreningen i 2010 indsamlede, gennem ”Fest for Afrika” 
og diverse fonde, penge til at finansiere opbygningen af en 
skadestue til hospitalet. Siden da er byggeriet færdigt og er 
nu i brug. Modtagende de sygeste patienter valgte vi fra start 
at sætte fokus på netop benyttelsen og brugen af denne. Som 

var hensigten blev akut dårlige patienter omvisiteret fra 
den op til 6 timers lange ambulatorie kø og sendt direkte til 
behandling i skadestuen. I skadestuen skete der dog det, at 
de som det første blev sendt op i laboratoriet for at få taget 
blodprøver og malaria-check. Malaria er selvsagt en stor del af 
det akut-medicinske billede og derfor altid en mulig diagnose, 
specielt ved de helt unge børn. Ventetiden i laboratoriet 
resulterede dog i at den kritiske behandling blev udsat, til 
tider med døden til følge. Vi anså dette problem for alvorligt, 
da det som sagt ofte drejede sig om netop de helt små børn 
der muligvis kunne være reddet. Som resultat udarbejdede vi 
et forslag og en handlingsplan som vi fremlagde til ledelsen. 
I samarbejde med laboratoriet, samt hospitalsledelsen fik vi 
trænet skadestuens personale i at udføre malaria-parachecks, 
igangsætte nødvendig behandling og tilrettelægge dokumen-
tation samt logistik for den nye procedure. Et arbejde der 
viste sig både udfordrende og utroligt lærerigt for alle parter. 

I samme omgang blev hele hospitalet undervist i de nyeste 
retningslinjer for malaria-behandling med brug af den nyeste 
medicin med færrest bivirkninger. Igen et arbejde der bød på 
masser af udfordringer samt intens opfølgning i klinikkken. 

Ja, opgaverne i Foya var mange. Dagligdagen bestod af både 
klinik, assistance ved operationer, forberedelse og administra-
tive møder.  Ja til listen kan endda føjes lobby-arbejde i Mon-
rovia hvor det lykkedes os, at få en donation fra et shipping 
firma til at bygge et nyt arkiv. Håbet er at dette vil muliggøre 
opbevaring af patientjournaler der på tid kan muliggøre bedre 
opfølgning og behandling. 

Det er projekter som disse der er med til at fremtidssikre 
vores hjælp til hospitalet og forhåbentlig undgå det man 
desværre ofte ser med hjælpearbejde i ulande, et midlertidigt 
plaster på såret. I MEDU Liberia ligger vi vægt på at hjælpe 
der hvor det gør en forskel, ikke blot at være i klinik. Med 
det kliniske arbejde følger en indsats inden for uddannelse og 
undervisning, og også en mulighed for andre opgaver der vil 
komme hospitalet til gode i en sundhedsmæssig kontekst.

Værende en selvstændig lille organisation, startet af medicin-
studerende tilbage i 2009, har MEDU Liberia som hovedmål 
at bidrage til Liberias genopbygning gennem sundhedsmæs-
sig undervisning og fremtidssikret hjælpearbejde. Et arbejde 
strækkende sig ud over traditionel PIT-klinisk arbejde og 
frembydende udfordringer og resultater der kan bygges videre 
på og komme til gode efter vi drager hjem. 

Har du lyst til at læse mere om MEDU Liberia og vores arbe-
jde samt visioner for fremtiden, kan der findes mere informa-
tion på hjemmesiden http://pumui.wordpress.com/. 

Da foreningen fortsat mangler expats til efteråret 2013 er 
du også velkommen til at tage direkte kontakt til foreningen 
på følgende mail, hvis nogle måneder på et hospital i et af de 
fattigste områder i verden, lyder som noget for dig. 
Der er ansøgningsfrist den 15. juni.   
 
  bqz952@alumni.ku.dk
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- Du har lige været til eksamen, og du har 
fået 10, mens din læsemakker har fået 02 – SKAM 
DIG!

- Din mor smurte madpakke til dig, da du 
var forbi til gratis mad i søndags, men den har ligget 
i din taske i 3 dage, og nu er den for klam til at spise 
– FY FOR DEN LEDE SKAM!

- Du står og mangler at læse respirations-
fysiologi, men de penge, du skulle have brugt på 
bogen har du i stedet brugt på shopping – SHAME 
ON YOU!

- Du havde egentlig planer om at gå tidligt 
hjem fra fredagsbar for at komme op og læse lørdag, 
men vågner i stedet kl 07 i dit eget bræk efter Mar-

Bar på RHK.
- Du 
sagde til en 
patient, du 
havde skrevet 
journal på, at du 
ville komme på 
stuegang dagen 
efter, men sov 
i stedet længe, 
fordi der var 
billige bajere i 
netto. DÅRLIG 
SAMVIT-
TIGHED?!

- Du 
havde sparet 
op til at købe 

en flot gave til din mormor i 80 års fødselsdagsgave, 
men du har i stedet købt nye sko og har stjålet en 
orkidé fra et bed på Panum og givet hende den.

- Du har ikke haft tid til at mødes med 
din bedste veninde gennem 10 år, fordi du havde for 
travlt med at ”læse”. Dvs. se gossip i 8 timer i streg. 
Du har for resten også spist din roomies frokost.

- Du har sat en af dine medkollegianeres 
navneklemmer på det ugegamle lassagnefad, du 
ikke gad rydde op efter en fest, du havde holdt på 
køkkenet for dine venner. Under festen havde du sat 
en seddel på døren til køkkenet, hvor der stod ”Jeg 
havde fødselsdag for en måned siden, men holder 
den nu. Så spis din kummerpizza på dit værelse!”

- Du nægtede at servere en øl for din 
SAU-underviser til fredagsbaren, fordi han ikke tog 
dig, da du kunne svare på, hvilken type forbening et 
mikroskopipræperat var.

- Du har ENDNU IKKE læst 3. semesters 
pensum to gange. SHAME SHAME SHAME!!!

- Du hader i al hemmelighed din læsemak-
ker, fordi hun generelt har mere overskud end dig. 
Hun har en lækker kæreste, et godt studiejob og en 
MEGET bedre madpakke end dig.

- Du har dates med to forskellige i denne 
uge. Du er egentlig ikke interesseret i nogen af dem, 
men du kan lide opmærksomheden og den gratis 
mad.

- Du har 
scoret én, der er for 
lækker til dig, fordi 
du er på MEGET 
højere semester og 
fortæller hende om, 
hvor mange liv du 
har ”reddet”!

- Du 
har fordoblet dit 
indtag af lakrids, 
chokolade, faxe 
kondi og pizza og 
har ikke været i 
træningscenteret 
i over 2 måneder, 
selvom du betaler 199,-/mnd for dit medlemskab.

- Du er tilmeldt Copenhagen Marathon, 
men du har ikke bestilt andet end at spille computer 
med vennerne i din fritid. Du overvejer lidt at sælge 
din billet til overpris til din læsemakker, som des-
perat gerne vil med.

- Din mormor har givet dig et stort beløb 
til køb af bøger i det kommende semester, men du 
har lige bestilt en chartertur til Mallorca med din 
læsemakker for pengene.

- Du lod være med at tage telefon da 
FADL’s vagtbureau ringede, fordi du havde drukket 
whiskey med gutterne hele natten.

- Du har efterladt opvask i studenterhusets 
køkken.

Grunde til at have dårlig samvittighed, når man læser medicin
mvh Jonas og Anna-Martha/MOK-red
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LUNGERNE
- et spænende organ
En poster af Peter James, "læge"

Introduktion

Lungerne er et spændende organ. Man har to lunger, og tilsammen er de 
rigtig store. Uden lungerne ville man dø, og hvis man bliver syg i en lunge 
kan amn måske få transplanteret en lunge fra en død én, og så bliver man 
nogengange rask. Lungerne sørger for at kroppen for luft, de er ligesom 
to store balloner hvor luften kommer ned i. Her er et billede af lungerne:

Her er et til:

Metode

Jeg så et afsnit af "Kroppens 
Mysterier" på BBC, og min far 
oversatte underteksterne, så jeg 
vil gerne sige tak til min far for 
hjælpen. Jeg missede godt nok 
to minutter af programmet fordi 
jeg skulel tisse, men tror ikke at 
det gør noget.

Resultater

Lungerne er et spændende organ. Lungerne er ligesom to rigtig store 
balloner, hvor der kan komme luft ned i, når man trækker vejret. I luft 
er der ilt og det er rigtig smart fordi kroppen har brug for ilt og luft 
og så får lungerne ilt ud af luften og giver til blodet. Uden lungerne 
ville man blive rigtig syg. Ligsom mormor. 

Diskussion

Det var rigtig spændende 
at lære om lungerne, og 
jeg syntes at det er et 
rigtigt spændende organ. 
Det var rart at jeg havde 
noget at lave mens jeg var 
så knæskadet at jeg ikke 
så godt kunne gå og at jeg 
kedede mig rigtig meget. 
Jeg håber at denne poster 
bliver rigtig populær og at 
alle som læse den synes at 
lungerne er et spændende 
organ. også.

posterposter
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Hej Mille, hvordan 
går klinikopholdet 
på urologisk?
Får du behandlet 
nogle erektion-
sproblemer

Den her joke virker alt 
for oplagt

Du har ret, jeg tror at 
PJ's knæskade har øde-
lagt hans kreativitet. 
Men hvordan går det 
egentlig på urologisk

Pisse godt

AWKWARS Storyline: PJ 
Paint: Mille

Seriøst! To AWKWARS i 
samme MOK? Ja, jeg har altså 

også andet at lave

Og jeg vil vædde 
med, at vi ikke bliver 
kompenseret for det PRÆCIS Nu må arbejdsgivernes 

arrogance have en ende! Øh, jaer

FUCK DET HER LORT,
 JEG STREJKER!!!

Det synes jeg er en 
god idé

TÆNDSTIKSMÆND 
I ALLE STRIBER; 
FORÉN JER!!! God tur

Hey tændstiks-PJ, 
vil du have Milles 
løn?

Ja tak, Store PJ

AWKWARS Storyline: PJ 
Paint: Mille
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FADL holder lukket torsdag og fredag.
Husk at FADL´s reception og sekretariat 
holder lukket både torsdag og fredag på 
grund af Kristi Himmelfartsferien.

Går du med overvejelser om 
køb af andelsbolig?
FADL afholder i samarbejde med Lægernes 
Pensionskasse en infoaften om andelsbol-
igkøb, og hvad man skal man skal være 
særligt opmærksom på, når man begiver 
sig ud på det store boligmarked.
Helle Stigaard Vestlev er kundechef i 
Lægernes Pensionskasse og har stor viden 
indenfor området. Hun vil holde et fore-
drag om de faldgruber, der kan være, når 
man køber andelsbolig og give generelle 
råd til, hvordan man får det bedste ud af 
sit boligkøb.
Oplægget varer ca. halvanden time. 
Herefter byder lægernes pensionskasse 
på sandwich og sodavand, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til Helle 
Stigaard Vestlev.
Tilmelding:
Arrangementet er for alle FADL-medlem-
mer, men vi vil meget gerne have et in-
dtryk af deltagerantal. Derfor beder vi 
dig sende en mail til kkf@fadl.dk med 
emnefeltet "tilmelding andelsbolig" senest 
fredag d. 10. Maj kl. 17, hvis du har lyst til 
at deltage.

1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

FADLs 1. maj en stor succes
Mere end 100 studerende var mødt op til morgenmad, sort kaffe 
og gammel dansk i studenterklubbens lokaler. 

Blandt de mange talere var 
hovedforeningens formand 
Kasper Kjær Gasbjerg og 
repræsentantskabsmedlem 
Joachim Paulsen. 

Der var 
politieskorteret 
demonstration 
til fælledparken

FADLs røde fane var 
også med i indmarch-
en og var ledsaget af 
repræsentantskabs
medlem Bobby Lo

kredsforeningen
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Efter sidste uges politiske udskejlelser er horoskoperne 
tilbage i sin oprindelige form: rendyrket sandhed til 
folket.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I denne uge vil du blive mere og mere betaget af dit 
eget spejlbillede. Du når til et punkt hvor du invit-
erer dit spejl ud på en date. Efter daten finde du ud af 
at  det slet ikke var et spejl, men en plakat af Justin 
Bieber smurt ind i vaseline.

Fisken
19. feb. - 19. marts
På kl.16.34 fredag vil du stoppe op og tænke over 
hvad det her horoskop betyder. Sæt en alarm.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du vil hele onsdag have en voldsom følelse af at 
dit liv udvikler sig i en interessant retning. Torsdag 
oplever du at din tilværelse tager en ny spændende 
drejning. Fredag indser du at der ikke er sket noget 
reelt nyt i dit liv, og at dine oplevelser onsdag og tors-
dag var en form for kedsomlighedsinduceret psykose. 
Der sker simpelthen ingenting. Igen. Altid.

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil på et tidspunkt forsøge at glorificere dig selv 
på bekostning af videnskabelig integritet. Heldigvis 
bliver det forpurret og i det lange løb erkender du 
at det var for det bedste. Du vil dog få en sygt nice 
brandert en gang i weekenden.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du er totalt glad for porrer og rudfrugter i denne 
uge. Ærgeligt det ikke er sæson for rodfrugter. Du 
er desuden misundelig på din bedste ven, som er tyr

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har en bror/søster, som er dig langt overlegen, 
når det kommer til... ALT. Heldigvis er der ikke andre 
end dig, der har lagt mærke til det, og du høster meget 
hæder, selvom du ikke har fortjent det.

Løven
22. juli - 22. aug.
Mandag og onsdag nat mellem otte og ni erkender 
Rasmus sit ølmisbrug. Du oplever generelt rimelig 
intens madbehov efter lørdagens idiotiske glæder. Du 
etablerer foreningen: "En Konstant Trussel."

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du vil blive tilbudt en sørejse til galapagos af en 
venligt udseende midaldrende mand. Du bliver svært 
forundret da det viser sig at båden er en jolle og ka-
ptajnen er en stor tiger. Det ender med at være en 
farverig men ultimativt lidt skuffende rejse.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du kommer til familiesammenkomst i Jotunheim 
og opdager at du er femtegenerations jætte. Dette 
forklarer din abnorme hårvækst, din groteske højde 
og ikke mindst at Tor kaster hammer efter dig. Hove-
dretten er sådan ligt "meh", men deserten er meget 
lækker. Alt i alt en god weekend.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du oplever en sælsom facination af retarderede ulve.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Stjernerne står godt til financielle transaktioner, så 
du beslutter at overføre 500 kr fra din børneopspar-
ring. Du bruger alle penge på importerede sælskind 
og får utrolig dårlig samvittighed.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Farven magenta giver dig en ækel følelse. Som følge 
heraf holder du dig væk fra stedmorblomster. Denne 
irrationelle afsky fordamper da du ser et gammelt 
billede af din mormors skjorte. Derefter tager du en øl.


