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-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

Grafik

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 		
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
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 Illustrationer/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.

Torsdag:
		
		

Civilisaion & Medicins foredrag, se s. 13
PITs månedsmøde, se s. 13
SAMS månedsmøde, se s. 13

Fredag:

Michael skal spille LoL, se MOKs lokaler

Lørdag:

Gud og Goth, se s. 7

Søndag:

Michael skal se live stream, se Twitch.tv

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
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:
Rigshospitalet:
			
Bispebjerg:		
			
Gentofte:		
Herlev:		
Glostrup:		
Hvidovre:		
			
Frederiksberg:
			
Vagtbureauet:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinen
Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60
(til venstre ned i kælderen.)
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 26, baghuset

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
		

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.

Tirsdag:

SATS' Læger i krig, se s. 12

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: Jonas/MOK.red.
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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

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
Jonas

David

Peter James

- STUDENTERKLUBBEN HAR NU
VÆRET LUKKET I:
372 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

gammel deadline: -194 dage
ny deadline: 18 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I
MOK!

Dennis 2

Simon G

Mille

Åbningstider i midlertidig klub:
man:		
11 - 15
tirs - fre:
11 - 17
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Feat. Rune "Dr. Dong-dong" Hasselager

Eksamen:

3
3
Af Michael Concillado og David
Hvidtfelt Hansen
Featuring Rune Hasselager

Michael Concillado - manden, legenden - er tilbage i MOK for at dele ud af sin altomfavnende visdom, og få dig til at
undres, at glædes, at grine og at græde.
I Michaels Corner er intet emne for farligt eller for frækt til at blive taget op - og kun fantasien sætter grænser for
hvordan Michael bearbejder verden.
Denne uge har Michael besøg af Rune "Dr. Dong-Dong" Hasselager og dethandler om en uomgængelighed her på
medicin-studiet - Eksamen!! Derudover fortæller Michael om sommerferie-kærlighed, marathon og spækhuggere i
nordjylland..

"Jeg ELSKER eksamen. Det er årets fest for den velforberedte
elev, og er der noget jeg er, så er det forberedt. Med en fortid som
søspejder har jeg tidligt lært hvordan en mand med magt skal
stryges med pikhårene. Med min naturlige boyish charme plejer
fagligheden sjældent at komme i fokus, det handler nærmere
om kemien to mennesker imellem. Medmindre det er skriftligt
selvfølgelig... Så tegner jeg et gerne et hjerte med en penis..."

Spækhuggere:

Sommerferie-kærlighed:

"Det gode er at det er en afgrænset periode. I en sommerferie kan man
netop vælge en grim pige, der faktisk er sød, for man ved vennerne nok
ikke ser hende.. F.eks. Adele, der jo sikkert er sød.. Eller en dværg..
Til gengæld har man det altid varmt når man har samleje. Ja, der er
problemer med svamp, sved og dehydrering.. Det er iøvrigt heller ikke
altid sikkert man har to tæpper.. Til gengæd er dyrene jo mere aktive i
skoven til at krydre det. Ja, kærlighed udenfor det er jo bedre.."

"Der er set spækhuggere ud for nordjyllands kyst,
og jeg er meget bange. Bange og bekymret.. Først
kom ulvene og æder alle hønsene, nu spækhuggere.. Og man kan jo ikke sige spækhugger uden
at sige æghugger, sååå.... Det er en hård tid
hønsene lever i i nordjyland...."

Svigermors drøm

Kære Panum, for kort tid siden lærte jeg jer, hvordan man kan score
enhver pige/dreng – eller piger/drenge – fra enhver tænkelig
begivenhed. Men I er jo stadig sultne, og jeg har ikke lært jer at
fiske; jeg har blot givet jer en fisk, så I er mætte for en dag. Men
når man har sagt A, må man også sige B, og I er nu alle sammen i et
forhold med en eller anden banger babe eller handsome hunk – eller
begge dele, fordi min første guide rent faktisk var SÅ god.
I har nu bjergtaget jeres nye partner, og I er blevet inviteret til
familiemiddag. Men hvordan fanden skal man agere sådan et sted? I har
jo kun lært at charmere i det offentlige, I har endnu ikke lært at
gebærde jer i det allerhelligste, som familien udgør. I det følgende
vil jeg tage jer med i en fejlfri udførsel af mit eget første besøg
hos min nuværende svigerfamilie.
”Hey skat, ser jeg swag ud?” spørger jeg selvsikkert min kæreste.
”Simon, sådan er der jo ikke nogen, der snak-” jeg afbryder hende
øjeblikkeligt med en kærlig lussing: ”Så, så, skat, det var jo et
retorisk spørgsmål.” Min kærestes udtryk er svært at tolke, men jeg
opfatter hendes nedadvendte mundvige som kompromisløs hengivenhed. Vi
ringer på døren til den victorianske, to hektars villa, som ligger ved
havudsigt på strandvejen. Jeg kan se fra huset, og fordi jeg har
benyttet det suveræne kærestetrick at lytte til min inferiøre halvdel,
at familien er moderat velhavende. Denne slags middelklasse stræber
altid opad, og det er vigtigt at etablere med det samme, at man selv
tilhører den sociale kaste, de higer efter at blive en del af. Døren
åbner, og en køn, midaldrende kvinde åbner døren: ”Hej skat,” siger
kvinden til min kæreste, som skal til at svare. ”Undskyld mig lige et
øjeblik, fru Constanza, eller hvad du hedder, men det der er da en
upassende måde for en husholderske at tale til sin ejers datter,”
siger jeg, mens jeg jovialt grinende giver min kæreste et par mærkbare
albuer i siden for at påpege min humor. Men kæreste ser nu endnu mere
hengiven ud, og hendes følelser eskalerer tilsyneladende kun, idet jeg
skubber husholdersken til side og træder selvsikkert ind i entreen i
villaen. Jeg ved, at folk, som ikke har så meget, er glade for at
blive bekræftet i det, de nu engang har, så jeg siger (råber) højt men
elegant igennem domicilet: ”Det er eller et flot sommerhus, I har
her!”

AWKWARS

Storyline: PJ
Paint: Mille
Hvad godt er penge, når man ikke har noget
som helst selskab?
Måske er det ikke det værd, at sælge sine
venner ud.
Selvom de blot er tændstiksmænd. Med tændstiksbryster. Gad vide om Store PJ vil skrive
Mille inde igen.
PLEASE STORE PJ, VIL DU IKKE NOK
GIVE MIG MIN SØDE VENINDE IGEN?

FUCK DIG,
STORE PJ

Jeg kommer ind i en spisestue, hvor der er dækket op til fem personer,
og der sidder en barneklapstol for enden af bordet. Jeg griner lidt
for mig selv over familien humor – jeg er jo ikke noget barn. Jeg
fjerner barnestolen og erstatter den med en Ægget, som står i en
hjørnegruppe i rummet. Min kæreste kommer ind i rummet sammen med
husholdersken, da jeg indser min fejl: Jeg er blevet snydt af moren,
som har klædt sig ud som husholderske med dertilhørende forklæde.
”Haha, det gør du aldrig igen, Helena,” siger jeg og stikker hånden ud
mod min svigermor, hvis navn jeg har lært. At lære sin svigermors navn
er ikke obligatorisk, men det giver en masse point, så jeg kan varmt
anbefale det. Da Helena ikke rækker sin hånd ud mod mig i svar, kommer
jeg gelinde ud af situationen ved at køre hånden igennem mit
upåklageligt satte slikhår. Her støder vi imidlertid på et problem, da
Helena foreslår: ”UD!” Dette virker som en mindre tilbagegang, men for
Swagmaster-2000 volder det ikke problemer. Følg med i næste MOK.
KH, Swagmaster-2000 / MOK Red.

Følg Akwars på awkwarsworld.tumblr.com
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CEKU søger studentermedarbejdere

Et antal stillinger som studentermedarbejder ved Center for Klinisk
Uddannelse (CEKU) ønskes besat. Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål at
styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Læs mere på http://ceku.ku.dk/.
Træningen i Centeret på CEKU er dels en forberedelse af de studerende til klinikophold og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter kommunikationstræning og en række praktiske
færdigheder (hjertelungeredning og brug af hjertestarter, anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang,
objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro
til ultralyd m.m.).
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder, teknisk hjælp
til undervisningen i kommunikationstræning samt assistance ved anden undervisning på CEKU. Herudover assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL), vedligeholdelse af de
enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende arbejde.
CEKU varetager også den simulationsbaserede kirurgiske træning af læger. En del af arbejdet kan bestå i
studiesalsvagter i simulatorrummet.
Der er på CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.
Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester med interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af
dit studium. Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden for
studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT-løsninger og website, eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din ansøgning.
Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde med de øvrige ca. 30 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
• sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 3545 5458
• overlæge Mikael Bitsch mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545 5338 og hvis du har speciel interesse for den
kirurgiske simulation til overlæge Lars Konge, lars.konge@regionh.dk
• www.ceku.dk
Ansøgningsprocedure:
På vores hjemmeside (www.ceku.dk) findes et link til et elektronisk ansøgningsskema, hvor du skal indtaste
kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Du kan også få adgang til ansøgningsskemaet ved at scanne ”frimærket”. Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
Ansættelsessamtaler er planlagt til fredag d. 21. juni 2013. Obligatorisk oplæring foregår 19.-21. august
2013, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og praktiske oplæring.
Ansøgningsfrist: Lørdag d. 1. juni 2013 kl. 12:00.

QQFS söker dansktalande intervjuare till
Köpenhamns- och Malmöregionen
Om företaget
QQFS (Qualitative & Quantitative Fieldwork Services) är ett internationellt, oberoende marknadsundersökningsföretag. De erbjuder både kvalitativt och
kvantitativt fältarbete inom läkemedel och sjukvård
över hela Europa med bland annat fokus på Sverige,
Norge, Finland och Danmark, De utför främst
enkäter inom hälsa och sjukvård och intervjuar
regelbundet sjukvårdspersonal såväl som patienter.
På företaget finns över 20 års erfarenhet inom internationell marknadsundersökning och de har en bred
kunskap inom sjukvårdsmarknaden världen över.
Åt QQFS söker vi nu 3-4 dansktalande studenter som
ska kunna genomföra kvalitativa intervjuer inom det
medicinska området. Söker du ett flexibelt extrajobb
där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper
inom medicin är detta jobbet för dig. Start för uppdraget är omgående. Vi på Studentwork arbetar med
löpande urval, så ansök redan idag.
Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att intervjua
personer, främst läkare, på de olika sjukhusen i
Malmö- och Köpenhamnsregionen. Ibland kan det
även förekomma intervjuer via telefon, vilket innebär
att man kan sitta hemma och utföra sina uppgifter.
Dessutom ska du utifrån genomförda intervjuer
kunna sammanställa rapporter och summeringar. I
arbetsuppgifterna ingår också att transkribera intervjuerna, dvs att lyssna på bandade intervjuer och
sammanfatta rapporter utifrån dessa.
Din profil
Vi söker dig som går en utbildning inom medicin eller
lingvistik. Vidare skall du vara socialt kompetent
och duktig på att formulera dig väl både i tal och
skrift. Eftersom majoriteten av intervjuerna kommer
att göras på danska med danska läkare, måste du
som söker vara flytande i det danska språket. Det
är dessutom viktigt att du har mycket goda engelskakunskaper då du som intervjuare oftast får en
genomgång före och efter intervjun med kunden (som
är engelskspråkig) och eftersom alla transskript görs
på danska till engelska. Det är en viss upplärningstid
för tjänsten vilket gör att vi önskar att du som söker
ser långsiktigt på uppdraget.
Om oss
Vi är pionjärer inom talent relations, vilket kort sagt
innebär att vi vet vilka talangerna är. Studentworks
mål är att vara en långsiktig partner för både företag
och privatpersoner. Genom ett ständigt uppdaterat
nätverk av kandidater och spännande kundföretag - i
alla storlekar, i alla branscher - kan vi ligga steget
före och matcha rätt person med rätt företag. Vi
är Studentwork. Vi vet vad talang är. Det är vårt
jobb. Kontakta oss redan idag och bli en del av vårt
nätverk.
Kontaktperson(er)
Magdalena Engström
0760522100
magdalena.engstrom@studentwork.com
Tjänstgöringsort
Köpenhamn (Malmö)
Publiceringsdatum
2013-05-06

Undervisningsassistenter til kursusundervisning, Efterår
2013
- Basal Humanbiologi,
- Cellens Kemiske Komponenter
- Bevægeapparatet og Nervesystemet inkl. Dissektion
Se: www.icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer
Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. juni 2013
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis kun 5.
semester.
Stine Kirkeskov Grue, Michael Muusfeldt og Bianca Houlind
StudieServiceCenteret
Bygn. 42.0.11
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Studierelevant arbejde i Hillerød

DATAMANAGER

Til forskningsprojekt på Børne- og ungeafdelingen i Hillerød søges 3-4 friske medicinstuderende
bosiddende i Hillerød eller omegn.

Dansk Anæstesi Allergi Center, som er en del af Klinik for allergi på Gentofte Hospital, søger en efterfølger til Louise, som
nu skal på barsel og også kan se ende på sit studium. Centeret
undersøger patienter fra hele Danmark, der har haft overfølsomhedsreaktioner i forbindelse med bedøvelse.

Hvis du kan komme til Hillerød på 30 min, også om natten, er du måske den, vi søger.
I skal centrifugere, af-pipettere, mærke og fryse blodprøver i timerne kl. 16(18)-08.
Vi forestiller os 3-4 friske studerende, som skiftes til at have vagt. Prøverne kan komme i hobe
eller enkeltvis, dvs. at der nogle nætter ingen prøver er og andre måske 5.
Man skal være klar til at kunne komme til hospitalet på max 30 min, når man har vagten.
Løn: 150 kr. pr. time man er inde samt 200 kr. pr. vagt for at stå til rådighed.
Projektet forventes at vare ca. 1 år.
Krav: Du skal være pålidelig og grundig, ingen prøver må misses og kvaliteten skal være i
orden.
Forudsætninger: Medicinstuderende, ellers ingen. Alle vil blive lært op. Man skal ikke stikke
selv.
Start: ca. 1. juni
Lyder ovenstående som noget for dig, så skriv lidt om dig selv til

Jobbet er normeret til 10 timer per måned i dagtiden, men med
stor fleksibilitet i forhold til eksamensperioder.
Arbejdet består i gennemgang af journaler, indtastning af data,
kvalitetssikring og udtræk. De studenter, som har hjulpet os
hidtil, har haft mulighed for at benytte data fra vores register
til videnskabelige foredrag/postere og OSVAL 2 / kandidatopgaver.
Vi søger en medicinstuderende som er 2-3 år inde i studiet, er
systematisk med veludviklet ordenssans og gerne med interesse for allergi. Vi tilbyder et dynamisk miljø i en lille afd. og
tæt supervision, hvis du ønsker at deltage i det videnskabelige
arbejde. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Kontakt os for yderligere information.
Lene Heise Garvey, overlæge ph.d.- lgar0007@geh.regionh.dk
Holger Mosbech, overlæge dr.med. - hmos006@geh.regionh.dk

Birgitte Schmidt på Birgitte.johanne.schmidt@regionh.dk
Ph.d.-studerende på Børne- og ungeafdelingen Hillerød Hospital

studievejledning
Studievejledningen for Medicin

Hvor kan jeg komme i klinik?

Mentor for en International Studerende

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

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

Hvor kan jeg komme i klinik?

Hospitaler der anvendes til
1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin
Hospital
Amager Hospital
Ballerup Psykiatrisk Center
Bispebjerg Hospital
Fjorden Regionssygehus, Roskilde
Frederiksberg Hospital
Frederikssund Hospital
Gentofte Hospital
Glostrup Hospital
Halmstad Sygehus, Sverige
Herlev Hospital
Hillerød Sygehus
Holbæk Sygehus
Hvidovre Hospital
Køge Sygehus
Nykøbing Falster Sygehus
Næstved Hospital
Rigshospitalet
Roskilde Sygehus
Rønne Hospital, Bornholm
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde
Slagelse Sygehus
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue

Hvilke
semestre
1+4
4
1+2+4+5
4
1+4
3
3+5
1+4+5
3
1+2+4+6
3+4+6
3+6
2+3+4+6
3+5
3
1+4+6
1 + 2 + 4 + 5+6
3+4+5+6
3
4
1
4

Forkortelse af navn
AH
BBH
FRH
GEN
GLO
HALM
HER
HILL
HOL
HVH
RASK
NF
NÆ
RH
RAS
RØN
SLA

Der tages
tages forbehold
forfor
fejlfejl
og ændringer.
For yderligere
oplysninger
om holdsætning
på de enkelte
Der
forbehold
og ændringer.
For yderligere
oplysninger
om holdsætsemestre
kontakt
venligst
den relevante
holdsætningssekretær
ved StudieServiceCenteret.
Deres
ning
på de
enkelte
semestre
kontakt
venligst den relevante
holdsætningssekretær
kontaktoplysninger
findes på denne
side:
www.KUnet.ku.dk findes
mine enheder
 bachelor/kandidat
ved
StudieServiceCenteret.
Deres
kontaktoplysninger
på denne
side: www.
medicin  Kontakt.
KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> Kontakt.
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efteråret 2013
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for
efteråret
2013
Dispensation
for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2013.

Dispensation
for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2013.
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin
studvejl 5-1a Hvor kan jeg komme i klinik

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 internationale 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.rasmussen@sund.ku.dk

studievejledning/studietilbud
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Ordblind og eksamen

Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige
eksaminer? Så har Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig
igennem eksaminerne. Eneste krav er, at du kan dokumentere din ordblindhed.
Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan påvirke din evne til at formulere dig på en sådan måde, at
man ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til ens faglige
niveau. På den baggrund har universitetet en række tilbud til dig. Kontakt
studievejledningen eller kig ind på www.KUnet.ku.dk -> mine enheder ->
bachelor/kandidat medicin -> undervisning -> funktionsnedsættelse SPS, hvis
du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit studie, eller følg linket fra vores
hjemmesidewww.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin
-> kontakt -> studievejledning.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig
yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, selv om du ikke er tilmeldt
undervisningen, skal du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem
på KUnet. Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet registreret.
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. august til 15. september i
efteråret og 15.
januar til 15. februar om vinteren/foråret.

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid
til dine eksaminer. Blanketten til dispensationsansøgningen finder du på www.
KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> blanketter.
Blanketten hedder ”dispensation om andet på medicin uddannelsen”.
På computerne til eksamen er der desuden installeret ordblindeprogrammet
"Vise ord" med ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske
Fagudtryk.

Framelding
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage
(inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på
at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for at gå op før næste
semester, da man skal have deltaget i en ordinær eksamen for at kunne deltage i
en reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet.

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det med en dysleksitest fra en
offentlig institution. Testen må højst være et år gammel. Dette gælder også for
svenske og norske studerende.

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i sidste hele uge af juli eller
første hele uge af februar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget
i samme eksamen, eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan
fremvise en lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet.
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen.

Tilmelding til næste semesters undervisning
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også
se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” -> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner.

Du kan læse mere om eksamen på www.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> eksamen

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få bevilget ekstra tid til dine
eksaminer.

•
Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2013.
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.KUnet.ku.dk -> mine
enheder -> bachelor/kandidat medicin -> kontakt.
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester være
indsendt inden d. 1. august.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du ekstra tid til din skriftlige
eksamen, hvis den varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, medbringende vandrejournalen.
Er du gravid i første eller andet trimester og har særlige graviditetsgener, kan
du søge om forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke nok. I
studievejledningen kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

•
Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. august 2013.
Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret
www.KUnet.ku.dk -> Mine enheder -> Bachelor/Kandidat medicin -> Kontakt
-> Studieservice.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times varighed.

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: Læs mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, Kandidat eller Bachelor i medicin,
uddannelsens forløb, barsel og orlov.

Dage
Telefontid
Træffetid
Mandag
15.00 – 19.00
15.00til– at
19.00
Du finder blanketten
søge en dispensation via www.KUnet.ku.dk -> mine
Tirsdag
17.00 – 18.00
15.00 – 17.00 medicin -> blanketter.
enheder -> bachelor/kandidat
Torsdag
09.00 – 12.30
09.00 – 15.00
Åbningstiderne
for Studievejledningen
for Medicin:
Dage
Studievejledningen for Medicin har faste træffe-Telefontid
og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke medTræffetid
en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du
Mandag
– 19.00
– 19.00 studievejleder. Vores mailadresse er: studievejlvelkommen til at sende os en mail eller at ringe15.00
og forhøre
dig om, hvornår du kan snakke med den15.00
pågældende
Tirsdag
17.00 – 18.00
15.00 – 17.00
medicin@sund.ku.dk
Torsdag
09.00 – 12.30
09.00 – 15.00
Studievejlederne for Medicin:
Natasja Tholstrup
Studievejledningen
forBomholdt
Medicin har faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du
Sedrah Arif
velkommen
til atButt
sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores mailadresse er: studievejlPernille Heimdal Holm
medicin@sund.ku.dk
Helene Lund-Sørensen
Studievejlederne
for Medicin:
Christine
Sävervall
Natasja
Tholstrup
Bomholdt
Sedrah Arif Butt
Du finder
Studievejledningen
for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10).
Pernille
Heimdal
Holm
Personlig
samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 70 89.
Helene
Lund-Sørensen
Har du
ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
Christine
Sävervall
vejledning:for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10).
Du International
finder Studievejledningen
Vi er påsamtale
kontoretkan
i bygning
alle hverdage, undtagen tirsdag,
du er
velkommen
at komme
ellerhvor
du kan
ringe
til os på:til
+45
28 75 70forbi
89. eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så
Personlig
bestilles33.4.22
via www.medicin.ku.dk/vejledning
vilbestilt
være sikker
fange os, kan
lave
aftaleåbningstid
pr. mail/telefon.
Harhvis
du du
ikke
tid, erpå
duatvelkommen
tildu
at evt.
møde
open
i vores
og afvente en ledig tid!
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:
International vejledning:
 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa
Vi er på
kontoret i bygning 33.4.22 alle hverdage, undtagen tirsdag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så
til studieophold
i etaftale
nordisk
land
hvis du vilNordplus-udvekslingsaftaler
være sikker på at fange os, kan
du evt. lave en
pr. mail/telefon.
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:
Kontakt
Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk)
for information om:
Erasmus-udvekslingsaftaler
til studieophold i Europa
Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land
 Oversøiske
aftaler
i USA og
(Vanderbilt,
Cornell og Iowa)
Oversøiske
aftaler
i Brasilien
Japan
 Selvarrangerede studieophold





Kontakt Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk) 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: DER
33.04.08
eller 10FORBEHOLD FOR
træffetidslokale
er: 33.04.22
TAGES
ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28

studietilbud
Ugens tilbud fra studenterpræsten
& Co – Uge 20, 2013
________________________________________
Myte: Internettet gør os dummere
I sidste uge skrev Lise om Søren Kierkegaard og
det bliver nok ikke det sidste vi skal høre om ham i
år, selvom 200 års fødselsdagen nu er blevet fejret.
Jeg vil ikke bidrage til tumulten om SAK, men Lise
spørgsmål om det vanskelige ved at læse Kierkegaard
fik mig til at tænke på noget. Læser unge mennesker
egentlig bøger? Andet end pensum? Har de sværere
ved at koncentrere sig om lange og vanskelige tekster
end tidligere og skyldes det, at man hele tiden
er online og forstyrres af telefoner, sms’er mails,
Facebook og Twitter? Eller formuleret som en myte:
Er det en myte, at nutidens bestandige onlineaktivtet
påvirker koncentrationsevnen?
Ja, det synes jeg selv den gør, men er det sandt? Jeg
møder en del unge, der har svært ved at koncentrere
sig, men hvis man foreslår dem at slukke for mobilen
og logge ud af Facebook og andre sociale – og
forstyrrende medier – så synes de jeg er åndsvag. Det
er jo ikke en mulighed! Så dør man.
Eftersom jeg selv er blevet påvirket af internettet
med de hurtige, men overfladiske svar og derfor
finder al materiale til disse klummer i en hurtigt
og panisk googling af nettet, så har jeg ikke rigtigt
kunne finde gode videnskabelige undersøgelser.
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kontaktes på telefon 28 75 70 94
Tid: lørdag den 18. maj kl. 12.30; hjemkomst kl. ca.
18.
Sted: M/S Øby, Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen
Tilmelding: senest tirsdag den 14. maj på mail: lotz@
adm.ku.dk eller på Facebook
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
fascination, og hun vil i ord og billeder fortælle
om subkulturens 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
begravelsesgæster, 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
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 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

Der er givetvis lavet nogle, men jeg har ikke
kunnet finde dem. Men jeg har fundet noget. Den
amerikanske it-journalist og forfatter Nicholas
Carr skrev for nogle år siden bogen The Shallows:
What the Internet Is Doing to Our Brains, hvor han
har undersøgt sagen og talt med videnskabsfolk,
der har undersøgt sagen. Han tenderer som jeg i
retning af at bekræfte myten. Vi bliver overfladiske
(deraf bogens navn) af de bestandige forstyrrelser
og undersøgelser viser at internet og onlineaktivtet
påvirke koncentrationsevnen.

En anden artikel i the Guardian, Is technology and
the internet reducing pupils' attention spans? af
Duncan Jeffries, er stort set på samme linje, men
mener dog at sagen må nuanceres. Man kan også
meget godt med internet og mere forskning behøves.
Og sådan er der en række artikler og undersøgelser,
der viser at det tilsyneladende har en negativ effekt
på koncentrationsevnen. Men der er nok mere at sige
om det.
Så selvom vi kan konkludere, at det nok er
sandt, at bestandig onlineopkobling påvirker
koncentrationsevnen negativt, så kunne der givet
bruges mere forskning. Ideen er hermed givet videre.
En af de mere interessante tilgange var Paul Miller
– en ung teknologijournalist og redaktør på ”The
Verge”. Han forlod internettet fuldstændigt (heller
ingen mail – kun snail-mail) et helt år og har skrevet
om det: I’m still here: back online after a year
without the internet. Det er ret sjovt at læse, hvis
man kan koncentrere sig så langt.
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
________________________________________
Filosofisk fisketur på Øresund
Du kan stadig nå det! Turen er nu gratis!
• Du køber selv mad ombord og lejer/medbringer selv
fiskestang (leje kr. 100).
• Du sørger også selv for et gyldigt fisketegn, der kan
købes for 40 kr. på www.fisketegn.dk
På dagen kan studenterpræst Nicolai Halvorsen

Bliv frivillig netrådgiver på Livslinien
Det at være netrådgiver har givet mig en professionel træning
i at tage den selvmordsforebyggende samtale. Særligt har den
skriftlige dialog med kriseramte mennesker skærpet min forståelse for skriftlig kommunikation. Og så bliver du en del af
et stærkt og engageret kollegialt fællesskab med god
sparring.
Helle, psykologistuderende og netrådgiver på Livslinien

Læs mere på www.livslinien.dk eller scan koden i billedet
Ansøgning sendes til: net@livslinien.dk senest 4. juni 2013
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kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

15
15

Kontakt
Åbningstider
FADL,
Københavns Kredsforening
Mail:
kkf@fadl.dk
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00
Panum
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N

Velkommen
tilbage
Stetoskoper og reflekshamre
FADLs
tillidsrepræsentanter
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et
spændende efterår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, valg i Repræsentantskabet, Generalforsamling og meget
andet.
Samtidig vil vi gerne byde velkommen
til alle de nye studerende på medicinstudiet, 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.

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 sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.
Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer reﬂekshamre.
Taylor Reﬂekshammer
Buck Reﬂekshammer
Dejerine, Original
Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition.
Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.
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!

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

Opgaver
osgiver dig en introduktion til de mulighedig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens Kontakt
FADLs Vagtbureau

For
sikre,
atstudierelevant
der bliver lagt
en ens
og retfærdig
linje
Som tillidsrepræsentanter hører vi, ligesom
der,atdu
har for
arbejde
allerede
fra 1. semester.
over for alle, er det vores mål at
den faglige sagsbehandler Torben Conrad,
Kredsforening
Vagtbureau
deltage i ansættelsessamtalerne på alle typer
under fagforeningsdelen af FaDL. Selvom vi
Hold 101
Mandag den 10/9
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
af hold inden for FaDL samt at medvirke i
som tillidsrepræsentanter også samarbejder
Hold 102
Torsdag
13/9
12.15med
- 13.00
13.15
- 14.00
klagesamtaler.
Ved en klagesag
vilden
vi gerne
FaDLs vagtbureau om
at gøre
dine arbejdsHold 103
Fredag
7/9
9.15vilkår
- 10.00bedst mulige, så er 10.15
- 11.00
vejlede
og støtte dig gennem
heleden
forløbet.
vi ikke
til for at
Hold 104 sagen igennem inden
Fredag den
7/9 på
10.15hjælpe
- 11.00 dem, men til for at 9.15
- 10.00
Vi snakker
samtalen
hjælpe
dig og dine
Hold
105
Tirsdag
den
4/9
10.15
11.00
11.15
12.00
vagtbureauet og er med som bisidder ved selve
medstuderende som medlemmer af FaDL. Du
Hold
106
Tirsdag
den
4/9
11.15
- 12.00
- 11.00
mødet, ligesom vi kan mødes efterfølgende
kan
altid henvende dig på10.15
tillid@fadl.dk
eller
Hold
107
Torsdag den 6/9
12.15via
- 13.00
13.15hvis
- 14.00
efter
behov.
Kredsforeningens kontor,
et arbejdsrelat108
13.15eret
- 14.00
13.00hvis du har haft
VedHold
ansættelsessamtaler
erTorsdag
vi medden
for6/9
både
spørgsmål trænger sig12.15
på, -eller
Hold 109 og ansøgerens
Torsdag
13/9kan
13.15en
- 14.00
12.15
- 13.00
holdlederens
skyld,den
så der
ubehagelig oplevelse på
en vagt.
oplyses
om gældende regler
og såden
ingen
tillidsrepræsentanter10.15
er vi- selvfølgelig
Hold 110
Torsdag
6/9 skal
9.15Som
- 10.00
12.00
beskyldes
for
vennetjenester.
Vi
ønsker,
at
der
underlagt
tavshedspligt!
Hold 111
Torsdag den 6/9
10.15 - 11.00
9.15 - 10.00
er gennemsigtighed i ansættelsesproceduren.
Find yderligere information på fadl.dk under
Husk i øvrigt at FaDL også er din fagforening,
’Få faglig hjælp’
Det sker i sep/okt
FADLs
lægevikarkurser
selvom du arbejder i netto, som undervisningsassistent
eller
noget helt
tredje.
Tilmelding
til FADLs
Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september
» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde
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.

» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00
FADLS VAGTBUREAU
35378800
KØBENHAVN
Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

WWW.FADLVAGT.DK

MEDDELELSER

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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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

ANNONCER
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 journalskrivning 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.

HOLD 1603 (RH) SØGER 3 NYE
BLODPRØVETAGERE
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde
med Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. Vi tager blodprøver på forskellige
afdelinger – alle 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 (8:0016:00) 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.
Introduktionskurset skal være taget, inden
følgevagterne kan afholdes og vil ligge d. 22.
maj fra kl 14.00, også på afdeling 3011 - RH.

• 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.
Sygeplejerske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08
eller mail ab@fadl.dk

LÆGEVIKARHOLD
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C –RIGSHOSPITALET

Ønsker du yderligere information, kan du
kontakte holdleder Anne Kristine Servais
Iversen på e-mail: annekristine89@gmail.com

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium søger 2 nye lægevikare med start
1. april 2013. Holdets primære opgave er at
tage sig af de daglig forambulante journaler,
derudover vil der være noget forvagtsarbejde
i sengeafsnittet. Jobbet giver god rutine i
objektiv undersøgelse og journalskrivning.
Arbejdet er travlt, men lærerigt. Holdet skal
bestå af 6 medlemmer med én på arbejde
ad gangen.

VENTILATØR HOLD PÅ BISPEBJERG
INTENSIV AFDELING

Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.15
– 14.00

Bispebjerg Hospitals intensiv afdeling har
udvidet sengepladerne på deres afdeling
og i den forbindelse blev der oprettet et VThold 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.

Krav:
• FADL- medlemskab
• Du skal minimum være holdsat på 10.
semester.
• Det forventes, at du kan tage 3-4 vagter pr.
mned – også i eksamensperioder og i sommerferien (juni, juli og august).
• Du skal være fleksibel
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og
lign. værdsættes, men er ikke et krav.
• Du skal kunne deltage til holdmødet fredag
d. 25 maj kl. 15.30-18
• Studerende, der kan blive længe på holdet,
vil blive foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort

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.

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 nattevagter
Krav:
• Medlemskab af FADL

Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående

vagtbureauet
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ANNONCER
krav skal være opfyldt for at søge denne stilling. Det vil bl.a. sige at hvis du ikke har været
inde og taget din trykbrandtest, samt fået
udleveret ny akkrediteringskort efter den 18.
maj, opfylder du ikke kravet.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for
lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid
R. Bruun tlf. 35245408 eller holdleder Michael
Concillado mail: mconcillado@gmail.com .
Ansøgningsfrist: Fredag d. 17. maj 2012 kl.
10.00. Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For
medlemmer – tilmelding til hold – Mærket
”Hold 7702”
OBS. Der forventes en begrundet ansøgning.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 21.

ALMEN PRAKSIS I VALLENSBÆK
STRAND
Klinikken er et Tre-mandskompagniskab med
4800 patienter tilknyttet. Derudover er der
ansat en sekretær og en sygeplejerske ansat
som holder ferie på skrift og vi har derfor
brug for e1-2 FADL vagter som kan vikarierer
i sommer perioden.
Klinikken er ligger lige ved siden af Vallensbæk station.
Perioden er:
• Uge 27-28-29-30-31-32 og 34
Arbejdstider:
• Mandag til fredag kl. 08.00-12.00
Arbejdsopgaver:
Opgaverne vil bestå i at tage telefoner visiterer patienter, passe skranke, lave urinprøver,
vaccinere, tage blodprøver og andet lign.
arbejde
Krav:
• Helst højt semestertrin
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 10. juni
2013 kl. 10.00 Via www.fadlvagt.dk – for
medlemmer – ledige hold – hold ”Lægerne
Vallensbæk”

PRAKSIS I KASTRUP
Vikar for lægesekretær i et lægehus med tre
læger og et behageligt patientklientel, ønskes

i Perioden 2. august til den 30. august 2013
Arbejdstid:
• Kl. 08.00-13.00 dagligt
Oplæring:
• Den 2. august er mødetiden kl. 9-12. Du
blive introduceret af vores sekretær til vores
EDB-system og de grundlæggende rutiner
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage
imod patienter, telefonpasning hvor der
bestilles tider og afgives normale prøvesvar.
Arbejdes opgaverne kan udvides i forhold til
den studerendes kompetencer.
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Gerne stikke erfaring med ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. juni 2013 kl.
10. 00. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer
– ledige hold – hold ”Praksis kastrup”

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 – Tilmelding til hold– ”Amb. RH”

Spørgsmål i forhold til stillingen kontakt
Astrid R. Bruun ab@fadl.dk

SPECIALLÆGERNE I FARVERGADE
SØGER VIKAR LÆGESEKRETÆR
Vi har 4 læger+1 sygeplejerske ansat og har
specialerne gastroenterologi, anæstesiologi
(smertebehandling med blokader, laserakupunktur), psykiatri samt lungemedicin.
Vi har brug for en lægesekretær-vikar i sommerferie 2013.
Uge 33 fra mandag til torsdag
Arbejdsfunktioner:
• Jobbet er en receptionist-funktion og består
af tlf. betjening, rådgivning og vejledning
i forbindelse med kikkertundersøgelser,
booking af ptt.
Vi anvender systemet Medwin.
Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 24. juni 2013
kl. 10.00 . Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Speciallægerne Farvergade ”
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Traumedage 2013
- Reportage fra en katastrofalt
god weekend

Vil du også blive en haj til at ultralydsscanne? - Vise overlægen hvad du dur til?
Så er dette heldagskursus med fokus på brugen
af ultralyd hos den kritisk syge patient, hvor kort
undersøgelsestid og hurtig diagnostik er i fokus,
et kursus for dig!

Klokken er 14, solen skinner og du maser dig op
ad Elmegade til Panum Distortion. Stemningen er
i top, pigerne smiler til dig og de kolde øl klirrer i
din taske.
LYSGLIMT! BRAG! Panik overalt, blod, afrevne
lemmer og flygtende folkemasser. Musikken er
stoppet og stedet forvandlet til en krigszone. Hvad
gør du? Er du klar til at handle?

Lægerne Jesper Weile og Rasmus Aagaard vil
undervise i eFAST og FATE protokollerne og gøre
dig i stand til at foretage en traumescanning 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.

Medicinstudiet i Danmark indeholder intet om
katastrofehåndtering. Derfor tog 80 studerende fra KU, SDU, AU og Tromsø med SATS til
Vordingborg kaserne for at opøve de nødvendige
færdigheder til at handle i en ekstrem og uventet
situation.
Turen forløb over tre dage med overnatninger
på ’militærhotel’ og startede tidligt fredag med
foredrag af bl.a. PET om katastrofeberedskabet
i Danmark og workshops til træning af spineboarding, radiokommunikation, triagering mm.
Lørdag gik det for alvor løs. Efter foredrag om
infrastruktur og skadesteder blev vi sendt direkte
til en flykatastrofe med brandende biler, røg,
redningstelte, larm og mange tilskadekomne.
Senere på dagen var scenariet en drukneulykke
og det var tydeligt at mærke, hvordan de mange
3-mands redningshold allerede havde forbedret
både kommunikation, handlekraft og fremgangsmåden i lægelig behandling i en presset
situation.

Hvornår?
(red.)

Efter en hård dag stod den på middag og fest, så
næste morgen var der træthed og tømmermænd i
auditoriet til krigskirurgens drabelige billedshow
om eksplosionsskader. PLUDSELIG skete det
uventede: en gaseksplosion havde ramt en bygning i nærheden og der var akut behov for lægelig
assistance. Under rednings- og behandlingsaktionerne blev der i ruinernes mørke både brug
for hundepatruljer, mange ambulancer og køligt
overblik til prioritering af tilskadekomne.
Med Præstø-ulykken, tsunamien og Bostonbomberne i baghovedet var det ikke bare en super
sjov og seriøs, men også en aldeles nødvendig
weekend. I andre lande som bl.a. Norge trænes
katastrofemedicin som en fast del af uddannelsen,
for som de siger:
You don’t rise to the occasion
- you sink to your level of training
Glæd dig til næste gang!
Af Anders Granholm 2. sem.
og Christian Ballegaard 4. sem.

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 29.01.32a og vil
vare 2 timer med pause halvvejs.
Underviser:
Mads Thorsberger, forskningsårstuderende, kardiologisk assistent og lægevikar på kardiologisk
afd., Rigshospitalet.
Vi glæder os til at se jer allesammen, til en spændende 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.

Forskningsåret

Panumkoret har i år eksisteret i 20 år og dette
bliver fejret med jubilæumskoncert. Kom og hør
os synge værker under temaet "Nordiske Nætter":
Torsdag den 6.juni 2013 kl 20.00 i Frihavnskirken, KBH Ø (dørene åbner kl 19.30)
Entré stud.med.: 50 kr
Der vil også være mulighed for at forudbestille
vores kommende jubilæums-cd.
Panumkoret blev stiftet af medicinstuderende på
Panum Instituttet i 1993. Panumkorets repertoire
er primært klassisk med en forkærlighed for især
nordisk musik. Koret synger årligt 6-10 koncerter
både i ind-og udland.
Panumkoret har i flere år haft et tæt samarbejde
med Stefanskirken på Nørrebro, København, hvor
vi også har øvelokale. Jon Hollesen har været
korets dirigent siden 2004.
Se mere på: www.panumkoret.dk eller "like" os på
Facebook

"Skal du i gang med et forskningsår? Inden du
siger ja til at starte et forskningsprojekt, er det
en god ide at få afklaret nedenstående punkter, fx
ved et møde med din (måske) kommende vejleder
og medvejledere:
Vejleder. Hvor tit forventer du, at din vejleder
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. gennemførslen 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 førsteforfatter? Hvad
med medforfatterskaber?
Find eventuelt PUFFs vejlederkontrakt på vores
hjemmeside puffnet.dk"
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Mangler du også seksuel
stimulans?











Så har du nu mulighed for at komme med på
årets sommerseminar, som Sexekspressen
afholder d. 12. - 16. august og temaet er ”Sex for
alle”. Det er fem dage, der både byder på faglige
og underholdende oplæg, samt sjov og ballade.












Alle er velkomne!





























     


 
   


    






      

    

 


      





    

 

   

 

 












Det foregår i Mørkholtlejren lige mellem Fredericia og Vejle, i sexede og naturskønne omgivelser.
Der vil være uddannelse af nye Sexperter, så det
vil også være en super start, for dig, som er ny
Sexpert.
Det er derudover en god mulighed for at komme
med i en rigtig fed forening på medicin og lære
sjove folk fra både eget og andre semestre at
kende.
Prisen for denne herlighed er kun 350kr (billigere
end at blive hjemme) og transporten betales af
Sexekspressen.
Tilmeldelse sker ved at sende en mail med navn
og semester til
6xseminar@gmail.com


























      




     
    
    
       

    






Månedsmøde i SAMS København

SAMS København afholder månedsmøde torsdag
den 16. maj kl. 17 i vores lokale i Studenterhuset. Vi skal blandt andet diskutere deltagelse i
konflikten mellem regionerne og PLO og planlæge
DHL stafet.
Marie bager kage!
Følg med på vores hjemmeside: sams.dsam.dk
eller Facebook: SAMS København

Exchange plads i Canada (Jan/
Feb/Mar) sælges

Jeg er blevet forhindret i selv at tage af sted på
min tildelte Exchange plads i Canada.
Opholdet er på 1 måned (skal starte den 1. i
måneden) og kan foregå i januar 2014 (ansøgningsfrist senest 31/5), februar 2014 (ansøgningsfrist senest 30/6) eller marts 2014 (ansøgningsfrist senest 31/7).
Pladsen koster 2.500 kr (IMCCs std. pris), man
skal være på sidste år af medicinstudiet når man
tager af sted samt være medlem af IMCC (95 kr).
Derudover skal man påregne udgift til malpractice insurance.
For andre betingelser samt mulige afdelinger og
byer se:
www.ifmsa.org/About-Us/Our-National-MemberOrganizations/Americas/CFMS/ProfessionalExchange-Conditions-of-CFMS-Canada
Skriv til mig på canada.imcc@gmail.com hurtigst
muligt, hvis du vil overtager pladsen.
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PIT MÅNEDSMØDE
PIT holder månedsmøde torsdag d. 16. maj kl.
17.00 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT
noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores
meget aktive og hyggelige basisgruppe.
Vi glæder os som altid til at se nye såvel som
gamle.
Mvh. PIT - Praktikant i Troperne
Vil du med PIT til Rwanda i efteråret 2013?
Vi har én restplads i perioden september-november 2013 på Kirinda Hospital i Rwanda. Den
anden plads er besat, så du får en rejsemakker.
Kirinda Hospital er PIT's hospital i Rwanda,
som er et lille land i den centrale del af Afrika.
Hospitalet ligger i en lille landsby i et frodigt
område vest i landet. Personalet består af 7 læger,
og der er 130 sengepladser, som er inddelt i fire
afdelinger: fødselsafdeling, pædiatrisak afdeling,
intern medicin og kirurgisk afdeling. Landet er
en gammel belgisk koloni, så fransk er blandt de
officielle sprog. Hospitalets ansatte og patienterne
snakker for det meste kun fransk og det lokale
sprog Kinyarwanda, så det er stærkt anbefalet at
kunne tale fransk, hvis man ønsker at blive udsendt til Kirinda Hospital (en perfekt anledning
til at lære et nyt sprog!).
Rwanda har en blodig historie, men er i dag anset
som et trygt land at rejse til. Turistmæssigt tilbyder Rwanda blandt de eneste i verden muligheden
til at tage på bjerggorillasafari. Man kan også
bestige landets flotte vulkaner.
Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man
kan forvente at være nogle af de første PIT-studerende afsted. Dette betyder, at vi ikke er lige så
sikre på forholdene dernede, som på vores gamle
hospitaler, som vi har samarbejdet med i årevis.
Det kan derfor være en lidt større udfordring at
vælge et ophold på et nyt hospital, men det kan
også være en fordel, og det kan være enormt
spændende at være afsted som de første og være
med til at starte samarbejdet op.
For at blive udsendt med PIT skal man have
bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr
til hospitalet. Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com med angivelse af navn og
semestertrin. Først til mølle.

Førstehjælp for Folkeskoler

Luk dine øjne – med mindre du kører bil eller
cykler – hvorfor læser du overhovedet MOK
imens du kører – uansvarligt!
Tilbage til pointen: Luk dine øjne. Forestil dig, at
du sidder i en halvcirkel med en gruppe af dine
dejlige medstuderende. Se dig selv grine af deres
jokes, se dem glædes ved dine! Oplev hvordan i
afhjælper diverse problematikker i fællesskab.
Bemærk hvor rart det er at være en del af en
gruppe som sætter pris på dig – hvor godt du har
det lige nu!
Tilføj nu en essentiel detalje: du sidder ikke blot i
en kreds med dine vise medstuderende
... du sidder med dem i Førstehjælp for Folkeskoler!
Alt dette og mere kommer du til at opleve i dag
d. 15 kl. 17 i Loungen i Studenterhuset!
(Disclaimer: hvis det ikke længere er d. 15. bedes
du erhverve en tidsmaskine og rejse tilbage til
overstående tidspunkt.)
Det bliver godt, det bliver fremragende og DU
kommer til at kontribuere med smil og glæde!
Vi ses til FFF-månedsmøde!
Fundet på google
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debat

HER FØLGER EN LILLE RESUMÉ AF FORESPØRGSELSDEBATTEN FRA
FOLKETINGET:
Astrid Krag (SF) åbnede debatten med et
forsvar af 4-års reglen imens hun fortalte
at hun ikke var gift med reglen. Desuden
mente hun, der var flere ting i spil end kun
4-års reglen som faktorer der forringede
vilkår for de nyklækkede læger. Ministeren
påpegede at det i højere grad er lykkedes
at fylde hoveduddannelsesstillinger i
udkantsdanmark op og konkluderede
herfor at 4-års reglens hensigt var opfyldt. Ministeren
afsluttede sin tale med igen at understrege, at hun er
åben overfor alternativer til 4-års reglen.
Liselott Blixt (DF) ønskede at suspendere
reglen indtil, der er fundet en løsning
på de negative konsekvenser 4-års
reglen har. Ordføreren sammenlignede
vittigt de 4-års reglen med en pose
slik, hvor de lempelser Astrid Krag har
indført er retten for de yngre læger til
at spise de tørre lakridser (uopfyldte
hoveduddannelsesstillinger) der ligger
tilbage i bunden af posen. Ordføreren fremhævede at
der ikke skal bruges tvang, men snarere belønning og
henviste desuden til at der mistes læger til udlandet
samt at de lægestuderende forlænger deres studie.
Ordføreren afsluttede med at forelægge et forslag til
vedtagelse, der formelt krævede reglen suspenderet
af folketinget på vegne af DF, LA og K
Sofie Løhde (V) ytrede at på trods af, at
reglen oprindeligt var venstres idé, var
hun indstillet på at givet reglen et såkaldt
”serviceeftersyn”. Ordføreren foreslog at
man fremfor at straffe de ”langsomme” i
stedet belønnede de hurtige. Ordføreren
gav desuden Ministeren den opfordring,
at når man ikke føler man er gift med
reglen, så kan man også godt blive skilt

et særligt speciale. Ordføreren tilkendegav desuden at
det var uhensigtsmæssigt at mange yngre læger så det
som en nødvendighed at lave en PhD for at komme i
betragtning til et givet speciale.
Özlem Sara Cekic (SF) lagde i sin tale vægt
på de mange måder, man kunne forlænge
fristen for 4-års reglen. Dette bla. ved PhD,
barsel og forsvaret og nævnte slutteligt
lempelserne på 4-års reglen.
Stine Brix (EL) kunne ligeledes berette
om mange personlige henvendelser.
Ordføreren kunne berette at EL ikke
var ”begejstrede” for reglen, men
understregede at noget blev nødt til at
træde i stedet for reglen. Ordføreren
påpegede at præmisserne for reglen måske
var ændret og at speciallægemanglen
ikke er så stor som tidligere. Ordføreren
nævnte desuden bla. en 5-års regel, risikoen for at tabe
læger til udlandet og endte slutteligt med næsten at
recitere hele FADLs 12. Semester undersøgelse, der
bla. påpeger den allerede igangværende tendens til
hurtigere speciallægeuddannelse inden reglen trådte
i kraft, at mange både forlænger studiet og udskyder
KBU.
Joachim B. Olsen (LA) ønskede
reglen suspenderet, da en del af de
hjælpemidler, der skulle hjælpe de
medicinstuderende og yngre læger
hurtigere igennem uddannelsen til
speciallæge ikke var opfyldt. Herunder
individuelle uddannelsesplaner samt
karrierevejledning.

Benedikte Kiær (K) ønskede som
fra den.
angivet i forslaget til vedtagelse ligeledes
Ordføreren ønskede at stå på mål for en regel
at suspendere reglen grundet de mange
som venstre har indført og ville således gerne gå
negative konsekvenser. Ordføreren
længere end det forslag til vedtagelse som hun
påpegede desuden at en suspendering
til sidst fremlagde støttet af S, SF, EL, RV, der
af reglen ville lægge øget pres på de
ønskede at ministeren etablerede et samarbejde
involverede parter til at finde en løsning.
mellem de involverede parter herunder Regionerne,
Lægeforeningen og Yngre Læger inden sommerferien d. 14. Maj kl. 13:00 er der afstemning om det endelige
samt en status senest i indeværende år.
forslag til vedtagelse. Dette er dog blot en formalitet
og det bredest støttede forslag om at forpligtige
Flemming Møller Mortensen (S) gav en længere ministeren til at indkalde til samarbejde inden
tale hvor han understregede vigtigheden af sommerferien og komme med en status inden årets
sikring af kompetencer, faglighed og kapacitet udgang vil på tirsdag blive vedtaget.
i fremtidens sundhedsvæsen.
På vegne af FADL
Camilla Hersom (R) berettede om de Thomas Ehlers
mange henvendelser fra yngre læger,
hun havde fået og understregede at disse
gjorde et stort indtryk. Ordføreren gjorde
opmærksom på, at samfundet uddanner
læger for at dække samfundet behov
for læger og ikke får lægernes skyld.
Dette understøttede ordføreren ved at
bemærke, at man ikke kan tvinge folk i
et speciale, men at læger heller ikke kan gøre krav på
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LÆSERBREV VDR. FORESPØRGSELSDEBAT I FOLKETINGET ONSDAG D. 8. MAJ.
2013:
Efter en, hvad der føltes som lang, eftermiddag i folketinget med debat om 4-års
reglen uden mulighed for at kunne deltage i diskussionen, føles det nødvendigt
at tage til genmæle på trods af, at dette
foregår på den journalistiske hjemmebane, MOK.
Hvorfor belemrer jeg jer med holdninger
og oplysninger om noget i allerede kender
i store træk?
Jo – det handler såmænd om, at man
altid, ligegyldigt hvad man beskæftiger
sig med, skal kunne sælge ideen på maks.
1 minut.
I dette tilfælde komme med de bedste
argumenter imod 4-års reglen. Grunden
til at man skal kunne udføre en sådan
salgstale er, at på trods af at vi råber højt
og på trods af at alle indenfor området;
læger og medicinstuderende er enige,
er der ikke særlig mange, der kender til
problemstillingen ude i den brede offentlighed.
Pressen gør os ingen tjenester – dette
bedst illustreret ved dækningen af
slikindsamlingen, der mest af alt handlede om, at der blev sendt slik til Astrid
Krag og ikke baggrunden for dette.
Nå, men med udgangspunkt i debatten i
folketinget i torsdags (referatet kan læses
på FADL Københavns hjemmeside og
på facebook) vil jeg prøve at give argumenter.
Den kære Astrid startede. Hendes fokus
var på, at 4-års reglen havde afhjulpet
problemet med at få fyldt hoveduddannelsesstillinger op i udkantsdanmark (for
nu at bruge et fy-ord).
Det bedste argument i mod dette udsagn,
er at ifølge FADLs 12. semester undersøgelse er 43% af de nyuddannede læger
villige til at flytte over 160 km for at få
det speciale, de ønsker.
Når der tidligere har været problemer
med at få fyldt hoveduddannelsesstillingerne i de ydre dele af Danmark synes
det rimeligt at antage, at folk nu bliver
tvunget ud i specialer, de ikke ønsker sig,
i disse områder, da lysten til at flytte sig
geografisk for drømmespecialet synes at
være tilstede.
Det burde være muligt at bruge gulerod i
stedet for pisk og gøre hoveduddannelsesforløbene i de ydre dele af Danmark mere
attraktive. Hvis man mangler penge til
dette, kunne man bruge nogle af adskillige mio. skattekroner, man ikke længere
ville miste på, at nyuddannede danske
læger flytter til Sverige og Norge.
Desuden nævnte Astid Krag, ligesom
flere gange tidligere, at hun ikke var
afvisende overfor en anden løsning end
4-års reglen og at hun gerne vil præsenteres for en anden løsning.
Det er åbenbart ikke længere en ministers opgave at finde løsninger på samfundsproblemer, men derimod blot, i
bedste klodshans-stil, sidde og sige ”Nej

– dur ikke”, indtil nogen kommer med en
løsning på problemerne.
Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti var en
af de få, der ønskede reglen suspenderet
indtil, der er fundet en holdbar løsning.
Hun fremførte nogenlunde ovenstående
argumentation: Gulerod fremfor pisk,
hvilket jeg (vi?) jo kun kan være enig i.
Der syntes på de efterfølgende talere at
være en stor frygt for, at suspendere 4-års
reglen med argumentet ”Hvad skal så
tage over?”.
Det kunne her lyde på politikerne som
om, at de forventer, at alle nyuddannede
læger bliver helt forvirrede og ikke aner,
hvad de skal gøre, hvis ikke der er en eller anden form for regel, der styrer deres
adfærd.
Det er i denne anledning nødvendigt
at pege på, at tiden for uddannelse til
speciallæge allerede INDEN 4-års reglen
var faldet adskillige år på baggrund
af, at man gik væk fra et system hvor
man belønnede folk, der var længe om
at vælge en hoveduddannelsesstilling
(pointoptjening). Inden resultaterne af
dette blev tydelige, valgte man at indføre
en regel, der direkte straffer dem, der er
lang tid om at finde et speciale.
Der var nu faktisk i debatten tegn på, at
politikerne var velinformerede om fakta i
problemstillingen – alle var enige om, at
det var uhensigtsmæssigt, at stadig flere
yngre læger føler sig presset til at lave
en PhD og at flere studerende forlænger
deres studie med forskning og lægevikariater inden i de er færdige, for ikke
at bruge tid på dette, når de er startet i
KBU og uret tikker.
Dette til trods er, der stadig fokus på uddannelsestiden fra KBU-læge til speciallæge hvilket giver det indtryk at 4-års
reglen fungerer uden bivirkninger.
Det virker næsten for nemt at hænge
Özlem Cekics ud, når hun på talerstolen
nævnte alle de muligheder man havde for
at få dispensation fra reglen vha. Barsel, PhD, militærtjeneste osv. som noget
positivt. Måske vi alle sammen alligevel
skulle skrive den PhD, få os nogle børn og
rejse til Afghanistan som militærlæger.
Det var imponerende at høre Stine Brix
næsten recitere 12. semester undersøgelsen ord for ord og komme med gode
argumenter imod 4-års reglen i hele
sin tale (hvad andet kan man forvente
af en med-medicinstuderende), hvorfor
det naturligvis kun kan skuffe fælt, at
Enhedslisten ikke ønsker at suspendere
reglen. Jeg (vi?) havde ellers håbet, at den
søde Stine havde kunne overbevise sine
partifæller med alle disse gode argumenter til at gribe ind nu og ikke vente, mens
vi igen taber op mod 20% af en årgang på
gulvet.

Det kan for læseren måske virke som om,
at jeg har glemt ideen om at sælge argumenterne imod 4-års reglen på 1 minut
og har fortabt mig i diskussionen (tro mig
– det kan man let komme til). Men slutteligt vil jeg, også for dem, der ikke har
kunne overskue at læse hele smøren, give
de hurtige argumenter imod 4-års reglen:
• Unge læger er villige til at rejse langt
for at få deres speciale, der er derfor ikke
behov for at tvinge dem
• Flere og flere forlænger deres studie
med forskning og vikariater i stedet for at
komme ud og arbejde som læger hurtigere og få erfaringen efter de har fået
deres kandidat
• Færre unge læger involverer sig i forskning inden de er kommet i en hoveduddannelsesstilling
• 4-års reglen tvinger unge læger ud i
specialer, de ikke ønsker, hvilket sænker
kvaliteten af sundhedssystemet
• 4-års reglen sender flere og flere unge
læger til vores nabolande. Der er brugt
ca. 1,1 mio. på at uddanne hver og en af
dem.
• Medicinstuderende (og unge læger)
tvinges til at vælge speciale tidligere,
hvilket ødelægger den brede indsigt i
lægevidenskaben og sundhedssystemet
som helhed.
Til den kære Astrid, der efterlyser
løsninger, vil jeg remse FADLs forslag til
sikring af speciallæger i alle specialer fra
2007 op:
FADL foreslår:
• Udbyg de faglige profiler til specialerne
med større fleksibilitet ift. optagelseskrav
og merit fra tidligere forløb
• Skab øgede muligheder for merit for
tidligere uddannelses- eller ansættelsesforløb
• Involvér de lægefaglige specialeselskaber i reformen af lægers videreuddannelse
• Opret obligatoriske mentorordninger
på alle hospitalsafdelinger
• Gør det til en fast del af introduktionsprogrammet for nye læger at præsentere
mentorordningen og rammerne for denne
• Skab bedre mulighed for honorering af
specielle aktiviteter
• Annullér 4-års reglen og indfør i stedet
en maks. begrænsning på antal gange, et
givent speciale må søges.
Når nu reglen skal debatteres og der
skal holdes møde mellem parterne er det
FADLs ypperligste opgave at sørge for at
være med og repræsentere de medicinstuderende – vi lover at gøre vores bedste!
Thomas Svare Ehlers
Formand, FADL København
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Horoskoper
I et svagt øjeblik staver du dit eget navn forkert på
en lønseddel. Du er for pinlig berørt til at rette det,
til stor glæde for en gut/gutinde, hvis navn minder
om dit.

Stjernerne er kryptiske i denne uge, muligvis pga.
Jupiter. Fucking Jupiter. Men på trods af nogen ir- Løven
riterende planeter så er fremtiden stadig ikke skjult 22. juli - 22. aug.
for den garvede astrolog (PhD).
I weekendens irriterende larm leger neuroner og
transmittere. Andre problematiske oplevelser leverer
Vandmanden
også groteske isolerede zebrastribede erkendelser.
20. jan. - 18. feb.
Fortidens ondskab runger allerede relativt tamt.
En ubehagelig printer vil kigge mærkeligt på dig og
planlægge et overfald. Tag dig i agt for elektronik; Jomfruen
den onde printer har mange allierede, og fælden kan 23. aug. - 22. sep.
klappe når som helst. En uventet redning vil komme Dovenskab dominerer og du demonsterer et definii form af en humanistisk food-processer der finder tivt defekt dagsprogram. Din dumhed dekorer din
en diplomatisk løsning på konflikten. Meget lidt af dermatologibog med drager og deltager i DIMS'es
dette drama vil være åbenlyst for dig, da du finder dagprogram. Det resuldere i en dlang dlur. Det dumt.
det lidt svært at kommunikere med livløse objekter.
Vægten
Fisken
23. sep. - 22. okt.
19. feb. - 19. marts
Tre meter grøn pasta bliver kortvarigt din bedste
Du føler dig forfulgt af gamle kontorartikler. Denne ven. Efter to dage finde du dog ud af at Pasta Frans
følelse er ubegrundet og du kan uden frygt genoptage (som du kalder ham) er forelsket i din kæreste og kun
dit liv som brevpresser for Dan Pawani. Du vil gå udnyttede dig for at komme tæt på ham/hende. Du
glip af en enkelt forlæsning pga. fravær. Enten fysisk bliver knust, men beslutter dig alligevel for at spise
eller psykisk.
Frans. Han smager godt med laks.
Vædderen
Skorpionen
20. marts - 19. april
23. okt. - 21. nov.
Du vil helt sikkert ikke have fødselsdag i denne uge. I et forsøg på at beskrive vejret som solrigt med meget
sol vil du komme ud i en socialt bekneben situation.
Tyren
Bare stå stille og problemerne vil løse sig selv. Som
20. april - 20. maj
et dådyr fanget i lyskeglen fra en bil på motorvejen.
I denne uge vil du blive fejret på den ene eller an- Måske bør du flytte dig to meter til venstre. biler er
den måde.. Det vil ikke nødvendigvis være fortjent, en konstant trussel.
men nonetheless vil du have en fest. På trods af de
forestående festivitas vil du være relativt ustresset. Skytten
22. nov. - 20. dec.
Tvillingen
Dine planer om at erstatte dine indre organer med
21. maj - 20. juni
gummi møder et setback i form af virkeligheden.
Du beslutter dig for at lave et monument af brugte Du beslutter at fryse dig selv ned indtil teknologien
pizzabakker og bruger omkring 56 timer på at bygge til full body rubber-transplant eksisterer. Til dette
en 1:5 model af Angkor Wat. Du beslutter at afbryde formål spiser du 3 liter chokolade is. Det virker ikke,
projektet da du løber tør for plads og ser fem afsnit men du har det ret godt alligevel.
Grey's i stedet for. Om præcis 632 år vil dit monument blive udgravet af en meget forvirret arkæolog Stenbukken
der fejlagtigt konkludere, at det er bygget af ægyptiske 21. dec. - 19. jan.
aliens.
Igennem hele ugen vil Adele's Skyfall være baggrundsmusik for dit liv. Dette bliver velmodtaget.
Krebsen
21. juni - 21. juli

