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Markus har fødselsdag!
Valgaften på FADL, se s. 8
VALG - Husk at sætte et X!
Michael C har fødselsdag!

Femern Bælt-løbet bliver skudt i gang kl 14 fra P-pladsen
ved Bredfjed

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
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Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinenw
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 4, 2. sal

Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42
samt ugen før påske.

Søndag:

PJ har fødselsdag!
Tilmelding til FADLs lægevikarkurser åbner, se s. 7

Mandag:
Tirsdag:

12.00 MOK's DEADLINE
Introduktion i Studenterklubben kl. 15.30, se s. 12

SAKS kursus i sutur, kl. 17, se s. 10

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

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

redaktion

Mia Joe

Studienævnet for Medicin

Mikael

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

Hallas

Peter James

Jonas

Erik

David
Er du MOK's nye
praktikant og har
lyst til at deltage i
det redaktionelle
arbejde så skriv til
mok@mok.dk

1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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Så er valgkampen ved at være overstået for denne gang, og vi er nu alle
blevet bombarderet med sundhedsbudskaber.
Men hvad er det nu lige de enkelte partier vil med vores sygehusvæsen???
MOK giver dig en eksklusiv quiz så du kan være sikker på om du har forstået
de meget konkrete og handlingsorienterede budskaber tilstrækkeligt til at
spise flæsk med god samvittighed efter du har været i boksen.
Se om du kan genkende hvilket parti der står bag flg. udsagn:
(Svenskere må gerne prøve quizzen, men bør afholde sig fra at invadere gymnastiksalen i de gamles
by).

1)

En overlæge på et privathospital tjener mere end tre millioner kroner om året. Regeringen har
brugt skattekroner på at overbetale privathospitaler. Det er en forkert måde at bruge pengene
på. Vi vil bruge milliarderne på de offentlige hospitaler, hvor alle har lige adgang. Om du
er rask eller syg, skal ikke afhænge af din pengepung.

2)

Ventelisterne til sygehusene skal helt væk, og på sygehusene skal behandlingen være effektiv
og venlig. Alle i her i landet har et familiemedlem, en ven eller en arbejdskammerat, som
har kræft. Vi skal finde mange flere penge til bekæmpelse af kræft - så vi kan få de nyeste
behandlingsmetoder, og få nedsat ventelisterne.

3)

XX (Navnet er redaktionen bekendt, MOK-red) mener, at en ansvarlig sundhedspolitik begynder
langt væk fra sygehusene. Vi ser forebyggelse af livsstilssygdomme som nøglen til at sikre,
at den enkelte borger kan forblive sund og holdes ude af hospitalerne og inde på arbejdsmarkedet.
Derfor vil XX indføre en udredningsgaranti, der sikrer, at patienter maksimalt skal vente én
måned på at blive udredt og få stillet en diagnose, så det står klart, hvilken behandling,
der er behov for.

4)

Vores kræftbehandling skal være i top, og de ældre og de psykisk syge skal behandles værdigt.
Derfor vil vi investere ekstra i vores fælles sundhed og bruge hver en skattekrone klogt.

5)

Samtidig skal livstruende sygdomme have højeste prioritet på hospitalerne og behandles akut.
Det er en vished, der fjerner unødige bekymringer og frigør væsentlige ressourcer i familiernes hverdag, og som bør være en selvfølge i et velfærdssamfund som det danske.

6)

Færre skal have kræft og andre livstruende sygdomme, og flere skal overleve sygdommene. SF
vil sikre akut og bedre behandling af kræft og andre livstruende sygdomme, og vil sikre offentlige sygehus i topklasse. Det er ikke naturlov, at der skal spares på vores sygehuse – og
det er ikke givet, at hårdtarbejdende sygeplejerske skal frygte for deres job.

7)

De urimeligt lange ventetider på skadestuerne viser med al tydelighed, at regionerne ikke magter
at drive sundhedsvæsenet. Hospitalerne er et af de få ansvarsområder, regionerne har, og derfor
er det grotesk, at de ikke engang hér kan finde ud af at løse opgaverne tilfredsstillende.
Lad os give regionerne dødsstødet og lad os få et mere effektivt sygehusvæsen.

8)

Det er lægerne, der bør flytte ud på de lokale sygehuse og ikke dødsyge patienter og pårørende
der skal transporteres over store strækninger til supersygehuse.

Rigtige svar: 1) enhedslisten 2) Dansk Folkaparti 3) Radikale Venstre 4) Socialdemokraterne 5) Konservative 6) SF 7)Liberal Alliance 8) Kristen Demokraterne 9) Venster (Bonus det var Lars Løkke der indførte 4-års reglen)

9)

Også strukturen i sundhedsvæsenet skal have et løft. De nære sundhedstilbud skal styrkes og
sygehusene skal levere den samme høje kvalitet over hele landet. Det sikrer vi ved at erstate
de nuværende 5 regioner med tre moderne sygehusenheder. Det overordnede ansvar for planlægning skal ligge hos folketinget og regeringen, så sygehusenhederne kan fokusere på effektiv
syghusdrift.
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debat
Vi vil også fjerne fejl

Sidste uge bragte MOK en række
historier fra nuværende studerende,
der har oplevet, at uddannelsesadministrationen på SUND har lavet fejl
– typisk omkring registrering af deres
eksamener og kurser.
Allerførst skal det siges, at ja, der laves
fejl. Det kan desværre ikke undgås.
Men i forhold til, at vi årligt håndterer
over 20.000 tilmeldinger til kurser og
eksamener og mere end 200 eksamener, er antallet af fejl heldigvis lavt, og
vi arbejder i uddannelsesadministrationen på at mindske antallet og rette
de fejl, vi bliver opmærksomme på. Vi
kan heldigvis af de henvendelser, MOK
har fået, se, at langt hovedparten af de
fejl, der omtales, er blevet rettet, før
det fik konsekvenser for studiet.
At det så kan være voldsomt irriterende at bruge tid på at få rettet
en fejl, er helt forståeligt. Vi skal i
administrationen kunne håndtere
henvendelser om fejl så smidigt som
muligt, og vi mener at kunne se, at
der er en fælles linje igennem flere
besvarelser, der handler om, at vi
måske skal gøre noget ved tonen og
måden, uddannelsesadministrationen
behandler henvendelser om fejl på. Det
vil vi gøre.
Når det så er sagt, så må vi sige, at
det ikke er en helt rimelig beskrivelse
af situationen, når MOK i sin leder
fremstiller det som om, at fejl (både
studerendes og medarbejderes) altid
rammer de studerende og aldrig administrationen selv.
Vi bruger i administrationen mange
kræfter på at hjælpe studerende, der
har lavet fejl. Når de studerende ikke
har tilmeldt sig rettidigt til eksamen,
prøver vi altid at give den en dispensation til for sen indtegning, hvis det
praktisk kan lade sig gøre. Og hvis man
f.eks. ikke afleverer sit eksamensdokument korrekt på Peter Bangs Vej,
prøver vi altid at få besvarelsen hentet
ud af computeren via den back-up, der
er taget – og det lykkedes i de fleste
tilfælde. Det tager måske ikke lang tid
i en enkelt sag, men med over 5.000
studerende og godt 20.000 eksamener
om året er dette arbejde til tider ganske omfattende.
Det er en del af vores arbejde og en
del af den service, vi vil yde til de
studerende, så vi siger ikke dette for
at brokke os. Men vi vil gerne vise, at
det ikke er rimeligt at fremstille det
som om, administrationen og medarbejderne her bare kan være ligeglade
med, at der begås fejl. Sådan er det
ikke. Det belaster også vores medarbejdere.

Derfor arbejder vi også med at gøre
os bedre til at yde den service, de
studerende har brug for. Vores seneste brugerundersøgelse viste, at de
studerende generelt er godt tilfredse
med den service, de får fra Eksamenskontoret og Studenterekspeditionen.
Undersøgelsen viste dog også områder,
hvor vi kan gøre det bedre, herunder
den personlige betjening. Det skal også
siges her, at vi faktisk lige i disse uger
har fokusgrupper med de studerende,
hvor vi forsøger at få deres bud på,
hvordan administrationen kan blive
bedre. Der er stadig en del pladser
i disse fokusgrupper, så vi vil meget
gerne invitere alle interesserede med
i dette arbejde. Man kan læse mere på
http://ssc.ku.dk/feedback/fokusgruppeinterview.
Man kan også altid komme med ris og
ros (det lærer vi også af) på http://ssc.
ku.dk/feedback/. Og så er studerende
altid velkomne til at komme direkte
til Studieservicecentret eller andre
dele af uddannelsesadministrationen,
hvis de har noget, som de synes, vi
skal være opmærksomme på eller kan
gøre bedre.
Til afslutning vil vi gerne sige, at vi
vil yde den bedste service til de studerende, som vores rammer giver os
mulighed for. Vi hører jævnligt om
studerende, der føler, at de sendes
rundt fra et sted i systemet til et andet,
og det er selvfølgelig ikke sådan, det
skal være. Vi skal som administration
være dem, der kan hjælpe med at løse
problemerne. Oprettelsen af StudieServiceCenteret i august 2010 havde
netop til formål at gøre det nemmere
at henvende sig til administrationen.
I forbindelse med den kommende omog udbygning af Panum vil vi forsøge
at samle flere funktioner samme sted,
så det bliver nemmere at få sine svar
et enkelt sted. På samme måde har vi
prioriteret de studerende højt i udrulningen af KUnet på SUND for at gøre
det nemmere for dem at finde den
information, de har brug for.
Fejl vil opstå, både fra studerende og
administrationen, men vi arbejder
kontinuerligt på at blive bedre.
Med venlig Hilsen
Lisbeth Roland Hansen, leder
af Studieadministrationen; Bitta
Nielsen, chef for StudieServiceCentret og Martin Stampe Noer, leder
af eksamenskontoret.

Konkrete svar på henvendelserne til MOK:
Vi har læst indlæggene i sidste uges
MOK. Vi vil ikke her svare direkte på
konkrete personlige sager, men alle
er velkomne til at komme til os for et
mere uddybende svar på deres egen
situation. Der er dog nogle fællestræk i
nogle af henvendelserne, som vi gerne
vil sige noget om:

Har jeg bestået eller ej?

En del af de historier, MOK bragte i
sidste uge, handlede om studerende,
der fejlagtigt har fået at vide, at de ikke
har bestået en eller flere eksamener, og
derfor ikke kan fortsætte som planlagt
på studiet.
Vores uddannelser på SUND er specielle ved, at studienævnene i studieordningerne har lagt rigtigt mange
krav ind om beståede eksamener og
tilmelding til kurser og eksamener.
Man kan i mange tilfælde ikke gå
videre på studiet, før disse krav er
mødt. Studieordningerne er vedtaget
i studienævnene, hvor de studerende
også er med.
Studieservicecentret og Eksamenskontoret kontrollerer løbende, at
de studerende overholder kravene.
Hvis det ser ud som om, der mangler
kurser/eksamener, kontakter vi de
studerende pr. mail for at få afklaret,
om den pågældende aktivitet virkelig
ikke er gennemført, eller om der er
sket en fejl. Det er ikke en behagelig
mail at få, men det er med til at rette
evt. fejl.
Vi vil dog meget gerne se på, om tonen
og formuleringerne i disse mail er
klare nok.
Nogle har oplevet, at de – når de ville
rette en fejl – er blevet sendt rundt til
flere forskellige medarbejdere, før de
fik den hjælp, de skulle bruge. Det er
selvfølgelig ikke optimalt. For at undgå
dette, skriver vi altid i vores mails til
de studerende, hvilken medarbejder,
der har afsendt den, og hvem man
derfor skal henvende sig til. Medarbejderen kan dog være syg, på ferie
eller lignende, og i de situationer kan
det desværre tage lidt tid at finde en
anden, der kan hjælpe.
Det skal i den forbindelse også siges,
at da vi gik fra det gamle studieadministrative system, Fønix, til det
nye system STADS, er nogle kurser/
eksamener ikke er blevet konverteret
korrekt mellem systemerne. Det har
vi været meget opmærksomme på, og
har derfor også bedt de studerende
om at kontrollere, at alt så korrekt

debat
ud i deres studiejournal. Vi vil gerne
takke dem, der har meldt tilbage på
vores henvendelse herom.

Mails er gået i spamfilter

Et par henvendelser har den fællesnævner, at en vigtig mail er blevet
fanget i et spamfilter. Alle mails
sendes til de studerendes alumnimail, som man kan læse fra KUnet.
Den enkelte studerende kan selv
vælge at sende sine mails til en
anden mailadressse i f.eks. Gmail
eller Yahoo-mail, og i den forbindelse kan der opstå problemer med
spamfiltre. Det er i princippet den
enkelte studerendes eget ansvar, at
sikre sig mod dette, men vi vil se på
vores information til de studerende
om dette og om nødvendigt gøre det
klarere, hvordan man undgår disse
problemer.

Der er meldt ud, at der er
fri i uge 42, men så planlægges der alligevel undervisning

PÅ SUND har vi ofte undervisning
i uge 42 (efterårsferien). Dette skyldes, at det ikke er muligt, at afvikle
al undervisning og eksamen uden
at inddrage denne uge også. Det
betyder, at studerende må forvente
at der er planlagt forelæsninger,
SAU, øvelser eller klinisk ophold i
uge 42.
I januar måned var der imidlertid et
opslag i KUnet, hvoraf det fremgik at
” Fra og med 2011 vil efterårsferien
være placeret i uge 42 uanset hvilket
studie, man læser på KU.”
Dette var en fejl, fordi den nye årsog skemastruktur ikke gælder for
medicin. Da administrationen blev
opmærksomme på dette sendte vi
en mail til de studerende (12. august), hvor vi oplyser om og beklager
fejlen.
Studerende, der måtte komme i
klemme pga. af denne fejlinformation har kunnet søge studienævnet
om dispensation. Vi har endnu ikke
modtaget ansøgninger om dispensationer.

Aflysning af SAU-timer

Aflysninger af SAU-timer for to hold
på 5. semester skyldes pludselig
opstået sygdom. StudieServiceCenteret vil i løbet af denne uge følge op
på om alle studerende har fundet en
acceptabel løsning.
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Svar fra MOK
Kære Lisbeth Roland Hansen, Bitta
Nielsen og Martin Stampe Noer
Det glæder os på MOK-redaktionen at få et
så fyldestgørende svar på vores reportage
omkring fejlene. Vi forstår godt, at det er
en stor administrativ byrde at håndtere og
kan naturligvis godt se, at det er umuligt
at undgå fejl. Og som I selv skriver er
problematikken i højere grad, hvordan
man håndterer disse fejl, end det er helt
at undgå dem.
Det er vores klare opfattelse at både studerende og ansatte har interesse i at få løst
problemerne så nemt og gnidningsfrit som
muligt og vi ser frem til, at det i fremtiden
bliver nemmere for de studerende at henvende sig med problemer. Det er rigtigt, at
det er skarpt formuleret, når vi skriver, at
fejl rammer de studerende og ikke administrationen. Vi anerkender, at I har travlt
og at det yderligere øger arbejdsbyrden at
håndtere disse fejl, men vi mener stadig,
at såfremt man må gå et semester om,
har dette større konsekvenser for den
studerende, end det har for administrationen. Vi mener godt det kan gøres mere
sikkert for de studerende og sikre dem, at
fejl ikke kommer til at have konsekvenser.
Det er heller ikke vores indtryk at det har
konsekvenser i langt de fleste tilfælde,
og det handler blot om at formulere det
bedre. Det ville hjælpe meget, at man
sluttede disse mails med en kommentar
alá: ”…såfremt du mener, vi har begået

en fejl, bedes du kontakte undertegnede
snarest muligt, så den kan blive rettet…”
På den sikrer man, at studerende føler, de
har mulighed for at give svar på tiltale.
Ud over det, er det også uheldigt, hvis
man giver de studerende det indtryk, at
der allerede er ageret på eventuelle forkerte oplysninger. Fx i forbindelse med de
1. sem kandidat-studerende, der fik at
vide, at administrationen allerede havde
kontaktet afdelingen. Det viste sig, at de
ikke havde kontaktet afdelingerne, men
det er med til at skabe utryghed og mistillid. Det bedste ville være, hvis vi kunne
opnå en indbyrdes accept om, at alle kan
begå fejl.
Endnu et problem, som vi glæder os til
bliver løst, er, at eksamenskontoret og
studieservicecentret ligger fysisk adskilt
fra hinanden. Det er vores opfattelse at
mange problemer og misforståelser opstår
herimellem og det er godt at se, at planen
er at lægge flere funktioner sammen, så
de studerende heller ikke behøver gå frem
og tilbage mellem disse to enheder for at
finde årsagen til deres problemer.
På redaktionen er vi alt i alt meget positive
over svaret og ser frem til et godt samarbejde mellem administration og studerende
i fremtiden.
Med venlig hilsen Jonas Olsen/MOK.red.

gøgl

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN!
MARKUs 15/9

Peter James 18/9

Miauw! Bollede dine
forældre også til nytår??
MIAUW! RRRR! MIAV!

Michael C 16/9
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studenterpolitik & studietilbud
Kære medstuderende!

Først og fremmest tak til alle der stoppede op ved
vores demokrati-bod i tirsdags og bidrog med M&Ms
til Christiansborg og spiste oppositionen!

En opgørelse over stemmerne viser, at hvis det stod
til medicinstuderende ville en ny, ræverød regering
overtage magten i Folketinget efter valget! Således
fik Radikale venstre 17 stemmer (30%), Socialdemokraterne 15 (27%), Enhedslisten 9 (16%) og SF
8 stemmer (14%). I bunden lå Venstre med 4 stemmer
(7%) og Konservative med 3 stemmer (5%). Dansk
Folkepart, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
var taberne med tilsammen 0 stemmer. Cirkeldiagrammet viser en opgørelse over M&Ms-stemmerne, og hvis
du undrer dig over hvor de gule M&Ms er blevet af, så
kan vi oplyse at gul var Dansk Folkeparti.
Under afstemningen fik vi os nogle gode diskussioner om bl.a. eksamen på 3. sem., kvaliteten af
SAU-timerne på 4. sem. og overfyldte lokaler på 8.
sem. på Rigshospitalet.
Netop 4. sem. har længe været på Demokratiske Medicineres dagsorden. Semester efter semester kommer
4. semesters integrerede eksamen ud med dumpepro-

center omkring de 15, og evalueringen af eksamen i
efteråret 2010 ligger under et acceptabelt niveau!

Demokratiske Medicinere har flere gange prøvet at
råbe Studienævnet op, men trods Studienævnets
forsøg på dialog med kursuslederne, ændrer det ikke
på de tørre tal. Vi har gransket evalueringerne og
lyttet til jeres kommentarer. Vi har fået mange forespørgelser om en eksamensform der kan tilgodese de
studerende som dumper den integrerede eksamen.
Vi har i Demokratiske Medicinere arbejdet med to
løsningsmodeller: en hvor eksamen formelt består
af to separate eksaminer (mave, tarm og lever, hhv.
hjerte, lunger), men som afholdes på samme dag, kun
afbrudt af en lille pause, eller en model hvor eksamen
deles op i to og eksaminerne afholdes med nogle dages
mellemrum. Indtil videre er der mest der tyder på at
den sidste løsningsmodel er den vi har nemmest ved
at implementere.

Send en mail med din kommentar på
mail@DemokratiskMedicin.dk
eller besøg os på Facebookgrupperummet ”Demokratiske
Medicinere”.
Med venlig hilsen
Mette
Demokratiske Medicinere

Men hvad synes du?
Skal vi have én stor ”integreret” eksamen på 4. sem.?
Eller hvad med to mindre?

Kære Medicinerer

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

Uge 37: Gode tilbud og andre
fristelser fra studenterpræsten
Så er vi allerede godt i gang. Semesteret ruller og du er
sikkert allerede dybt begravet i bøger og læsegrupper
og er begyndt at tænke på eksamen. Nyhedens
interesse er sikkert stadig intakt og hold fast i den.
Endnu en gang velkommen!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai
Halvorsen, studenterpræst

Besøg/gudstjeneste i Den russiskortodokse Kirke i Bredgade
Tid: lørdag 25. september kl. 9.50
Sted: Bredgade 53

Gudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke kl. 10. Vi
mødes kl. 9.50 foran kirken.
Allerede i 1700-tallet var der et huskapel ved den
russiske ambassade i København, men efter den
danske prinsesse Dagmars giftermål med den senere
zar Aleksander III, byggede man Skt. Aleksander
Nevskijs russisk-ortodokse Kirke i Bredgade.
Den sidste lørdag i hver måned foregår gudstjenesten
på dansk.
Arrangementet er en del af optakten til studieturen til
Skt. Petersborg i november. Du er meget velkommen til
at deltage, selvom du ikke skal med på studieturen.

Biblen, et spørgsmål om svar – eller
et spørgsmål om spørgsmål?

Biblen for begyndere – en føljeton II
Ja, hvad er det med den bibel? Hvorfor bliver folk ved
med at sige, at den er vigtig?
I Studentermenighedens trykte program er føljetonnen
omtalt med en række spørgsmål: Hvad er Bibelen for
en størrelse? Skal man tro på, hvad der står i den,
hvis man vil kalde sig kristen? Hvordan finder man
rundt i den? Hvem har skrevet den tykke bog? Gud?
Mennesker? Kan man tage noget seriøst, der er både
selvmodsigende og uvidenskabeligt? Kunne Jesus
virkelig gå på vandet?

Der er mange flere spørgsmål, man kunne stille til
Biblen, og måske – måske ikke – kommer Nicolai og jeg
Som du måske ved, har
rundt om dem i løbet af det kommende semester.
Panum sin helt egen
Jeg er godt nok cand.theol. og burde måske have styr
studenterpræst. Det
på om ikke alle, så i hvert fald de fleste af svarene,
betyder, at der er en
som man kan stille til Biblen. Jeg har bare stadig selv
præst på stedet, som
mange spørgsmål; jeg kan huske de spørgsmål jeg
står til din rådighed
stillede tidligere, og jeg kender de spørgsmål, som jeg
på forskellige måder.
stadig hører fra andre.
Og så synes jeg dybest set, at spørgsmål er mere
Du kan
• få en fortrolig og
interessante end fuldt-færdige svar. Min forståelse
af Biblen og kristendommen bakker op om den
personlig samtale med
Nicolai er bl.a. meget optaget af forholdet mellem tro og viden, og han er også vi
indstilling.
eller
små sig i arrangementer i løbet af efteråret.
skoven.ham
Beggeom
dissestore
interesser
udmønter
(Jeg vil i al diskretion komme med en indrømmelse,
problemstillinger;
på Facebook.
• du kan spørge ham til råds om fx
som jeg ikke er helt stolt af: Jeg har stadig IKKE læst
hele Biblen, og jeg synes, at mange passager er kedelige
etiske
spørgsmål; på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i ha
Kontakt
studenterpræsten
og svære at finde mening i. Men det udelukker ikke,
du finde
kan spise
chokoladebønner;
kan du•også
vores hans
tryktegode
semesterprogram.
at jeg synes, at det er en helt enestående bog, som jeg
• du kan deltage i de arrangementer, som han og
nok ville tage med ud på en øde ø.)
Studentermenigheden i København tilbyder.
Kontaktinfo:
Spørgsmål – og gode svar naturligvis – kan åbne for
Alt sammen
uanset
din tvivl, tro, skepsis, modvilje
Studenterpræst
Nicolai
Halvorsen
nye spørgsmål. Spørgsmål er dynamiske; svar – i hvert
eller
mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE
Tlf.: 28–75
70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
studerende.
fald dårlige svar – kan lukke af for al videre tænkning
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
og være tilsvarende dræbende for et personligt arbejde
2200 København
med at gøre Biblen meningsfuld ind i lige præcis MIN
Nicolai erNbl.a. meget optaget af forholdet mellem
tilværelse.
tro og viden, og han er også vild med at samle
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Jeg er selvfølgelig godt klar over, at mange kristne
svampe i skoven. Begge disse interesser udmønter
Facebook: facebook.com/smikbh
sig i arrangementer i løbet af efteråret. Læs mere i
går til Biblen for at finde svar på livsspørgsmål;
Blog: ku-praest.blogspot.com
netop for at få et kvalificeret bud på en sag, som
programmet eller på Facebook.
de ikke selv kan finde op og ned på. Det er en stor
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
Træffetider:
del af tiltrækningskraften ved religion. Svarene.
find ham på kontoret i hans træffetid. Ved kontoret
kan du også finde vores trykte semesterprogram.
Forklaringerne. Det absolutte.
Mandag: Fri
Kontaktinfo:
Der er bare det ved det, at de fleste af os bærer viden
Tirsdag:
13-14
og erfaringer med os, som ikke uformidlet eller utolket
Studenterpræst
Nicolai Halvorsen, Tlf.: 28 75 70 94
Onsdag:
12-14
er i overensstemmelse med Biblens mange ord. Og det
Mail:
Torsdag: 12-14praest@sund.ku.dk
kan simpelthen ikke passe, at glæden ved at sætte livet
Fredag:Blegdamsvej
Efter aftale 3B, 15.2.1, 2200 København N
ind i en større sammenhæng end den daglige omgang
www: studenterpraesterne.ku.dk/
med krop og kartofler lader ane, kun er for dem, der
Facebook: facebook.com/smikbh
villigt suspenderer forstanden og erfaringerne.
Blog: ku-praest.blogspot.com
Derfor vil jeg i de kommende uger dele ud af mine
Træffetider:
Mandag: Fri,
spørgsmål. Måske får det dig til at stille dine egne
Tirsdag: 13-14,
spørgsmål. Måske kan jeg vække en nysgerrighed, der
som et godt spørgsmål, kan få dig til at åbne Biblen i
Onsdag: 12-14,
Torsdag: 12-14,
stedet for at lukke den. Måske svarer du bare Nej.
Venlig hilsen
Fredag: Efter aftale
Lise Lotz, akademisk medarbejder

kredsforeningen
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N
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Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag, tirsdag & onsdag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7 Torsdag: kl. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Ny Kursustilmelding til Lægevikarkurser + 3 nye kurser
Kære Medlemmer
Endnu et semester er startet, hvilket også
betyder endnu en sæson for vores udbudte
Lægevikarkurser. Igennem de sidste par
år har vi i FADL arbejdet for at udbyde et
varieret og relevant kursusprogram, der
kan hjælpe til at ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat
og ikke mindst som et ”klinisk” fokuseret
supplement til den kommende KBU læge.
Vi er glade for at kunne tilbyde jer tre
nye kurser denne sæson, som vi håber, vil
fange jeres interesse:
- Elektrolyt og Væskebahandling
- Klinisk Farmakologi
- Blodprøver.
De nye kursusbeskrivelser ﬁndes i semesterhæftet eller på fadl.dk.
Vi er i FADL glade for den interesse og
efterspørgsel, der har været omkring kurserne og den feedback,I gennem evalueringer og henvendelse har givet. I lang tid har
vi ønsket at udvikle et nyt tilmeldingssystem, da det gamle ”først til mølle” princip
nemt kunne betyde, at man gik glip af
kurser f.eks. pga. arbejde eller blot fordi,
ens PC/MAC ikke var den hurtigste.
Desuden var systemet, som nogle muligvis
har erfaret på egen hånd, ustabilt og der
opstod til tider beklagelige fejl, der kom til
at betyde, at medlemmer mistede kursuspladser eller ikke kunne tilmelde sig. Dette
er meget beklageligt og langt fra optimalt.
Vi er derfor nu klar med et nyt tilmeldingssystem, som vi håber efterkommer nogle

af de ønsker, I har pointeret gennem tiden.
En let ”step-by-step” guide til tilmeldingen
følger i dette og næste MOK. Det nye tilmeldingssystem tager udgangspunkt i en ”solidarisk” model, hvor alle er på lige fod, og
hvor kursuspladserne tildeles ved lodtrækning. Man logger på med en personlig kode
således, at vi i systemet nu også kan indbygge en statistik, der registrerer, hvorvidt man
bliver tildelt kursus eller ej over tid.
Skulle man derfor være uheldig at have
ønsket et kursus to semestre uden at blive
trukket ud, tildeles man automatisk plads
tredje gang.
Desuden er nu indført Dankortbetaling, som
vil gøre det nemt og hurtigt at betale kurserne med det samme. Derved mister man ikke
sin plads grundet manglende betaling. Den
nye tilmelding vil forløbe som følgende:
18.-20. september:
Aktiv tilmelding gennem fadl.dk. Step-bystep guide følger her i MOK.
Det er muligt at tilmelde sig ﬁre kurser total.
Tilmelding lukker 20 sep. kl. 16:00
20. september kl. 16.00-17.00:
Randomiseret lodtrækning blandt de
tilmeldte. Tildeles man en kursusplads,
modtager man en bekræftigelsesmail. Man
kan max blive tildelt to kursuspladser.
20.-23. september: Betaling
Betaling skal ske gennem kursustilmeldingen på fadl.dk (se guide) senest fredag
d. 23 september. Falder betalingen ikke
her, frafalder ens kursusplads til andet
medlem.

Juuls Vin & Spiritus
Som medlem af FADL får du 10% rabat, når du handler hos Juul’s Vin & Spiritus. Rabatten
gælder på i forvejen ikke nedsatte vine, hedvine mm. Herudover får du særrabat på egen
import af whisky, rom, cognac og meget mere. Juul’s Vin & Spiritus arrangerer løbende
smagninger, så husk at tilmeld dig de elektroniske nyhedsbreve på hjemmesiden www.
juuls.dk, hvor du også kan se det store udvalg.
Du ﬁnder Juul’s Vin & Spiritus på Værnedamsvej 15, 1819 Frederiksberg.

Fra den 26. september vil kursuspladser,
der ikke er blevet optaget, blive frigivet til
tilmelding igen. Lodtrækning vil herefter
ﬁnde sted hver morgen den følgende dag.
Det er nu også muligt at tilmelde sig ﬂere
kurser end to.
VIGTIGT For Hotmail-brugere
Da Hotmail har listet vores internetudbyder som spam, havner mails fra FADL
muligvis i din spamindbakke. Du skal her
markere dem som ”ikke spam” hvorefter
relevante mails vil havne i din indbakke.
Venteliste
Trækkes man ikke ud til en kursusplads
på et ønsket kursus, har man
stadig chance for at blive trukket ud til en
venteplads. Er dette tilfældet
vil man modtage en mail vedr. dette, og
man vil blive tildelt kursus ved
evt. manglende betaling fra andre kursister eller ved frafald. Er du
allerede blevet tildelt to kursuspladser,
kan du ikke komme på venteliste.

Grundet det nye tilmeldingssystem opfordrer vi alle medlemmer til på forhånd at
prøve at logge på tilmeldingen for at sikre
sig det virker. Skulle der opstå problemer
bedes I kontakte Sekretariatet.

På vegne af Kursusudvalget, KKF
Mathias Melgaard

Kommende aktiviteter
• 3. sep: Repræsentantskabsmøde
• 5. okt: Generalforsamling

kredsforeningen
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GENERALFORSAMLING I FADL
FADLs generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til
foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om hvordan du selv
bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle
medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING
DEN 5. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigenter
Valg af referenter
Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg
Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
Beretning fra Forlaget
Forslag til drøftelse
Lovændringer
Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
Valgtaler fra lister/kandidater
Eventuelt (herunder fri debat)

HUSK
Frist for indlevering af punkter eller
forslag til vedtægtsændringer er mandag
den 19. september kl. 12.00. Evt. Valg afholdes den 24. oktober - 4. november.
Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest
derefter og i MOK den 9. november.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 6. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde, eller
bare vil være med til at forbedre lægestuderendes vilkår, så mød og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.

A,Ø eller I Uanset hvad er DU (som det smukke FADL-medlem du er) inviteret til

Valgaften 15. september kl 20.00 i
FADL-husets kantine (Baghuset).

Når valgstederne lukker kl 20.00 er alle FADL-medlemmer inviteret til valgaften. Her vil være valg-snacks, valgflæsk, og
godt med øl og vand til alle fremmødte. Optællingen og mediedækningen vil blive fulgt på storskærm hvor både buuuhhhh og
yeaaaahhhh er tilladt! Det bliver fedt - Flæskefedt!
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!
mvh
Repræsentantskabet, FADL København

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer
og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette
vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden
indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere,
at man kan mestre disse.

annoncer
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Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved
henholdsvis Århus, Odense og Københavns universiteter, kan
deltage. For at ligestille studerende fra alle tre medicinske
fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være
universitetsbedømt. Opgavens omfang må ikke overstige 15
de psykiatriske specialer og op- til: regioner@regioner.dk
normalsider
- det er helt
sider, i psykiatri.
for alt inklusiv
gavebesvarelsen
bør specifikt
eksplicit antallet
Mærket: af
Prisopgave
ri
at
psyki
der tæller og antallet
af
ord.
forholde sig hertil. Dette vil blive

Prisopgave

Bedømmelsesudvalget:
Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Videbech
Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Tommy Kjelsgaard

- i klinisk
tillagt vægt i bedømmelsen. Priserende
medicinstudOpgaverne
opgaven
bør desuden indeholde
indsendes
elektronisk

forskningsmetodiske overvejelser
senest tirsdag den
nov. 2011
kl. kan
12 mesog18.
demonstrere,
at man
Danske Regioner udlodder
sin årlige
til: regioner@regioner.dk
tre
disse.
prisopgave for medicinstuderende i
Mærket: Dansk
Prisopgave i psykiatri.
samarbejde med regionerne,

Vinderopgaverne offentliggøres i
relevante faglige tidsskrifter/ nyhedsmedier og på Danske Regioners
hjemmeside.

Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/
nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der må
påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.

Formålet med
prisopgaven er atBørnefremme medicinstuderenPsykiatrisk
Selskab,
og Un- Alle studerende indskrevet ved Det
Medicinske Fakultet ved henholdsvis
des interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og
gdomspsykiatrisk
Selskab
og Dansk
Vinderen
kontaktes
direkte.
må påregnes
voksenpsykiatri.
Århus,
Odense Der
og Københavns
uni- op til tre måneSelskab for Distriktspsykiatri
ders
bedømmelsestid.
versiteter, kan deltage. For at ligestille Bedømmelsesudvalget:
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau.
De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr.,
studerende fra alle tre medicinske Professor, ledende overlæge dr.med.
15.000 kr. med
og 10.000 kr.prisopgaven er at
Formålet
fakulteter
stilles deri intet
krav om,
Poul tidsskrifter/
Videbech
Vinderopgaverne
offentliggøres
relevante
faglige
fremmePrisopgaven
medicinstuderendes
interesse
skal have relevans for de psykiatriske
specialer
at prisopgaven
skal
være universitetProfessor, overlæge ph.d. Niels Bilenog opgavebesvarelsen
bør eksplicit
forholde
sig hertil. Dette
for specialerne
børneog
ungdomspsynyhedsmedier
og
på
Danske
Regioners
hjemmeside.
vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden
sbedømt. Opgavens omfang må ikke berg
kiatri og
voksenpsykiatri.
indeholde
forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere,
overstige 15 normalsider alt inklusiv Professor, ledende overlæge ph.d.
at man kan mestre disse.
Bedømmelsesudvalget:
- det er helt specifikt antallet af sider, Merete Nordentoft
Prisen Alleanerkender
indsats
studerende indskrevet en
ved Detsærlig
Medicinske Fakultet
ved
der tæller
og antallet
af ord. Poul Videbech
Kontorchef Tommy Kjelsgaard
henholdsvis
Århus, Odense
og Københavns
universiteter,
kan
Professor,
ledende
overlæge
dr.med.
på et højt
fagligt
niveau.
De
tre
bedste
deltage. For at ligestille studerende fra alle tre medicinske
Professor,
ph.d. Niels Bilenberg
opgaver
præmieres
med
henholdsvis
fakulteter
stilles der intet krav
om, at prisopgaven
skal overlæge
være
Opgaverne indsendes elektronisk
Opgavens omfang må ikke overstige 15
25.000universitetsbedømt.
kr., 15.000
kr.er og
10.000 kr.ledende
overlæge
ph.d.
Nordentoft
normalsider alt inklusiv - detProfessor,
helt specifikt antallet af sider,
senest tirsdag den
18.Merete
nov. 2011
der tæller og antallet af ord.
Kontorchef
Tommy
Kjelsgaard
kl.
12
Prisopgaven
skalelektronisk
have relevans for
Opgaverne indsendes

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.
Opgaverne indsendes elektronisk
senest tirsdag den 18. nov. 2011 kl. 12
til: regioner@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri.

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og
voksenpsykiatri.
Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

r
- i klinisk psykiatri fo
medicinstuderende

Pris

Bedømmelsesudvalget:
Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Videbech
Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Tommy Kjelsgaard

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau.
De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr.,
15.000 kr. og 10.000 kr.

Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/
nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer
og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette
vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden
indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere,
at man kan mestre disse.

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved
henholdsvis Århus, Odense og Københavns universiteter, kan
deltage. For at ligestille studerende fra alle tre medicinske
fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være
universitetsbedømt. Opgavens omfang må ikke overstige 15
normalsider alt inklusiv - det er helt specifikt antallet af sider,
der tæller og antallet af ord.

senest tirsdag den 18. nov. 2011 kl. 12
til: regioner@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri.
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Foredrag om akutlægehelikopteren og besøg på Rigshospitalets helipad
SATS afholder foredrag om akutlægehelikopteren
med efterfølgende besøg på Rigshospitalets helipad,
tirsdag d. 27. september 2011 kl. 17-19.
Traumemanager og overlæge ved Rigshospitalets
TraumeCenter Jacob Steinmetz, kendt fra tv-dokumentaren Alarm 112, vil fortælle om livet som
flyvende læge, herunder om udfordringer i behandlingen af traumatologiske og akutmedicinske problemstillinger i luften. Der vil være udvalgte cases
fra det virkelige liv. Efter foredraget drager vi op på
helipaden, såfremt forholdene tillader det.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af SATS.
Der er begrænset med pladser, og tilmelding foregår
efter først til mølle princippet. Tilmelding åbner d.
15. september kl. 17.

Flere informationer og tilmelding på
http://sats-kbh.dk/.

Kom gratis til LÆGEDAGE

14. – 18. november 2011 i Bella Centret
SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver SAMS medlemmer og andre
interesserede medicinstuderende muligheden for at deltage gratis på Lægedage
(normalpris for læger: 2.400 kr.) 1 dags arbejde giver 1 dags kurser på Lægedage.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej og at holde mikrofoner
ved foredragene i auditorierne.
Der er to muligheder:
A) Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang til lægedages kurser. Gratis
frokost begge dage inkluderet.
B) Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til lægedages kurser. Gratis frokost
denne dag.

Sutur 1
SAKS åbner den 14 september kl. 16 for tilmeldingen til
vores berømte Sutur 1 kursus, hvor der undervises
i basale
suturfærdigheder.
Kurset foregår den:
20 September kl. 17.

Tilmelding foregår via www.saks-kbh.
dk

Lægedage er de praktiserende lægers egen kongres, arrangeret af Dansk Selskab for
Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som teoretiske.
Der er også færdighedsværksteder og en stor udstilling (med gratis kittelgejl).
Tjek programmet på www.laegedage.dk

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage både under arbejdet og under
kurserne. Kurserne er godkendte til VKO, og desuden er det en udmærket chance for at
knytte kontakter til de praktiserende læger og få lidt indblik i arbejdet i almen praksis.
Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv en mail til samsmedicin@gmail.com
med emnet ”Lægedage” senest d.1.oktober. I mailen skriver du dit navn og
telefonnummer og gerne lidt om hvilke dage, du foretrækker at arbejde samt hvilke dage,
du ønsker at gå på kursus. Så kontakter vi dig med yderligere information.
Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner
SAMS

Kom til foredrag med PIT

FORNIKS månedsmøde

Skal du snart udsendes til et 3. verdens land eller
sidder du bare med en lille tropemediciner/obstetriker gemt i maven, så er dette foredrag lige
noget for dig.

Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi
eller neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde tirsdag d. 27.
september kl. 17:00 i Studenterhuset. Alle er
velkomne. Vi skal planlægge aktiviteterne
i efteråret, og efter mødet er der lidt mad
og hygge!

Onsdag d. 21. september kl. 16-18 arrangerer PIT
et foredrag om

Obstetrik i den 3. verden
Vi får besøg af:
• Læge Bjarke Lund Sørensen, som vil fortælle om
obstetriske komplikationer
• Læge Nanna Maaløe, som vil fortælle om akutte
kejsersnit
Vi byder på en bid kage og en kop kaffe, mens du
lytter og stiller spørgsmål. Det hele finder sted i
lokale 29.01.32.
Vi glæder os til at se dig!
//PIT

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Præsentation
3. Evaluering af Hukommelse og Indlæring
4. FORSK 2011
5. Nyt fra ansvarsposter
6. Brainstorming til arrangementer og evt.
fastsættelse af ekstra mødedag
7. Hygge med spisning
Vel mødt!
FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

basisgrupper
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Kan Du Huske Hele Pensum?
Kom til FORNIKS’ store Hukommelses- og indlæringsarrangement!
Torsdag d. 22/9 kl. 16-18.30 i Lundsgaard Aud.
Tre danske eksperter i hukommelse og indlæring
vil gennemgå hjernens evne til at huske og lære, og
give bud på hvordan man ved hjælp af teknikker
kan gøre studiet mere overkommeligt.

PANUM

28. og 29. September
Fra kl. 16:00
Kom til basisgruppernes konference om forskning og deltag
i årets event!

Program:
16:15 - Velkomst og præsentation
16:20 - Asmus Vogel: Indlæring og hukommelse
- funktioner og neurobiologi.
16:55 - Pause med kage, kaffe og drikkelse
17:10 - Hysse Forchhammer: Det psykologiske aspekt af emnet; forbedring af indlæring med f.eks.
hukommelsesteknikker.
17:45 - Pause
17:55 - Steen Hasselbalch: Det sygelige aspekt af
emnet, forskellige demenssygdomme.
18:30 – Slut
Asmus Vogel, neuropsykolog, ph.d., Hukommelsesklinikken, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
Asmus vil fortælle om: Indlæring og hukommelse
- funktioner og neurobiologi Emner:
- Har vi én eller flere hukommelser? - Hvad har
dyremodeller og patientkasuistikker lært os om
hukommelse?
- Billeddannelse af hjernen og hukommelsesfunktioner.
Hysse Birgitte Forchhammer, ledn. neuropsykolog,
ph.d. ved Glostrup Hospital, Neurologisk afdeling.
Hysse Birgitte Forchhammer vil gennemgå
neuropsykologiske aspekter ved hukommelse og
modeller for hvordan hukommelse fungerer. Fokus
på indlæring og eksempler på hvordan man snyder hukommelsen, og hvordan man kan forbedre
hukommelsen.
Steen Hasselbalch, overlæge dr.med., Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Steen Hasselbalch vil fortælle om demenssygdomme, hvordan de påvirker hukommelsen og andre
intellektuelle funktioner.

FORNIKS
Kurer ”vinterdepressionen”
med internationale venner!
Har du lyst til at dele oplevelser med en
udenlandsk medicinstuderende?
I oktober måned kommer der to medicinstuderende
fra hhv. Finland og Holland til København.
Du skal:
- Tage imod dem i lufthavnen og følge dem til deres
tildelte
bolig
- Hjælpe/følge dem til deres tildelte afdeling den
første dag
- Tjekke deres tildelte bolig i slutningen af måneden
- Evt. deltage i sociale arrangementer og vise dem
København
Hvis du elsker at møde mennesker fra hele
verdenen og lære nye kulturer at kende så:
Bliv BUDDY og hjælp vores udvekslingsstuderende
med at få et godt efterår i vores dejlige by!
Kontakt: kontaktperson.exchange@gmail.com

Hvis du tilfældigvis er ude at rejse i oktober eller
blot har en ekstra seng eller sovesofa til rådighed,
kan du også tjene 1600 kr. på at have den studerende
boende hos dig!
Kontakt: exchange-bolig@imcc.dk
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KOM TIL IMCC INFODAG D. 6. OKTOBER KL. 16.15 I DAM AUDITORIET
IMCC er en organisation for studerende, der har lyst til at lave frivilligt
sundhedsarbejde indenfor områderne udviklings – og hjælpearbejde, undervisning
og oplysning samt udveksling og klinikophold. Vi er både en seriøs og sjov
organisation, der primært betår af medicinstuderende, men flere og flere
studieretninger kommer til.
Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med alt fra udvekslingophold,
bamsehospitaler, seksualundervisning i folkeskoler til udviklingsprojekter
i Rwanda,
Nepal, Bolivia, m.m.
Derudover kan du gennem IMCC deltage på kurser inden for fundraising,
konflikthåndtering, projektledelse og kommunikation.
Evner, som vil komme dig til gavn som fremtidig læge.
IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af semester, by og landegrænser,
hygge
og fede fester.
Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din læsemakker under armen
og find ud
af hvad IMCC kan tilbyde dig.

Har du lyst til det
fedeste job i Rwanda?
Har du fri i foråret 2012? Så er det nu du
skal søge om stillingen som:
Ungdomsleder i partnerskabsprojekt mellem IMCC Rwanda og Medical Students’
Association of Rwanda
IMCC Rwanda er en gruppe på 12 personer
som samarbejder med Medical Students’
Association of Rwanda (MEDSAR) omkring
sundhedsprojekter i det sydlige Rwanda og
hovedstaden Kigali. Projektet er sponsoreret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Dine opgaver vil bl.a. bestå i at støtte aktiviteter i projektet, holde workshops for
de rwandiske frivillige, komme med dine
gode inputs, lære en masse kloge rwandiske
unge at kende, dokumentere projektet med
billeder/video og møde de vigtige personer
som MEDSAR skal overbevise om at unge
er en stor ressource i samfundet!
Du får en unik mulighed for at sætte dit
præg på projektet, da den endelige ansøgning skal afleveres til DUF 1. november
2011.
Du får de sødeste kollegaer: en dansk og to
rwandiske ungdomsledere, som alle vælges
i oktober og skal på 2-ugers ledertræningskursus med dig hos DUF i februar 2012!
I marts tager I alle 4 til Rwanda og arbejder
indtil starten af juli 2012.
Som ungdomsleder får man lommepenge
under kurset samt under arbejdet i Rwanda. Desuden dækkes transport, kost og logi
i Rwanda. Så der er ingen bekymringerbare søg!
Åbent for ansøgninger på rwanda@imcc.dk

Jeg vil være med i det der
Studenterklubben....

Vil du også være med til at gøre studielivet
sjovere for dine medstuderende? Så kom
til introduktion i Studenterklubben på
følgende tidspunkter:
Mandag d. 19/9
begge dage kl. 15.30 til ud på aftenen
Arrangementet byder først på en hyggelig
mini-forelæsening, hvor den teoretisk
del af Studenterklubben gennemgåes.
Efterfølgende deltager du sammen med
resten af Studenterklubbens medlemmer
til det ugentlige sjove mandagsmøde. Efter
mandagsmødet bliver der rundvisning og

indtil 28. september 2011 kl 12.
Du er velkommen til at stille spørgsmål på
samme e-mail adresse.
Den 19. september kl. 16 i studenterhuset,
vil der være mulighed for at møde de to
sidste ungdomsledere fra Danmark som var
i Rwanda i foråret. Der vil være mulighed
for at få mere information om projektet og
høre om arbejdet som ungdomsleder.
Ved vurdering af ansøgerne vil udvælgelseskomitéen tage hensyn til om:
-du er motiveret for arbejdet som ungdomsleder
-du er villig til at engagere dig i projektet
i Danmark min. 1 år efter du kommer
hjem, da overlevering er vigtig til de nye
ungdomsledere i 2013.
-du har kendskab til IMCC Rwandas arbejde eller evt. anden projekterfaring
Medlemmer af IMCC Rwanda vil have
1.prioritet ved udvælgelsen.
Såfremt 2 kandidater er lige kvalificeret
via disse kriterier, vil der foretages lodtrækning.
For de kvalificerede kandidater vil der være
interview 5. oktober 2011 i Studenterhuset
ved Panum (Nørre Allé 6-8, 2200 Kbh N).
Venlig hilsen
Christina Hatem
IMCC Rwanda Intern Koordinator
rwanda@imcc.dk
http://imcc.dk/det-laver-vi-i-imcc/udviklings-og-hjælpearbejde/imcc-rwanda/

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 6. oktober:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de enkelte projekter
Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation af alle projekter, trækker vi
alle ud til
området foran DAM, hvor repræsentanter fra alle undergrupper byder på
kaffe, kage,
slik, frugt og står klar til at svare på spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!
- IMCC København

PIPPI-månedsmøde
OBS mødet starter kl. 16.30!!
Vi skyder et nyt semester i gang med
PIPPI-foredrag onsdag d. 14. september kl. 16:30-18:00. Børnekirurgen Jørgen Thorup kommer og
fortæller om børnekirurgi! Han er
overlæge på børnekirurgisk klinik på
Rigshospitalet. Et godt samarbejde
mellem børnelæger og børnekirurger er selvfølgelig enorm vigtigt
for den optimale behandling af den
pædiatriske patient. Børnekirurgisk
klinik på Rigshospitaler er den

Kurer ”vinterdepressionen” med
internationale venner!
historiefortælling, og
aftenen sluttes af med
fællesspisning og en
vand, sammen med
andre Studenterklubmedlemmer.
Skulle man have nogle spørgsmål forud
for introduktionen,
er man velkommen til at komme ned i
Studenterklubben og spørge nogle af dem,
der står i kaffebaren.
Vi håber på at se så mange som muligt!

Venlig Hilsen
Studenterklubben

Har du lyst til at dele oplevelser
med en
udenlandsk medicinstuderende?
I oktober måned kommer der to
medicinstuderende
fra hhv. Finland og Holland til
København.
Du skal:
- Tage imod dem i lufthavnen og følge
dem til deres tildelte
bolig
- Hjælpe/følge dem til deres tildelte
afdeling den første dag
- Tjekke deres tildelte bolig i slutningen af måneden
- Evt. deltage i sociale arrangementer

eneste afdeling i Danmark der udelukkende varetager børnekirurgiske
funktioner.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.pippi-kbh.dk
ONSDAG d. 14. SEPTEMBER kl.
16:30-18:00 i Lille Mødesal

og vise dem København
Hvis du elsker at møde mennesker
fra hele
verdenen og lære nye kulturer at
kende så:
Bliv BUDDY og hjælp vores udvekslingsstuderende
med at få et godt efterår i vores
dejlige by!
Kontakt: kontaktperson.
exchange@gmail.com
Hvis du tilfældigvis er ude at rejse i
oktober eller
blot har en ekstra seng eller sovesofa
til rådighed,
kan du også tjene 1600 kr. på at have
den studerende
boende hos dig!
Kontakt: exchange-bolig@imcc.dk

basisgrupper

12. september 2011

SCOREBOGEN 2011
Husk en 50’er og et smil!
Hele Bogen udkommer i farver!!!
Vi beder om lidt af jeres tid til at få
taget billeder., Tak for det.
Vi undskylder for evt. ventetid og
forsinkelser!
Alle opgivne tider er ca. tider.
11. Semester: Første forelæsninger,
vigtigt!!
Engelske hold 7. okt. kl. 10 RH
2061
12. Semester:
Rul 1: 7. okt kl. 11.15 RH 4.06.2
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Semesterfri:
Fredagsbar 7. oktober fra kl. 16-18

Husk navn, hold og semester i note
til modtager.

Basisgrupper:
Send et billede på info@scorebogen.
com inden den 1. oktober 2011

Vi i scorebogsredaktionen vil i år
bestræbe os på at få bogen hurtigere
færdig. Dette kan kun lade sig gøre,
ved at vi presser os selv og sætter
meget tid af i september. Vi håber,
at I støtter op om projektet igen i år,
mange tak.

Nåede du ikke at få taget billede
med dit hold?
Send et billede til os på
info@scorebogen.com
med dit navn, adresse, tlf. samt hold.
Senest den 1. oktober
Fik du ikke bestilt bogen, men vil
gerne have den i bogreolen?
Du kan du fange os på en af de andre
fototider eller indbetale på konto:
Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Vi glæder os til en ny og endnu
bedre udgave af medicinstudiets
kernepensum. Scorebogen!
Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2011
PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste
år kan dette gøres ved ovenstående
fototider.
www.Scorebogen.com

studievejledningen
September 2011

Uge 37-38

Dag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Dato
12/9
13/9
15/9
16/9

Studievejledningen for Medicin
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1800 – 1900 1600 – 1800 Ole Kruse
0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted
0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm
1300 – 1500 1500 – 1700 Natasja Tholstrup Bomholdt

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

19/9
20/9
22/9
23/9

1800 – 1900
0900 – 1100
0900 – 1100
1300 – 1500

Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

1600 – 1800
1100 – 1300
1100 – 1300
1500 – 1700

Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Pernille Heimdal Holm
Natasja Tholstrup Bomholdt

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid
og afvente en ledig tid!
Den Internationale Studievejledning
Dag
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Alle hverdage
0900 – 1500 Eva Maryl International
Tirsdage
0900 – 1000
Eva Maryl International
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed
for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk
for at lave en aftale udenfor træffetiden.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.35

Attention
nordiske
medstuderende!
Først og fremmest velkommen til
Københavns Universitet. Har du svært
ved at forstå det danske sprog? Så kig
her.
Når du starter på medicinstudiet i Danmark, er det en klar fordel at kunne
det danske sprog. Både dine medstuderende, patienter og medarbejdere på
hospitalerne taler dansk, og mange af
bøgerne er skrevet på dansk. Derfor er
det nemmere for dig, at blive involveret i
dit studiemiljø, hvis du lærer dansk. Det
er god træning, at tale med dine danske
medstuderende. Hvis du stadig synes, at
det er svært at følge med i undervisningen, kan det være en mulighed, at tage
et danskkursus.
Studievejledningen har samlet en række
tilbud om sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På vores
hjemmeside kan du se mere information
om de enkelte kurser og hvordan man
tilmelder sig.
Du finder de forskellige tilbud på: www.
medicin.ku.dk/vejledning.
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vagtbureauet
EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00
EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens) cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

ANNONCER

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivning
og invasiv kardiologi på første række!
Kardiologihold RH 4101 søger erfarne ventilatører til
ansættelse som kardiologisk assistent fra 2 Sept. 2011.
Med oplæring i Sept.
Hvem vi er
Vi er 11 medicinstuderende, som arbejder som kardiologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet på
kardiologisk intensivafdeling RH 2143. Vi dækker alle
aften- og nattevagter, samt dagvagter i weekenden.
Hvad vi laver
- Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt på
afdelingens sengeafsnit
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt akutte
patienter
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær
PCI (ballonudvidelser)
Hvad vi kan tilbyde
- Oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
- Oplæring i 2 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 4
betalte dag/aftenvagter.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på lille,
velfungerende intensivafdeling.
- Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt
indlæring af centrale teoretiske og kliniske redskaber.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder
med efterﬂg. middag.
- ”Pensionistordning”, idet man efter 600 timer kan nøjes
med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.
Som ansøger er du
- Færdig med 8. semester.
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150
VT-timer
- I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga.
kompakt holdstruktur)
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement,
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold.
Omkring ansøgning og ansættelse:
- Du skal ansøge senest 15 september 12:00 via ansøgningsblanket på fadl.dk
- Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter,
så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, om hvorvidt
du opfylder alle kriterierne
- Vi afholder ansættelsessamtaler på afdeling 2143 på
Rigshospitalet
- Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgning
sammen med ansøgningsblanketten
- Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi skal
være opmærksomme på.
- Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. tidspunkt
for ansættelsessamtale.
Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Sina Pettersson:
hwx967@alumni.ku.dk

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

BIOPSIHOLD PÅ ROSKILDE SYGEHUS
SØGER 3 NYE MEDLEMMER
Vi er et lille hold på 6 medlemmer tilknyttet hæmatologisk
afdeling på Roskilde Sygehus, der søger 3 nye medlemmer. Holdets funktion er primært at tage knoglemarvsbiopsier på afdelingens patienter, både indlagte og ambulante, foruden at servicere hospitalets øvrige afdelinger
med biopsitagning. Desuden er holdet i under oplæring i
at lave lumbalpunkturer til intrathekal kemoterapi, hvilket
skal indgå som et af holdets funktioner. Hvis holdets
dagsprogram tillader det, er man mere end velkommen
til også at optage journaler på nyhenviste patienter. Vi
søger nye kolleger der er ansvarsbevidste, kan arbejde
selvstændigt, er ﬂeksible mht. vagtplanlægning og så
skader en interesse for hæmatologi ikke. Vi tilbyder et
spændende arbejde på en, til tider, travl afdeling, gode
kolleger og muligheder for kontakter til kandidatspecialet. Arbejdstiden er ca. 9-15 på hverdage.
Krav:
1) Minimum bestået 8. semester
2) Minimum 400 FADL-timer og gerne anden klinisk erfaring (f.eks. vikariat)
3) Interesse for hæmatologi
4) Skal kunne afholde 6 følgevagter i løbet af nov./dec.
2011. Det foretrækkes at man kan afholde en del af
følgevagterne på hinanden følgende dage.
5) Skal kunne afholde minimum 4 vagter månedligt det
første halve år.
6) Gerne erfaring med knoglemarvsbiopsitagning eller
anden stikkererfaring, men ikke et krav.
7) Det ønskes man kan blive på holdet mindst 1 år.
Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav skal være
opfyldt for at søge denne stilling. Det vil bl.a. sige at hvis
du ikke har været inde og taget sin tryg-brandtest, samt
fået udleveret ny akkrediteringskort efter den 18.maj,
opfylder du ikke kravet.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer
Ansøgningsfrist: den 19. oktober 2011 kl. 08.00 via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold. Ansøgningen
skal være begrundet.
Samtaler vil blive afholdt i de efterfølgende uger.
Yderligere oplysninger: Holdleder: Esben Hansen, tlf. 31
57 61 00, mail: esbhansen@gmail.com.

WEEKEND/HELLIGDAGSBLODPRØVEHOLD 1602 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden er
fra kl. 8 - 14 i weekender og på alle helligdage samt juleaftensdag. Vi er altid fem holdmedlemmer på arbejde, og
derfor har vi et godt sammenhold indbyrdes og et godt
samarbejde med de øvrige ansatte på afd. 3011.
Krav:
Min. 300 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal være på holdet i mindst 1 år
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – inkl. sommerferie

35 37 88 00 TAST 1
35 37 88 00 TAST 2

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
og eksamensperioder
Deltage i et introduktionsmøde om RH´s afd. 3011 i
oktober (typisk fra kl. 14-16)
Deltage i holdmødet torsdag d. 20. oktober kl. 17.00 i
kaffestuen, afd. 3011 på RH
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af oktober
Tage ansvar, kunne samarbejde og vide at holdarbejde
kræver holdånd
Ansættelse pr. 1. oktober 2011
Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde
Løn: SPV-holdløn
Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. september 2011 kl.
10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding
til hold – Mærket ”1602”
Spørgsmål kan rettes til holdleder Christine Ballegaard på
e-mail: christine_ballegaard@hotmail.com

SPV HOLD 1612
AFTENVAGTSHOLD
Har du lyst til at få rutine i b. la. venﬂonanlæggelse, akutte
blodprøver og a-gas !
Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på
Hvidovres Gastroenhed til at hjælpe med opgaver som
venﬂonanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas. Holdet
dækker kun aftenvager 15-23 alle ugens dage og dækker
ikke helligdage.
Gastroenheden består af 4 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 et absolut minimum af plejeopgaver, og der er rig mulighed for at tage ved lære af lægerne på afdelingen.
Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Minimum holdsat på 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt),
også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt
Gyldigt akkrediteringskort
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Holdleder Ida Donkin på ida@donkin.dk
Ansøgningsfrist: den 20. november 2009 kl. 10. Via
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk.

vagtbureauet
MEDICINGIVERENHEDEN (HOLD
1405) PÅ RIGSHOSPITALETS
HÆMATOLOGISK KLINIK SØGER 2
NYE MEDLEMMER
Ønsker du at arbejde selvstændigt og bl.a. opnå erfaring i medicin administration, anlæggelse af venﬂon og
klinisk vurdering af patienter - så se her!
Vi er et meget velfungerende hold af 12 medicinstuderende på 9.-12. semester, der arbejder selvstændigt i
vores ”eget” ambulatorium under hæmatologisk klinik.
Vi behandler bl.a. patienter med myelomatose, leukæmi,
myelodysplastisk syndrom, polycytæmia vera og immunsuppression.
Arbejdsopgaver: Præparation, dispensering og administration af udvalgte cytostatika og anden medicin, klinisk
vurdering af hæmatologiske patienter, anlæggelse af
venﬂon, venesectio og blodprøvetagning.
Arbejdstid: 2 personer på vagt alle hverdage fra kl. 08.00
– 15.30. Holdet er dækkende på udvalgte helligedage i
begrænset timeantal. Vi dækker selv vagter ved sygdom,
men har ingen fast bagvagtsordning.
Krav:
- Have bestået minimum 8.semester
- Have minimum 300 SPV-timer
- Kunne arbejde 4 vagter pr. måned
- Have en grundlæggende kendskab til farmakologi
- Kunne blive på holdet i minimum 1 år
- Have et gyldigt akkrediteringskort
Da vi arbejder selvstændigt i ”eget anbulatorium”,
forventes det at man gennemgår Rigshospitalets ofﬁcielle kursus i medicinsk kræftbehandling. Kurset er
E-learingbaseret og udbydes via Professionshøjskolen
Metropol. Kurset afholdes i perioden 24. oktober til
den 18. november og kan gennemføres hjemmefra.
Tidspunktet for modul gennemgang er helt op til dig

selv, dog skal der minimum tages 5 moduler pr. uge.
Modulerne er af 15 min. – 1 times varighed med efterfølgende spørgsmål.
Der vil være 6 dages oplæring på afdelingen inden der
kan tages selvstændige vagter. 2 dage i hver af vores
”moderambulatorier” og 2 i vores ”eget ambulatorium”.
Vi regner med at de 2 nye medlemmer kan arbejde
selvstændigt i løbet af november måned.
Ansøgningsfrist: Den 26. september 2011 kl. 09.00 via
www.fadlvagt.dk – tilmelding til hold – Mærket ”1405”.
Der forventes en begrundet ansøgning, så skriv gerne
om dine kompetencer, hold erfaring m.m.
Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte holdleder Anna Routhier på mail:
kzs834@alumni.ku.dk

15
15
Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi
fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter.
Krav:
- Du skal min. have 250 SPV-timer
- Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr.
mdr.
- Du skal være selvstændig og ﬂeksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden
- Du skal blive på holdet min. 1/2 år, gerne længere
- Du skal kunne deltage i holdmøde midt i Oktober.
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Stikkererfaring foretrækkes.

VT KURSER (INK
EFTERÅR 20
EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH
SØGER 1 NYT MEDLEM
Vi er et velfungerende hold på 5 personer,
der søger et nyt holdmedlem pr. 1. November 2011.

Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG,
blodprøver og i brugen af LABKA.

Ansøgningsfrist: 31. September 2011 kl. 12.00 Ansøgningsskema ﬁndes på www.fadlvagt.dk, - tilmelding til hold
-husk at mærke den ”hold 1601”.
Ansøgere bedes desuden om at sende en motiveret ansøgning til Astrid Bruun, FADLs vagtbureau:
ab@fadl.dk og til holdleder Kasper Meidahl Petersen:
kaspermeidahl@gmail.com. De kvaliﬁcerede vil blive
inviteret til en kort samtale hos FADLs vagtbureau d.
3-7. Oktober.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskellige afdelinger på RH.
Vi har eget ambulatorium i stueetagen med tilhørende
Orientering
Onsdag
12/10 16.30-17.30 VB
venteværelse, hvor patienterne
selv ﬁnder hen, så der
er intet patientopsøgende arbejde.
Yderligere 13/10
info: Hvis du
har behov for uddybende
Lektion 1:
Torsdag
16.30-20.30
HVH
information, kan du kontakte holdleder Kasper Meidahl
Lektion
2*:
Lørdag
15/10
09.30-14.00
HVH51
Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 12.45,
Petersen på kaspermeidahl@gmail.com eller på mobil:
Søndag
hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbejder
23 77 16. 16/10 09.30-14.00 HVH
alene. Derfor skal du kunne lide
at have travlt
17/10 16.30-20.30 HVH
Lektion
4: og arbejdeMandag
under et vist tidspres, da der især mandag og tirsdag er
Lektion
5:
Tirsdag
18/10
16.30-20.30 HVH
mange ventende patienter.

HOLD C

Lektion 3*:

Tirsdag

25/10
26/10
27/10

16.30-21.00
16.30-21.00
16.30–18.30
18.30-20.30
Prøve*:
Mandag
31/10 16.30-18.45
18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære
Onsdag
blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeLektion
6*:
Torsdag
ling 5013.

VT KURSER
(INKL.
BVT)
VT KURSER
(INKL.
BVT)
EFTERÅR
2011
EFTERÅR
2011

HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

Hertil kommer:

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

8 timer på operationsgang: 09., 10., 11. eller 14/11
Hertil
kommer:
HOLD
D
8 timer på operationsgang:
20., 21. eller
8 timer på19.,
operationsgang:
19.,24/10
20., 21. eller224/10
dage på følgevagt: 26. + 27/11 eller 03. + 04/12
2
dage
på06/11
følgevagt:
05.
+ 06/11
eller
12. + 13/11 VB
Orientering
Onsdag
02/11
16.30-17.30
dage på følgevagt:
05. +
eller
12.
+
13/11
30-17.30 2VB

TILMELDINGSFRIST:
TIRSDAG DEN 11/10

TILMELDINGSFRIST:

KL. 10.00 via

TIRSDAG DEN 20/09

TILMELDINGSFRIST:

KL. 10.00 via

16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
09.30-14.00 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-17.30
16.30-20.30 VB
HVH
16.30-20.30
HVH
16.30-21.00
HVH
VB
09.30-14.00
HVH
16.30-21.00
HVH
HVH
09.30-14.00
HVH
16.30–18.30
HVH
HVH
16.30-20.30
18.30-20.30 HVH
HVH
HVH
16.30-20.30
16.30-18.45 HVH
HVH

www.fadlvagt.dk

HOLD D

Torsdag
03/11
Lørdag
05/11
Søndag
06/11
HOLD D
Mandag
07/11
Lektion 4:
TILMELDINGSFRIST:
Orientering
Onsdag
02/11
Lektion
5:
Tirsdag
08/11
TIRSDAG
DEN 20/09
03/11
Tirsdag
15/11
Lektion
3*:
Onsdag
02/11Torsdag
16.30-17.30
KL. Lektion
10.00 via 1:
05/11
Lektion 2*:
Onsdag
16/11
www.fadlvagt.dk
Torsdag
03/11Lørdag
16.30-20.30
Søndag
06/11
Lektion
6*:
Torsdag
17/11
Lørdag
05/11 09.30-14.00
Mandag
07/11
Lektion 4:
Søndag
06/11
09.30-14.00
Lektion
5:
Tirsdag
Prøve*:
Mandag 08/11
21/11
Lektion 1:
Lektion 2*:

www.fadlvagt.dk

30-20.30 HVH
30-14.00 HVH
30-14.00 HVH
30-20.30 HVH
30-20.30 HVH
30-21.00 Orientering
HVH
30-21.00 Lektion
HVH
1:
30–18.30 Lektion
HVH
2*:
30-20.30 HVH
30-18.45 HVH

TIRSDAG DEN 11/10
KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk
TILMELDINGSFRIST:
TIRSDAG DEN 11/10

HVH
HVH
HVH

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

Hertil kommer:

18.30-20.30
Prøve*:
Mandag
31/10 16.30-18.45
18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10
2 dage på følgevagt: 05. + 06/11 eller 12. + 13/11

HOLD D

SER (INKL. BVT)
RÅR 2011

HOLD D

VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2011

Onsdag
12/10
Torsdag
13/10
Lørdag
15/10
Onsdag
12/10 Søndag
16.30-17.30
16/10
HOLD
C
Torsdag
13/10 Mandag
16.30-20.30
17/10
Lektion 4:
Lørdag
09.30-14.00
18/10
Lektion 5:15/10 Tirsdag
Orientering
Onsdag
12/10
Lektion 3*:
Tirsdag
25/10
Søndag
09.30-14.00
13/10
Lektion 1:16/10Torsdag
Onsdag
26/10
Mandag
17/10
16.30-20.30
Lørdag
15/10
Lektion 2*:
Lektion 6*:
Torsdag 16/10
27/10
Søndag

Orientering
Onsdag
02/11 16.30-17.30 VB
Torsdag
03/11 16.30-20.30 HVH
Lektion 1:
Lørdag
05/11 09.30-14.00 HVH
Lektion 2*:
Søndag
06/11 09.30-14.00 HVH
Mandag
07/11 16.30-20.30 HVH
Lektion 4:
Lektion 5:
Tirsdag
08/11 16.30-20.30 HVH
Tirsdag
15/11 16.30-21.00 HVH
Lektion 3*:
Onsdag
16/11 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*:
Torsdag
17/11 16.30–18.30 HVH
18.30-20.30 HVH
Prøve*:
Mandag
21/11 16.30-18.45 HVH
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
8 timer på operationsgang: 09., 10., 11. eller 14/11
2 dage på følgevagt: 26. + 27/11 eller 03. + 04/12

16.30-17.30 VB
16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
Orientering
VB
Orientering
Onsdag
02/11 16.30-17.30
09.30-14.00
HVH
Lektion 1:
HVH Lektion
Torsdag
03/11 16.30-20.30
1:
16.30-20.30
HVH
TILMELDINGSFRIST:
Lektion 2*:
HVH Lektion
16.30-20.30
HVH
DEN 20/09 09.30-14.00
LørdagTIRSDAG05/11
16.30-17.30
VB 2*:
16.30-21.00
HVH
KL. 10.0006/11
via
HVH
Søndag
09.30-14.00
16.30-20.30
HVH
16.30-21.00
HVH
www.fadlvagt.dk
HVH
TILMELDINGSFRIST:
Lektion 4:
09.30-14.00
HVH4:
Mandag
07/11 16.30-20.30
Lektion
16.30–18.30 HVH
HVH
Lektion 5:
Tirsdag
18/10 16.30-20.30 09.30-14.00
HVH Lektion
DEN 20/09 08/11
5: TIRSDAG
Tirsdag
16.30-20.30
18.30-20.30
HVH
Mandag
17/10
16.30-20.30
HVH
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
4:
Lektion 3*:
Tirsdag
25/10
16.30-21.00
HVH
KL. 10.00
via
Tirsdag
15/11
16.30-21.00
Lektion
3*:
Prøve*:
Mandag
31/10
16.30-18.45
HVH
18/10 16.30-20.30 HVH
TIRSDAG DEN 20/09
Lektion 5:
Onsdag
26/10Tirsdag
16.30-21.00
HVH
www.fadlvagt.dk
18.45-21.00
HVH
Onsdag
16/11
16.30-21.00
Tirsdag
25/10 16.30-21.00 HVH
KL. 10.00 via
Lektion 3*:
Lektion 6*:
Torsdag
27/10
HVH Lektion
* = Holdet
er delt
i16.30–18.30
2 grupper
à 6 personer
Torsdag
17/11 16.30–18.30
Onsdag
26/10
16.30-21.00
HVH6*:
www.fadlvagt.dk
Hertil kommer:
18.30-20.30
HVH
Lektion
6*:
Torsdag
27/10 16.30–18.30
HVH
18.30-20.30
8 timer på
operationsgang:
19., 20.,
21. eller 24/10
18.30-20.30
HVH
Prøve*:
Mandag
31/10
16.30-18.45
HVH
Mandag
21/11 16.30-18.45
Prøve*:
12. + 13/11
2 dage på følgevagt:
05. +31/10
06/11 eller
Prøve*:
Mandag
16.30-18.45
HVH
18.45-21.00
HVH
18.45-21.00
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD C

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

HOLD C

Hertil kommer:

Orientering
Onsdag
12/10 16.30-17.30
Lektion 1:
Torsdag
13/10 16.30-20.30
Lørdag
15/10 09.30-14.00
Lektion 2*:
Søndag
16/10 09.30-14.00
Mandag
17/10 16.30-20.30
Lektion 4:
Tirsdag
18/10 16.30-20.30
Lektion 5:
Tirsdag
25/10 16.30-21.00
Lektion 3*:
Onsdag
26/10 16.30-21.00
Lektion 6*:
Torsdag
27/10 16.30–18.30
18.30-20.30
Prøve*:
Mandag
31/10 16.30-18.45
18.45-21.00
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10
2 dage på følgevagt: 05. + 06/11 eller 12. + 13/11

HOLD D

Hertil
kommer:
VT KURSER
(INKL.
BVT)
8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10
2 dage på
følgevagt: 05. + 06/11 eller 12. + 13/11
EFTERÅR
2011
HOLD C
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vagtbureauet

