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Det sker i ugen
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Onsdag:
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MOK nr 4, årgang 44 udkommer
PUC møde, kl. 20, se s. 14

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

Grafik

Torsdag:

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 incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og 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.

FORNIKS foredrag om hukommelsen, kl. 16, se s. 11
IMCC's fremtid, kl. 17, se s. 13
SOFAS introaften, kl. 19, se s. 12
GO Månedsmøde, kl. 17, se s. 14
Coffee-Lounge i Studenterklubben, kl. 11-22, se s. 14

Fredag:

Lundsgaardmøde kl. 11:30, se s. 4

Lørdag:

David læser Unge Penge

Søndag:

Hallas skal det samme som PJ og Erik i Davids lejlighed.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

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:
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.

Tirsdag:

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

Denne

mok

.dk

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

Markus(Ansv. Red.)

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

redaktion

Mia Joe

Studienævnet for Medicin

Troels (VIKAR)

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 Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

redaktionelt
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Kære medicinstuderende
Har i læst MOK det seneste par uger,
ved i måske, at MOK har bragt en række
klager over universitets administration
af eksaminer og holdsætning. Dette har
blandt andet medført, at der er øget fokus
på at undgå administrative fejl i fremtiden.
I bund og grund har vi studerende jo intet
imod administrationen på SUND. Vi er
faktisk glade for dem, så længe vi ikke føler
os uretfærdigt behandlet. MOK er til for
de studerende, og dette kom blandt andet
til udtryk i disse artikler. Det er vigtigt for
redaktionen at understrege, at vi faktisk
KUN er til for de studerende. Men hvad
kan du som studerende så bruge MOK til ud
over at følge med i hvad der rør sig? Det har
vi svaret på her i MedicinerOrganisationens
Manifest (MOK-Man)

MOK
er til for de
studerende og kun de
studerende. Derfor bringes
kun indlæg, som har relevans
for de studerende, gratis.
MOK bringer gerne klager fra studerende, så længe de er velunderbyggede og
relevante.
MOK er økonomisk støttet af fakultetet samt FADL, men er uafhængige af
begge.
MOK er apolitisk, men påpeger gerne,
hvis politikere eller politiske organisationer arbejder til fordel eller
ulempe for de studerende.

MOK-Man

En nærmere beskrivelse kan du læse på www.mok.dk

af Jonas Olsen /MOK-red

studiepolitik
Kære studerende på SUND
Studerende og medarbejdere på SUND og
FARMA går en ny, anderledes og spændende
fremtid i møde. Fra allerede om et halvt år
er det meningen, at vores fakulteter skal
fusionere og blive til et nyt ”super fakultet” kaldet Det
Medicinske Fakultet.
Planen er, at den overordnede organisatoriske fusion
skal træde i kraft fra begyndelsen af 2012 og fuldt
implementeres i løbet af 2012.
Vi håber og tror, at fusionen kan være med til at styrke forskningen og undervisningen for studerende og
ansatte på de to fakulteter ved at styrke den naturlige
kobling imellem de forskellige medicinske fag.
Vi skulle som studerende ikke mærke den store fusion
i vores dagligdag. Eksamenskontoret, studieservice
center og lign. vil fungere som sædvanligt. På længere
sigt vil fakulteterne blive integreret mere med blandt
andet et fælles studie og undervisningsmiljø, som vi
også i dag har fælles studie og undervisningsmiljø

Kære medstuderende!
I dag er en historisk dag – og du er en del af den!
I dag, mandag d. 19. september, har du modtaget en
mail om at der i fremtiden ikke længere vil være noget
der hedder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fremover er alle medicinstuderende på KU en del af et nyt
og større fakultet, Det Medicinske Fakultet. Sammen
med det tidligere Farmaceutiske Fakultet skal vi samarbejde om en ny fælles kommunikation med dekanatet, nye spændende forskningsmuligheder og måske
fremtidsudsigter til et medicinstudie med en styrkelse
i et af de fag som nyuddannede læger fra Københavns
Universitet er allerdårligst til: farmakologi.
Selvom sammenlægningen fører en del ændringer
med sig, vil meget stadig være det samme. Så længe
nybyggeriet (Panumtårnet) tillader det, har vi medicinere stadig studenterklubben, så længe der stadig
er bøger tilbage på biblioteket, har vi førsteret til
læsepladserne, og så længe bygning 1 stadig står, er
undervisningslokalerne på kemigangen vores. Mange

fagene imellem på SUND.
FARMA er et godt og sundt fakultet, og den sidste
undervisningsmiljø vurdering tyder på, at FARMA’s
studerende er de mest tilfredse på Københavns Universitet.
Studie- og undervisningsmiljøerne har udviklet sig
meget forskelligt på de to fakulteter i gennem historien, og vi ser derfor dette som en mulighed for
gensidig inspiration, så vi på sigt kan skabe endnu
bedre rammer for de studerende med det bedste fra
begge fakulteter.
Med beslutningen om at samle de to fakulteter starter
der et stort arbejde med at definere det nye fakultet,
og hermed også hvordan vi skaber de bedste vilkår for
andre ting end fakultetsfusionen spiller ind på hvilke
faciliteter vi medicinstuderende har adgang til på Panum, og dem arbejder vi fortsat med i Demokratiske
Medicinere, fusion eller ej.
Vi tror at Det Medicinske Fakultet vil bringe mange
positive ting med sig. Vi tror også at en vellykket integrering mellem Det Sundhedsvidenskabelig og Det
Farmaceutiske Fakultet kræver en indsats. Ikke kun
fra toppen, men også fra os, de studerende. Vi har et
fælles ansvar for at indlemme hinanden i vores studieliv i dagligdagen, men også i fælles fora må vi være åbne
for fornyelse og forandring. Det er et fælles projekt, og
hvis vi vil, kan vi lære meget af hinanden.
Med vores rolle som studenterpolitisk parti følger også
en vis naturlig skepsis, og vi vil selvfølgelig følge udviklingen tæt. Både i relevante udvalg som Akademisk
Råd og Studenterforum, men også som en del af den
kompakte fusionsproces der strækker sig over et år.
Til det har vi naturligvis brug for jeres kommentarer,
bekymringer og tanker om processen.

de studerende.
For at dette projekt skal lykkes og to velfungerende studie og undervisningsmiljøer ikke skal
ødelægges i fusionen, stiller det store krav til
administrationen og ledelsen på de to fakulteter.
De skal hele tiden sikre at de studerende under
processen får mindst lige så gode forhold som hidtil. Vi
studerende må derfor være opmærksom på, hvordan
fusionen håndteres ud fra et studentersynspunkt,
sådan at vi kan skabe de bedste vilkår. Vi ser derfor
frem til den videre dialog med dekanatet for at sikre,
at dette projekt ikke ender negativt, men bliver så
godt som muligt.
SundRådet byder derfor velkommen til alle studerende
på Det Medicinske Fakultet og opfordrer alle studerende, som vil være med til at tage ansvar for det nye
fakultet til at deltage i processen omkring det arbejde,
som kommer omkring at skabe et nyt fælles fakultet.
Med venlig hilsen
SundRådet
Skriv til os på mail@DemokratiskMedicin.dk og fortæl
os om din oplevelse af fakultetsfusionen!
Vi vil også meget gerne snakke studiepolitik med dig
på et af vores møder. Vores kommende møder foregår
i DM’s lokaler i Studenterhuset på 1. sal:
Onsdag d. 21. september kl. 17
Mandag d. 3. oktober kl. 17
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Mette
Demokratiske Medicinere

styrende organer
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SUND-INFO

Lundsgaardmøde den 23.
september kl. 11.30

gen, att. projektleder Mikael Kjærsgaard Møller,
mikmol@sund.ku.dk

Det planlagte Lundsgaardmøde i næste uge bliver
afholdt fredag den 23. september kl. 11.30-12.30
i Haderup Auditoriet med blandt andet følgende
punkter på dagsorden: Genopretningsplan, økonomiorganisering og byggerierne på Panum.

Panumkantinen sælger klippekort til kaffe

Efter mødet byder dekanatet på en sandwich.

Blodbanken besøger SUND
den 11. og 12. oktober
Den Mobile Blodbank besøger Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet tirsdag den 11. og onsdag den 12.
oktober 2011 i tidsrummet kl. 10.00-15.30. Donortapning foregår i Lille Mødesal og Sofastuen.

Rundt om Campus
Tip om KUnet: Sådan printer
du dokumenter fra grupperum
På KUnet kan du nu printe flere dokumenter på én
gang i et grupperum f.eks. bilag til et møde. Det sker
ved at samle alle dokumenter til et fælles pdf-dokument, som er nemt at udskrive.
Du kan selv vælge hvilke dokumenter i en mappe, man
vil udskrive. Se hvordan du gør på: https://intranet.
ku.dk/hjaelp/grupperum/dokumenter/print_dokumenter/Sider/print_dokumenter.aspx

Køb 10 kopper kaffe og få den 11. gratis. Med Panumkantinens nye kaffekort er det nemt at få kaffe: Vis dit
kaffekort, få et klip og nyd din kaffe. Klippekort koster
50 kr. og sælges hos Simply Cooking. Klippekortet har
en gyldighedsperiode på et semester. Denne periode
vil stå på kortet.

Ingen pausegymnastik den 20. september
Pausegymnastikken er aflyst den 20. september pga.
ferie. Til gengæld er der pausegymnastik i uge 42. Brug
også øvelserne på ergonomihjemmesiden:http://sund.
ku.dk/arbejdsmiljo/toert/ergonomi/

Service og bestik skal returneres til kantinen
Der mangler ofte service og bestik i kantinen, hvilket
betyder, at SUND bruger mange penge på løbende
at købe nyt ind. Vi bruger også rigtig meget tid på at
gå rundt på afdelingerne og samle ind. Vi skal derfor
opfordre til, at brugt service og bestik bliver leveret
tilbage til kantinen efter brug. Benyt gerne de afrydningsvogne, der står rundt omkring på Panum.

Yderligere information: Kommunikationsafdelin-

September 2011

Uge 38-39

Dag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

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

Studievejledningen for Medicin
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1800 – 1900 1600 – 1800 Natasja Tholstrup Bomholdt
0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted
0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm
1230 – 1430 1430 – 1630 Natasja Tholstrup Bomholdt

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

26/9
27/9
29/9
30/9

1800 – 1900
0900 – 1000
0900 – 1100
1300 – 1500

Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

1600 – 1800
1000 – 1200
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

Har du glemt at tømme dit
skab? Sidste udkald inden
dine ting sendes til forbrænding!
Driftsafdelingen har tømt alle de studenterskabe,
hvor låneaftalen er udløbet, og hvor låneren ikke
selv har sørget for at hente indholdet.
Indtil den 31. oktober 2011 har du mulighed for
at afhente dine ejendele. Du skal henvende dig i
Informationen i bygning 9 mellem kl. 9 og 15 (fredag
dog kun til kl. 14)
Alle ejendele, som ikke er afhentet den 1. november
2011, vil blive destrueret.
Med venlig hilsen
Charlotte

Reminder om ændringer
af bachelor og
kandidatstudieordning
for medicin pr. 1.
september 2011
Husk at mange indtegningsbetingelser er
ændret, så kursusattesterne ikke længere
alle steder er en betingelse for deltagelse i
eksamen, men for at kunne følge undervisningen på det efterfølgende semester.
Ændringer i bachelorstudieordningen
• Du skal bestå kursus i medicinsk celle - og
vævsbiologi (2. semester BA) , inden du kan
starte på kurserne på 3. semester BA
• Du skal bestå kursus i medicinsk genetik
(2. semester BA), inden du kan starte på
kurserne på 3. semester BA
• Du skal bestå både kursus og eksamen i
metodelære (4. semester BA), inden du går
til eksamen i dit bachelorprojekt
Ændringer i kandidatstudieordningen
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 1.
semester KA, inden du kan starte på 3.
semester KA
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 3.
semester KA, inden du kan starte på 4.
semester KA
• Du skal bestå alle kliniske kurser på 4.
semester KA, inden du kan starte på 5.
semester KA
Find de reviderede studieordninger på
http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Peter James' Dictionary
ry of
o
Contemporary
English
9. MICROWAVE
(n) A hand gesture used by a
midget to say hello

"Hey, the midget over there just gave me a microwave!"

annoncer
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Skal du vælge
KBU forløb snart


- så læs evalueringer
af hos
pitalsafdelingerne
her


Om ikke så længe
skal du til at vælge dit kommende

KBU forløb. Det
kan naturligvis være et svært valg,

Gigtforeningens studenterpriser
som du skal basere
på både faglige, karrieremæssige

og personlige hensyn. Men hvorfor ikke benytte dig
Gigtforeningen ønsker at anspore flere Gentoftegade 118

af, at andre læger faktisk har evalueret afdelinmedicinstuderende til at skrive deres 2820 Gentofte

gernes uddannelseskvalitet
og uddannelsesmiljø?

2012

Gigtforeningens studenterprise

større obligatoriske valgfrie opgave og skal være Gigtforeningen i hænde

(OSVAL II / fordybelsesopgave) inden for senest onsdag den 1. februar 2012

På Sundhedsstyrelsens
hjemmeside kan du læse
gigtområdet.

evalueringsrapporter
fra Sundhedsstyrelsens Inspektorkorps, som
evaluerer uddannelseskvaliteten
Derfor har vi indstiftet 10 priser på E n d v i d e r e s k a l e t e k s e m p l a r a f

på alle hospitalsafdelinger.
Hvis du også gerne vil
hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de opgaven – inkl. den letforståelige

se, hvordan de 
uddannelsessøgende læger selv har
10 bedste selvstændige og prisværdige projektbeskrivelse - sendes elektronisk
evalueret afdelingerne, kan du se deres evalueringer
opgaver, der er lavet i tilknytning til en til forskning@gigtforeningen.dk

på “Evaluer.dk”
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
reumatologisk afdeling eller lignende.
• 
Gigtforeningens forskningsadministration
• 

Så benyt dig af muligheden
og tjek:
Fo r a t k o m m e i b e t r a g t n i n g på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller
• http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autoris

ation/Inspektorordning.aspx
skal du senest 12 måneder efter forskning@gigtforeningen.dk

• www.evaluer.dk
opgaveeksamen indsende:

- en forside med projektets titel samt dine En opgave kan kun indsendes én gang med

Venlig hilsen







Mangler klaver
Hej vi er en violin og et klaver som har begynt
at spille sammen, men mangler et øverum med
klaver!
Er der nogen der ved om et sted med et klaver man
må låne/leje billigt, ca en gang hver 14 dag?
Othilie 22843196
Mangler klaver

Gigtforeningen ønsker at anspore
obligatoriske valgfrie opgave (OSV
Derfor har vi indstiftet 10 priser på
selvstændige og prisværdige opga
kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf. henblik på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere
nr., e-mail)
eller lignende.
eksaminander, vil prisen blive delt mellem
- en kopi af karakterbeviset
- indstilling fra vejlederen
- en kort, let forståelig projektbeskrivelse
på dansk
- din opgave

eksaminanderne.

Priserne vil blive overrakt ved en reception
i forbindelse med Gigtforeningens
repræsentantskabsmøde ultimo maj 2012.
Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved
belønnede opgaver at offentliggøre den
korte projektbeskrivelse.

For at komme i betragtning skal d
- en forside med projektets titel sa
- en kopi af karakterbeviset
- indstilling fra vejlederen
- en kort, let forståelig projektbesk
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Ansøgning mrk. ”Studenterpris”
indsendes i 2 eksemplarer til
Gigtforeningen
Att.: Forskningsadministrationen

IMMUNOLOGI

Ansøgning mrk. ”Studenterpris” in
Gigtforeningen
BENT AASTED, RALF AGGER, GRAHAM LESLIE OG CLAUS HENRIK NIELSEN
Att.: Forskningsadministrationen
Gentoftegade
118Første halvdel af bogen
Rigt illustreret lærebog i immunologi.
gennemgår den basale immunologi, herunder et stort afsnit
2820
Gentofte
om medfødt
immunitet, mens anden halvdel beskriver klinisk
immunologiske forhold såsom infektions-immunologi, allergi,
og
skal være Gigtforeningen i hæn
autoimmune sygdomme, transplantation, transfusion, tumorimmunologi, blodtypeserologi og medfødte immun-deﬁciente
tilstande.

Endvidere skal et eksemplar af opg
til forskning@gigtfore
elektronisk
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KR. 598,00 (VEJL.) 495
SIDER
Eventuelle spørgsmål kan rettes ti
38 / 39 77 80 67 eller forskning@g
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HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV.
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kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mail:
kkf@fadl.dk
Mandag, tirsdag & onsdag:
Panum
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
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

Kontingentopkrævning
Tilmeldingen til FADLS lægevikarkurser er allerede skudt
i gang. Se kursusplanen for efterårets kurser på næste side...

Mandag den 26. september udsender FADL, Københavns Kredsforening rykkere for kontingentet - efterårssemestret 2011. Der er pålagt et gebyr på 100 kr.
Så hvis du ikke har betalt kontingentet til tiden, så skynd dig, så du undgår at skulle betale
rykkergebyret.
Har du mistet indbetalingskortet, er det muligt at indbetale via netbank på reg- og kontonummer: 0400 4015846637 eller kontant i Sekretariatet på Blegdamsvej 26, baghuset.

Codan forsikring
Med Codans Familieforsikring får du en
samlet pakke, der består af en indbo-,
ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til
en attraktiv præmie.
Forsikringen er skræddersyet dine behov
som lægestuderende og ﬁndes i normal
dækning og udvidet dækning afhængig af
værdien af dit indbo.

Dækning
Normal dækning

Cykeldækning
Nej

Ansvar
Ja

Normal dækning

Max. 5.000

Ja

Normal dækning

Max. 7.600

Ja

Normal dækning

Max. 12.700

Ja

Normal dækning

Max. 17.800

Ja

Udvidet dækning

Nej

Ja

Udvidet dækning

Max. 5.000

Ja

Udvidet dækning

Max. 7.600

Ja

Udvidet dækning

Max. 12.700

Ja

Udvidet dækning

Max. 17.800

Ja

Med Codans forsikring får du blandt andet:
• Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet ﬁngre, syn
og hørelse
• Dækning af lejlighedsvis udøvelse af
selvstændig lægegerning samt “ikke
erhvervsmæssig lægehjælp”, der udøves i
henhold til lægeløftet
• Rejseforsikring, der dækker ved ferierejser i hele verden op til 45 dage
• Livsforsikring på 160.000 kr.
Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside www.fadl.dk.

Enkeltstående
ulykkesforsikring
RejsePlus

Ulykke
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

Pris pr. år
1.681
2.296
2.361
2.976
2.536
3.151
2.913
3.528
3.352
3.967
2.071
2.686
2.745
3.360
2.920
3.535
3.193
3.808

Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.
Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.628
4.243
613
1.228

Pr. begivenhed
72.600

Hi FI Teamwork
På Hi Fi Teamworks webside dynavox.dk får du som FADL-medlem 23% rabat ved køb af
alt fra højtalere, hovedtelefoner, stik og kabler til karookeanlæg.
Udvælg de varer, du ønsker at købe og indtast koden ”FADL” i feltet vedr. ”Firmakode” for
at se, hvor mange penge, du sparer. Hi Fi Teamwork afholder desuden løbende afholde
specielle kampagner med rabatter op til 50%. Info om disse specielle tilbud vil bliver annonceret i MOK og her på FADLs hjemmeside.

437

Kommende aktiviteter
• 5. okt: Generalforsamling

kredsforeningen
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FADLs Lægevikarkurser
Kursustilmeldingen er nu startet og slutter
tirsdag d. 20. september kl. 16. Herefter
vil der være en randomiseret lodtrækning blandt de tilmeldte. Man kan max.
blive tildelt to kursuspladser. Husk, at din
personlige kode er de ﬁre sidste cifre af
dit cpr-nummer!!
Betaling - 20.-23. september:
Betaling
skal ske gennem kursustilmel
dingen på fadl.dk senest fredag d. 23 sep-

tember. Falder betalingen ikke her, frafalder
ens kursusplads til andet medlem.
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.
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.
Se mere på www.fadl.dk og på facebook.









 
 

 
 

 










 
 

 

 
 
 
 













 
 
 
 
 

 
 












kredsforeningen

8
8

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.

kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening vil gerne sige tak for
en hyggelig valgaften i FADL-huset

Der bliver sagt crazy ting

Valgflæsk

ens
g
U iz
qu

ugens quiz
Et nyt semester er startet, og MOK åbner igen op for en sæson med
diagnostiske og basale quizzer. For lige at varme op og for at give de
nyere medicinstuderende en chance til at være med i quizzen starter
vi i den lidt lettere afdeling.

Diagnostisk quiz

En 12 årig hesteglad pige, der har læst Wendy* siden 7 års alderen, har endelig fået overtalt
sine forældre til, at hun må starte til ridning. Første gang hun er til en prøvetime, får hun
pludseligt voldsomme vejrtrækningsproblemer.
Hun kommer ind på skadestuen, hvor du har vagt tirsdag eftermiddag kl. 17.14. Hun sidder
op og har tydelige problemer med at få vejret. Hun er bleg og grædende.
Du skynder dig at give hende en maske med ilt og bede sygeplejersken sætte monitorering
på hende, hvilket giver følgende resultat:
Puls: 120/min, BT 120/70, SAT 95% med 10L/O2, Respirationsfrekvens ca. 42/min
Du laver en hurtig objektiv undersøgelse, der udover ovenstående bl.a. viser:
Thorax: Hurtige symmetriske respirationsbevægelser. Du kan se at hun både bruger
mave- og brystmuskulatur på at trække vejret. Ingen dæmpning eller tympanisme ved
perkussion. Symmetriske lungegrænser.
St.p: Egale luftskifte. Vejrtrækningen er meget grov på begge lunger og ekspirationen
er forlænget.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion der er sammenfaldende med den perifere puls. Du hører
ingen mislyde.
Kære kollega. Hvad kunne den hesteglade pige fejle?
*Wendy er et populært månedsmagasin om heste. Wendy udkom første gang i 1986. Hvis
Wendy havde fødselsdag som alle andre, ville hun være voksen, og så ville hun garanteret
ikke være nær så interessant for jer læsere! Derfor bliver hun ved med at være 15 år!
Wendy har tre heste: Dixie, som er pinto, Joy, som er Wendys konkurrencehest og det lille
føl, Coco, som Joy er mor til. Tidligere havde Wendy også Cocos far Domino, men de fire
heste blev for meget arbejde for hende, så hun solgte Domino til Joan.
Wendy begyndte at ride, så snart hun kunne gå. Hendes far, Jens, trak hende rundt i
indhegningen før hun var blevet 18 måneder gammel.
På Wendy.dk kan du bl.a. teste din hesteviden, finde ud af hvilken hest der passer bedst
til dig eller finde ud af om du er en Tina Lund eller en Andreas Helgstrand.
Hallas /MOK-red.

Basal quiz
Hvad er forskellen på
alkaner, alkener og
alkyner?
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Asmus vil fortælle om: Indlæring og hukommelse funktioner og neurobiologi
Emner:
����������������������������melser?
- Hvad har dyremodeller og
patientkasuistikker lært os
om hukommelse?
- Billeddannelse af hjernen
og hukommelsesfunktioner.

Asmus Vogel,
neuropsykolog, ph.d.,
Hukommelsesklinikken,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet

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 vil
fortælle om
demens-sygdomme,
hvordan de påvirker
hukommelsen og andre
intellektuelle funktioner.

Steen Hasselbalch,
overlæge dr.med.,
Hukommelsesklinikken,
Rigshospitalet

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

Program:

Hysse Birgitte Forchhammer,
ledn. neuropsykolog, ph.d. ved
Glostrup Hospital, Neurologisk
afdeling.

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.

Torsdag d. 22/9 kl. 16-18.30
i Lundsgaard Aud.

Kom til FORNIKS’ store
Hukommelses- og indlæringsarrangement!

Pensum?

Kan Du Huske Hele

basisgrupper
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Kom gratis til LÆGEDAGE
14. – 18. november 2011 i Bella Centret
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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.

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.
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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

Kære Stud.med.er!
Går du rundt med en klovn, sosuassistent, alien, Birthe
Rønn, hest, overlæge, astronaut, seksarmet monster,
bitter Lars Løkke, boybandsanger, Harry Potter/Darth
Wader/Gandalf, sol, måne eller bare dig selv inde i maven?
Og kunne du tænke dig at få 100 nye venner og i øvrigt
bidrage til at lave Danmarks og muligvis verdens sjoveste
revy – MEDICINERREVYEN??!!!
Så har du chancen her. Vi mangler folk til at sy, lave
teknik og kulisser og derudover går vi da helt sikkert og
mangler dig – hvad enten det er bag scenen eller på den.
Vi holder intromøde torsdag d. 29/9 kl. 20.00 i studenterklubben og byder her på kaffe og kage.
Kom glad!
Kh Medicinerrevyen

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

basisgrupper
KOM TIL IMCC INFODAG D. 6. OKTOBER KL. 16.15 I
VICTOR HADERUP AUDITORIET
IMCC er en organisation for studerende, der har lyst til at lave frivilligt
sundhedsarbejde indenfor områderne
udviklings – og hjælpearbejde
undervisning og oplysning
udveksling og klinikophold.
Vi er både en seriøs og sjovorganisation, 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.
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
18.00 – 22.00 – hygge og fællesspisning i studenterhuset. Tilmelding – send en mail
til adm-kbh@imcc.dk
Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation af alle projekter, trækker vi alle ud
til området foran auditoriet, 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!
- IMCCs lokalbestyrelse i København
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IMCCs lokalbestyrelse i København søger
nye friske medlemmer
Har du lyst til at være en del af et stort og favnende socialt netværk på tværs af
semestertrin? Kunne du tænke dig at udforske en større organisation og være med
til at planlægge sjove og inspirerende arrangementer for dine medstuderende?
Og kunne du tænke dig at tage på forskellige spændende kurser og deltage i både
nationale og internationale møder? - Så er IMCCs lokalbestyrelse noget for dig!
IMCC – International Medical Coorporation Commitee – er en organisation bestående af over 1000 frivillige studerende, der arbejder inden for felterne med 26
forskellige projekter
Undervisning og oplysning
Udvekslings- og klinikophold
Udviklings- og hjælpearbejde
IMCCs lokalbestyrelse får hele IMCC København til at løbe rundt – vi planlægger
kurser og foredrag for medlemmerne, afholder månedsmøder og meget mere. Vi får
grupperne og lokalkontoret i studenterhuset til at fungere. Mange af bestyrelsens
medlemmer er i forvejen engageret i andre undergrupper i IMCC, men det er slet
ikke noget krav for at være med. Tværtimod kommer du nemt og hurtigt til at stifte
bekendtskab med de mange inspirerende projekter, og lære en fantastisk gruppe
af frivillige studerende at kende.
”Hvordan får jeg dog tid til at være en del af en så spændende og udfordrende
organisation som IMCC ?”
Dit engagement i gruppen er op til dig selv. Dog finder du sikkert hurtig ud af, at
det er både lærerigt og sjovt at dukke op til de altid hyggelige månedlige bestyrelsesmøder. Vi er for øjeblikket ni personer i bestyrelsen, men da IMCC vokser og
vokser, har vi altid brug for nye og friske kræfter.
Vi håber på at se DIG til næste møde! Har du lyst til at være med eller spørgsmål,
så skriv en mail til adm-kbh@imcc.dk eller kom forbi lokalsekretæren på IMCC
kontoret onsdage mellem 15-17.30. Næste møde er tirsdag d. 11. oktober kl. 18.
Møderne afholdes altid privat, så skriv til ovenstående mail for at få at vide, hvor
det er næste gang.
Venlig hilsen
Jakob, Howraman, Robin, Sigrid, Katrine, Chenxi, Mie, Marie og Molbech.

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
bekymringer- bare søg!
Åbent for ansøgninger på rwanda@imcc.dk indtil 28. september 2011 kl 12.
Du er velkommen til at stille spørgsmål på samme e-mail adresse.
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/

IMCC lægger planer
for fremtiden
IMCC har lavet en ny
strategi, der fortæller
hvad organisationen skal
have fokus på de næste
3 år.
Derfor er alle medlemmer, nye som gamle,
inviteret til infomøde i
studenterhuset den 22/9
kl. 17.
Læs mere på
www.IMCC.sk/strategi

FORNIKS
månedsmøde
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!
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
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basisgrupper
Oplæg om gynækologisk
vikariat og månedsmøde
GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse
i gynækologi og obstetrik holder månedsmøde torsdag d.22.september kl.17 i sofastuen.

PUC – Panums Dykkerklub
Interesserer du dig for dykning – men mangler
nogle at dykke med?
Så er PUC noget for dig.
Klubmøder:
PUC holder Klubmøder en onsdag om måneden.
Et klubmøde består af et lille oplæg (som kan
være alt fra billedfremvisning fra rejser til mere
dybdegående undervisning i dykkermedicin), lidt
kage, hygge samt planlægning af kommende arrangementer og dykkerture.
Klubmøder er åbne for alle og den ideelle måde at
lære PUC at kende på! Så kom forbi alle rede i dag,
hvis du vil lære PUC bedre at kende.
Alle klubmøder afholdes i PUCs lokale i Studenterhuset, 1. sal.

Til månedsmødet vil gruppens planer for efterårssemesteret blive diskuteret, og der vil være et
oplæg om oplevelserne som medicinstuderende i
gynækologisk vikariat.
Alle er velkomne,
og vi glæder os
til et hyggeligt
møde.

G

O

Vel mødt
GO
Tilmeld dig grupperummet på gynobs@googlegroups.
com

Planlagte klubmøder i efteråret 2011
Onsdag 21/9 kl. 20.00:-- Se billeder fra vores ture under vandet i Nordens dykkermekka, Lysekil og hør mere
om at dykke med PUC!
Onsdag 19/10 -- Oplæg ved AOW kursister. Kom og lær noget nyt.
Onsdag 9/11 -- Hør om tekdykning og om, hvordan du bliver tek!
Onsdag 30/11 -- Julehygge med æbleskiver
vi glæder os til at komme ud og dykke med dig
PUC giver dig en unik mulighed for at svømme og øve fridykker teknik – helt gratis. Vi træner mandage kl
21-23 i Tingbjerg svømmehal Skolesiden 2, 2700 Brønshøj. Gælder alle studerende på Panum.
Kom frisk- sæsonen er startet, og man må gerne tage en ven med.
Kontakt info@puc.nu for mere info ang. svømmehal.
www.puc.nu

PUFF- Panums Ungdoms
Forsker Forening

er en studenterforening med formål at motivere til
og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.
Hvad arbejder PUFF for?
• Gøre det lettere for studerende at starte på et
forskningsprojekt
• Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende
• Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
• Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner
• Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede

Hvad laver vi i PUFF?
• Studenterkonferencer (senest FORSK!2010)
• Foredrag med forskere (Eksempler på forskningskarrierer ved universitetet og i industrien)
• Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokolskrivning, fondsansøgning
• Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
• Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge
(hver 1. tirsdag i måneden)
• Journal club (to gange per semester, i forlængelse
af et månedsmøde)
• Samarbejde med PhD skolen, andre studenterforeninger
Kommende PUFF arrangementer:
• FORSK! 2011 28. - 29. september på Panum
• Foredrag med Good Clinical Practice enheden, en
enhed med formål at vejlede og monitorere lœgemiddelforskning, 4. oktober kl 16.15 i Store Mødesal
• FIE CV- og Fondsansøgningskursus i oktober.
Mere info følger
• Foredrag med Videnskabsetisk komite i november.
Mere info følger
Dette er kun et lille udsnit af hvad PUFF har af
kommende arrangementer.
For mere info, hold øje med vores hjemmeside www.
puffnet.dk

Er du interesseret i
lœgemiddelforskning,
og skal du måske i fremtiden forske i lœgemidler,
er det vigtigt at kunne overholde Good Clinical
Practice.
GCP-enheden i København er en enhed der hjœlper
forskere med at overholde Good Clinical Practice
og dansk lovgivning. De tilbyder vejledning til og
gennemgang af alle forsøgsrelaterede aktiviteter,
herunder indhold af forsøgsprotokol, deltagerinformation og samtykkeerklœringer samt monitorering,
afslutning og rapportering af forsøg.
GCP-enheden afholder i samarbejde med PUFF et
foredrag om lœgemiddelforskning, en beskrivelse
af deres arbejde og hvorledes man kan benytte sig
af enhedens hjœlp.
Foredraget foregår d. 4. oktober, kl 16.15 – 17.15 i
Store Mødesal.
Efterfølgende afholder PUFF månedsmøde hvor der
vil vœre en gennemgang af kommende aktiviteter,
mulighed for at stille spørgsmål og hygge med kaffe,
te og kage.
Alle er velkomne!
Besøg også vores hjemmeside på www.puffnet.dk

vagtbureauet
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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

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

ANNONCER
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.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL
NEONATALHOLD 4301
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigshospitalets Neonatalafdeling med oplæring snarest.
Vi er et hold på 16 medlemmer, der arbejder selvstændigt
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team).
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af
typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe
præmature, børn født af mødre med diabetes, samt
børn i CPAP.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvaliﬁkationskrav:
- Min 250 VT-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er
som regel 40 % av og 60 % nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
- Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort
Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant
Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning.
Ansættelsessamtaler afholdes på Neonatalafdelingen.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 30 September 2011 kl. 10.00
via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold – mærke
” 4301”
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Line Vedel mqw118@alumni.ku.dk

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.

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.
Du skal kunne deltage i holdmøde midt i Oktober.
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Stikkererfaring foretrækkes.
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.
Yderligere info: Hvis du har behov for uddybende information, kan du kontakte holdleder Kasper Meidahl
Petersen på kaspermeidahl@gmail.com eller på mobil:
51 23 77 16.

PRAKTISERENDE NEUROLOG PÅ
ØSTERBRO SØGER VIKAR FOR
LÆGESEKRETÆR

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
venteværelse, hvor patienterne selv ﬁnder hen, så der er
intet patientopsøgende arbejde.

Privat praktiserende Neurolog har brug for hjælp i
klinikken 2 dage om ugen.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 12.45,
hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbejder
alene. Derfor skal du kunne lide at have travlt og arbejde
under et vist tidspres, da der især mandag og tirsdag er
mange ventende patienter.

• Jobbet består af sekretær opgaver, skrive notater,
booke tider, tlf. betjening, skanne ﬁler, lave recepter
mm. Derudover fjerne akupunkturnåle og gå til hånde
i klinikken

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling
5013.
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

Med start den 1. oktober 2011.
Arbejdsfunktioner:

Arbejdstid: kl. 08.00-12.00
Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Fredag den 23. september 2011 kl. 08.00
. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold
– hold ”Praktiserende Neurolog”
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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

vagtbureauet
VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2011
HOLD C,

TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG DEN 20/09, KL. 10.00
via www.fadlvagt.dk
Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

Lektion 6*:

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

12/10
13/10
15/10
16/10
17/10
18/10
25/10
26/10
27/10

Prøve*:

Mandag

31/10

Lektion 4:
Lektion 5:
Lektion 3*:

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

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

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10
2 dage på følgevagt: 05. + 06/11 eller 12. + 13/11

HOLD D,

TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG DEN 11/10 KL. 10.00
via www.fadlvagt.dk
Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

Lektion 6*:

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

02/11
03/11
05/11
06/11
07/11
08/11
15/11
16/11
17/11

Prøve*:

Mandag

21/11

Lektion 4:
Lektion 5:
Lektion 3*:

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

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
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

gøgl
PJ's liv ep. 325

Okay, okay, okay! Så får I en lille update om mit liv. Jeg er ked af at jeg har været
så fraværende på det seneste, men jeg har jo haft fødselsdagsuge og været en tur i
Sverige og sådan - og ikke mindst har jeg stenet en hel hel hel masse på the interwebz. Særligt én side er I den forgangne uge vokset mit hjerte nærmere og nærmere,
nemlig...........

Seriøst, det her er virkelig, virkelig svedigt. Hver uge er der nogle psychoes til
japanere, der sætter to eksotiske og fucking aggressive kryb op mod hinanden i

TIL DØDEN,

et lille terrarie, hvor de kæmper
til alles kæmpe fornøjelse! Fremragende,
fremragende arbejde, Japan - jeg har altid drømt om at se en skorpion give en skarabæ tørt på! Så hvis
du, som mig, ikke har noget liv eller moral, og bare har lyst til at smadre bajere iført sure underbukser en
søndag eftermiddag, så findd mig på Arto (smukkeRøde89), og så finder vi ud af noget!
Peter James/MOK-red

