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MOK
ønsker dig en dejlig
kartoffelferie!

- og glæder os til at vende tilbage i uge 43!

Nr. 78 12.
27. okt.
44. årgang
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Kartoffelferien blev indført
i 1899 for at få en fælles
uge (uge 42), hvor børnene
udeblev fra skole. Indtil da
var landbobørnene blot udeblevet fra undervisningen,
når kartoﬂerne skulle tages
op derhjemme.

Grunden til det lidt sene tidspunkt skyldes
sandsynligvis, at man generelt brugte sildige
og mere melede kartoffelsorter, der kunne vokse
sig store over en længere periode.
Man gik simpelthen efter et så stort udbytte
som muligt, frem for at satse på mindre og mere
kogefaste kartoﬂer. Dengang skulle der nemlig
mad på bordet – ikke delikatesser.

Hos Dansk Sprognævn er »en heldige kartoffel« eller »en heldig kantøffel« (dialekt) den
kartoffel-talemåde, der kan spores længst
tilbage i tiden. Nemlig til danske sørøvere i
midten af 1800-tallet.
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Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes.
Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!

Det sker i ugen
201

1-20

Onsdag:

-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.
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MOK nr 8, årgang 44 udkommer
MGP stiftende generalforsamling kl 17 - se s. 11
PIPPI månedsmøde kl. 17 - se s. 9
Karrieredag på SUND fra 12.30 - se s. 3
Valgmøde i SUNDrådet kl. 17.15 - se s. 5
International Suit-Up dag

Fredag:
Lørdag:

Premiere på "Phinneas og Ferb - 2D" på Disney channel
og Disney XD

DR2-tema: Superhelte!!
Holdningsdiskussion!

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

Søndag:
Mandag:
Tirsdag:

Oprydning! Husk at vaske dit tøj!!

MOK holder ferie i skotsk whisky!!
Suturkursus 2 v. SAKS kl. 17 - se s. 11

IMCC Rwanda African night kl. 17 - se s. 9
PIT månedsmøde kl. 17 - se s. 11

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

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

David

God bedring,
lille Erik!!!

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

Erik

1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.
semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

styrende organer
HUSK Karrieredag på
SUND d. 13. oktober fra
kl. 12.30-16.30

Over 50 informationsstande fra specialer, virksomheder og organisationer, der henvender sig til de
fleste studieretninger på SUND. Besøg bl.a. Læger
uden Grænser, Novo Nordisk, Region Sjælland og
Copenhagen School of Global Health - eller gå på
opdagelse blandt de mange specialer repræsenteret
på dagen.
Særlige foredragsrækker: ”Folkesundhedsvidenskab, hvilke muligheder byder arbejdsmarkedet?”
i Store Mødesal og om forskerkarriere ved Ph.d.skolen i Dam. Desuden flere spændende oplæg i
Hannover, Haderup og Lille Mødesal.
Undervisningsfri fra kl. 12.00!
Nyd en gratis buffet og loungemusik i kantinen
fra kl. 16.30.
Se http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag/
for yderligere information.

Alle er velkomne!
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Kære kolleger og studerende

Modtaget på mail d. 10/10-2011, kl. 13:30

Resultatet af sidste uges workshops ligger nu på KUnet, så alle kan læse med i de mange idéer og indspark,
deltagerne kom med. Godt 200 havde meldt sig til de
fire workshops for medarbejdere og studerende og
den femte kun for studerende. Jeg vil gerne takke for
engagementet. Jeg oplevede stor interesse for at diskutere, hvad vi kan få ud af et nyt fakultet. Der var også
bekymringer, men når man ser på sammenskrivningen
af de 87 (!) plancher, der kom ud af diskussionerne, er
det klart, at det er mulighederne og perspektiverne,
der har fyldt mest.
Diskussionerne om hvordan vi skal organisere os;
hvordan vi bevarer de stærke faglige profiler af de
enkelte forskningsmiljøer og uddannelser samtidig
med, at vi styrker det tværgående samarbejde;
hvordan vi skal håndtere Schools-begrebet; hvilke
nye samarbejder vi kan etablere - internt og eksternt;
hvordan vi kan bevare og skabe gode studiemiljøer
samt styrke internationaliseringen; hvordan vi kan
styrke samarbejdet med erhvervet og dialogen med
det omgivende samfund; og hvad det nye fakultet

skal hedde er blandt de ting, jeg især tager med mig
fra diskussionerne.
De 87 plancher er blevet renskrevet. De indgår nu i
det grundmateriale, der skal forme vores første indspil
til rektor om, hvordan vi ser et nyt fakultet for os.
Som sagt kan de også findes på intranettet på https://
intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/farma_sund/
Sider/default.aspx
I denne uge vil processen ikke være lige så synlig ude
i campusmiljøerne som i sidste. Vi samler stadig input
fra råd, nævn og udvalg og institutterne, men det er
også i denne uge, at fusionssekretariatet skriver på
det første udkast til det oplæg, som skal sendes til
rektoratet med deadline 28. oktober. I slutningen
af ugen regner vi med at have et første udkast til
dokumentet, hvor den inspiration, der er samlet på
de tre fakulteter, har sat sine aftryk. Der bliver tid til
at bearbejde dette udkast på møder i AR og FSU, på
institutterne og på Intranettet, inden vi gør oplægget
færdigt til fremsendelse 28. oktober.

studievejledningen
Pause fra studiet?

Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på
to måder. Du kan holde semesterfri eller tage orlov
– men hvad er forskellen?
• Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke tilmelder dig undervisningen i det semester, hvor du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og
har dermed ret til at deltage i eksaminer, deltage i
valg og modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal desuden være opmærksom på at
overholde 1.-, 2.- og 6.-årsreglerne.
Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker
fri/barsel, have prægraduatforskningsår.
• Orlov
Efter 1. studieår på bacheloren og efter 1. semester
på kandidatuddannelsen kan du ansøge om orlov
fra studiet. Tager du orlov midt i et semester, har
du ret til at få gentaget den undervisning, som du
mangler på et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’ på
http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/.
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage i
eksaminer, modtage SU og deltage i valg.
Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge,
ønsker fri/barsel, skal rejse og mener ikke du kan
opfylde aktivitetskravene.

Studieteknikkursus
Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage
gode notater og at kunne huske det du har lært - så
er dette kursus lige noget for dig.
Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og
som de fleste først rigtig får fod på efter et par semestre. Studieteknik handler både om, hvordan man læser
hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater
i undervisningen og til forelæsningerne.
Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du
husker. Desværre følger der ikke en brugsvejledning
med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang
række teknikker.
SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og
vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige
forspring.

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik
Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende
mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser.
Tid og sted:
• Tirsdag d. 22. november kl. 15-18 i Haderup auditoriet
Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende,
som vil blive først udvalgt. Alle kan dog tilmelde sig,
når tilmeldingen åbner en gang i september på denne
hjemmeside: http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Oktober 2011
Dag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Dato
10/10
11/10
13/10
14/10

Uge 41-42

Studievejledningen for Medicin
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1700 1700 – 1900 Ole Kruse
0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted
0900-1100
1100-1300
Pernille Heimdal Holm
1530 – 1730 1330 – 1530 Natasja Tholstrup Bomholdt

Tirsdag 18/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted
Torsdag 20/10 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm
Fredag
21/10 0915-1100
1100 – 1300 Natasja Tholstrup Bomholdt

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og
afvente en ledig tid!

• Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra
studiet, når du vil på barsel fra studiet har du to
muligheder:
1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du
kontakte SU-kontoret eller bruge din minSU på
http://www.su.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra
barselsklip.
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke er
berettiget til SU og ønsker at modtage dagpenge
skal du kontakte din kommune via borgerservice,
som bevilger dette.

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.

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen.
Spørgsmål angående SU skal rettes til SU-Kontoret
i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, su-kontoret@adm.
ku.dk eller se nærmere på http://su.ku.dk/.

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

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

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

annoncer
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CEKU søger studentermedarbejdere
Et antal stillinger som studentermedarbejder
ved Center for Klinisk
Uddannelse (CEKU) ønskes besat. Vi har til huse i
Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål
at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område
http://ceku.ku.dk/.
Træningen i Centeret er dels en forberedelse af de
studerende til
klinikophold og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter kommunikationstræning og en række praktiske færdigheder (venflon- og
kateteranlæggelse, suturering, ledundersøgelse,
gynækologisk undersøgelse, genoplivning, neurologisk
undersøgelse, praktisk intro til ultralyd m.m.).
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder, assistance
ved anden undervisning i CEKU samt teknisk hjælp til
undervisningen i kommunikationstræning. Herudover
assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede
eksaminer (OSCE og MFTL), vedligeholdelse af de
enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende
arbejde. Der er i CEKU rigtig gode muligheder for
igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.
Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 5. semester med interesse for undervisning
og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en
fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af
dit studium. Jobbet er meget selvstændigt, og du får
indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til
gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget
socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt
på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden for

studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver,
IT-løsninger og website, eller hvis du blot har generelt
teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette.
Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende
aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder
kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde med de øvrige ca. 25 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
• sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 35455458
• overlæge Mikael Bitsch mibi@rh.regionh.dk, tlf.
35455338.
• www.ceku.dk
Ansøgningsprocedure:
På vores hjemmeside (www.CEKU.dk) findes et link til
et elektronisk ansøgningsskema, hvor du skal indtaste
kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en
motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre
måder. Vi gennemlæser alle ansøgninger grundigt, så
gør dig umage, når du udfylder skemaet.
Du vil på skærmen modtage en bekræftelse på, at
ansøgningen er modtaget.
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 10. november
2011. Obligatorisk oplæring foregår i uge 50, hvor du
skal være til rådighed. Du får selvfølgelig løn under
din pædagogiske og praktiske oplæring.
Ansøgningsfrist: mandag d 17. oktober 2011 kl.
08.00.

Få et stort netværk - bliv
spejderleder!

På Østerbro, lige ved siden af Fælledparken,
holder Orion Gruppe til. Vi mangler spejderledere, især til vores mikroflok på 16 børn
mellem 6 og 8 år.
Du er måske lige flyttet til København, elsker
friluftsliv og udfordringer, og kunne godt
tænke dig at udvide dit sociale netværk. Du
bliver en del af en aktiv og solid ledergruppe,
som i øjeblikket består af 17 ledere- hvoraf
vi er tre medicinstuderende. Vores ene mikroleder er netop flyttet til Tyskland, og derfor
søger vi én, endnu bedre to nye mikroledere.
Mikroerne har møde tirsdag aften.
Læs mere på vores hjemmeside www.oriongruppe.dk, hvor der også er kontaktinformationer til vores gruppeledere Signe og Lisbeth
-gå ind under fanebladet “Leder”. Vi kan også
godt bruge en hånd i de andre grene med de
større spejdere (andre ugedage), hvis du hellere vil have med de lidt større at gøre. Hvis
du er spejder eller har været, er det super godt
- hvis ikke, så er du også meget velkommen.
Vi glæder os meget til at høre fra dig! Hilsen
fra Uffe Gade Hansen, stud.med. og spejderleder.

Deltidsjob tilbydes:
Receptionist/lægesekretær i praktiserende lægeklinik på Østerbro i København. Lægestuderende på
mindst 7. semester tilbydes deltidsjob:
4 - 7 timer per uge - for tiden fortrinsvis beliggende
onsdage.
Interesserede bedes skrive til:
almen.medicin@hotmail.com

annoncer
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Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg
Forsøgets titel: En sammenligning af effekten af
Adductor-Kanal-Blokade versus N. femoralis blokade
på muskelstyrke og mobilisation hos frivillige forsøgspersoner: et randomiseret studie
Et lodtrækningsforsøg hvor muskelstyrken og
bevægeligheden undersøges efter anlæggelse af to
forskellige nerveblokader af benet hos frivillige forsøgspersoner.
Til forsøg på Smertefysiologisk Laboratorium, Rigshospitalet, søges 12 mandlige raske forsøgspersoner.
Formålet med dette forsøg er primært at undersøge
muskelstyrken hos frivillige forsøgspersoner efter
anlæggelse af henholdsvis et blok midt på låret (adductor-kanal-blokaden) og et blok højt oppe på låret
(n. femoralis blokade)
Forsøget kræver fire dages fremmøde.
To dage vil være af en varighed af ca. 8 timer, to dage
af varighed ca. 20 min.

Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge
og få målt dit blodtryk og puls, samt blive vejet og
målt. Du vil få anlagt en blokade midt på det ene lår
(adductor-kanal-blokade) og en blokade højt oppe på
låret (n.femoralis blokade) i det andet lår. Den ene
blokade vil indeholde lokalbedøvelse den anden vil
indeholde saltvand. Anden forsøgsdag vil blokaderne
blive lagt modsat.
Der vil være forplejning på forsøgsdagene. 3000kr.
for deltagelse i forsøget ved fuldførelse af forsøget.
Forsøget er ikke sponsoreret og godkendt af Den Videnskabs etiske Komité (journalnr.:H-4-2011-057) .
Henvendelse til
Forskningssygeplejerske Karen Lisa Hilsted
Operations- og Anæstesiologisk HOC 4231
Rigshospitalet
DK-2100 København Ø
Tlf: +45 3545 9502
e-mail: karen.lisa.hilsted@rh.regionh.dk

Stud. med. søges som studentermedhjælper
Stud. med. søges som studentermedhjælper på
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Psykiatrisk center Ballerup, Gentofte Hospital.
Vi er et hold bestående af seks medicinstuderende, der
søger to nye medlemmer fra november 2011. Desuden
oprettes der et nyt studentermedhjælper hold på
traumeklinikken, så der skal i alt ansættes mellem
10-12 studerende.
Holdenes arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for
Flytninge er i forbindelse med et forskningsprojekt.
Projektet er en klinisk randomiseret undersøgelse,
som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er
udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke
og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens
mest udsatte patientgrupper.

Vores opgave som studentermedhjælpere består i
at teste patienterne for angst og depression efter
Hamilton Rating Skemaer samt at lave opfølgende
interviews med afsluttede patienter. Vi arbejder
meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand
til dette.
Vi dækker vagter hver uge tirsdag og torsdag fra
10.00 - 15.00. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om
måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. halve
år, hvor det også forventes, at du deltager.
Ved ansøgning vil interesse inden for psykiatrien
prioriteres højt, semestertrin er underordnet.
Motiveret ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes
til hamteam@gmail.com.
Ansøgningsfristen er d. 24. oktober 2011 . Der vil være
ansættelsessamtaler den første uge i november.

Harvard Medical School
– Massachusetts General
Hospital
Valgfrit Klinisk Ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) afdeling for Øre-Næse-Hals (ØNH) og
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes
op til flere stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel
Hospital, Boston, USA.
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard
Medical Students og vil have de samme pligter og
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Opholdet er
skemalagt til Januar 2012.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.
Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden
opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
Hvis ovenstående har interesse bedes du
indsende følgende:
• Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100
Kbh. Ø
(mærk kuverten Harvard Medical School).
Info mode afholdes 12.oktober 2011 kl. 15.00 på
ØNH afdelingen RH, afsnit 2074, biblioteket. Fristen for indleveringen er 01.11.11.
I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af
nedenstående kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.
com
Res.Læge Emilie Garnæs på emiliega@gmail.com

studenterpolitik
Kære medstuderende!

Kære Medstuderende.
Valget til Københavns Universitets repræsentationsorganer er
skudt i gang. Som altid opstiller fagrådene (F.eks. MedicinerRådet, Odontologisk Forening etc.) kandidater til studienævnene;
SundRådet opstiller således kandidater til Akademisk Råd og
StudenterRådet opstiller kandidater til KU’s bestyrelse.
I denne forbindelse indkalder SundRådet derfor til valgmøde
torsdag klokken 17:15, hvor spidskandidaterne til Akademisk
Råd skal findes.
Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling. Rådet rådgiver dekanen i forbindelse med fordeling af fakultetets bevillinger. Ydermere står
Akademisk Råd for sammensætning af faglige udvalg, der skal
bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger. Rådet
tildeler ph.d.- og doktorgrader samt udtaler sig om øvrige
væsentlige akademiske forhold.
Således består en stor del af Akademisk Råds arbejde i, at
rådgive dekanen omkring interne anliggender på SUND,
som f.eks. studie- og undervisningsmiljø samt de overordnede
rammer for studierne.
Vil du være med til at tage ansvar for dit fakultet, så mød op
på torsdag klokken 17:15 i SundRådets lokaler eller skriv til
kontakt@sundraadet.dk
Mvh SundRådet

Vi har tidligere skrevet i MOK om vores arbejde med den
integrerede eksamen på 4. semester bachelor, og nu er der
nyt i sagen!
Vores udfordringer med 4. sem. er en integreret eksamen der
kommer ud med et gennemsnit i evalueringerne på 3,77 hvor
4 er ”acceptabelt”, dvs. eksamen ligger på et niveau der ikke
er acceptabelt. Det forhold som flest studerende finder mest
utilfredsstillende er at undervisningen og eksamens indhold
ikke stemmer overens. Dermed er undervisningen på 4. sem.
også noget vi skal kigge nærmere på. Den integrerede eksamen på 4. sem. har de sidste mange
semestre haft en af de højeste dumpeprocenter på medicinstudiet, hvilket vi i Studienævnet
har prøvet at gøre noget ved utallige gange, dog uden større held.
I tirsdags, d. 4.10.11, holdt vi møde i Studienævnet hvor vi prøvede at presse på for at finde
en varig løsning. En arbejdsgruppe bestående af kursuslederne på 4. semesters organkurser,
studerende fra Studienævnet, en underviser fra Studienævnet samt studielederen er blevet
nedsat til at se nærmere på opgaven. Vi vil fra Demokratiske Medicineres side arbejde hen imod
en afklaring af de udfordringer vi står over for og at finde konkrete løsningsmodeller.
Sidst i forårssemestret i år mødtes holdrepræsentanterne fra 4. sem., kursusleder Niels Grunnet
og Studienævnets 4. sem. repræsentant fra Demokratiske Medicinere, Mette, til en diskussion
om nogle punkter som holdrepræsentanterne fandt problematiske ved 4. sem. Vi vil meget
gerne i kontakt med nogle af disse mennesker igen, samt nuværende holdrepræsentanter på
4. sem. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra alle andre med en mening om 4. sem. Skriv til
os på mail@DemokratiskMedicin.dk.'
Med venlig hilsen Demokratiske Medicinere
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-og studenterpræsten

Svaret på sidste uges quiz om den fulde sømand var
naturligvis gonorrhea som Michael ganske rigtigt svarede,
så han kan komme over til os IKKE på mandag men næste
mandag og hente en gave :) Tillykke til ham.
Den basale quiz var der ingen der kunne svare på!!!! Sørgeligt.

Men i denne uge får I hele to uger til at tænke over vores to quizzer
da vi holder efterårsferie i næste uge. For som det gamle ordsprog siger så
behøver man ikke lade være med holde efterårsferie bare fordi universitetet
ikke gør det!

I den base quiz skal i denne gang matche pH-værdier
med deres rette ejermænd:

Den diagnostiske quiz
Du var ude og gå en dejlig tur blandt dit kvæg. Naboen red forbi og råbte
frejdigt "hej Ed!" og vinkede til dig. I smilte høfligt til hinanden men det
var tydeligt at der bag begge jeres smil gemte sig mangt en bekymring.
Du gik over og gav to af køerne noget friskt kløver og tænkte på hvordan
regnen stod ned på ladens tag (og igennem nogle steder) dengang den
ene kom til verden. Du havde med dine egne to hænder bragt de fleste
af dine køer til verden. Hvad der var tilbage af dem.
Den følgende morgen stod du som sædvanlig op med hanens gal, stillede
dig over til vinduet og spejdede ud over ahornstræerne mens du lavede
din morgengymnastik. Humøret var stadig ikke hvad det havde været.
Pengende slog heller ikke rigtig til mere og med den træge kadangaksel
på ploven var det snart nødvendigt med en udskiftning af den. Og du
havde jo også glædet dig til at give din mor en ny frakke til jul. Som
I havde aftalt skulle hun ikke gå ind i 1934 ligeså kold som hun gik
ind i 33....
Men i al din elendighed havde du dog dine naboer. I var alle i samme
sko. Faktisk var du stadig (salt over skulderen) bedre stillet end de
fleste. Du havde i det mindste stadig to køer. Mange havde mistet dem
alle sammen.
Efter at have fodret hønsene, lukket grisene ud og sat en skål vand til
Max gik du over for at se til køerne. Til din skræk lå den ene af dem på
jorden med blod løbende fra alle kropsåbningerne, så der var samlet en
sø på jorden under dens krop.
Nok ku' være nok tænkte du og samlede resolut så meget blod du kunne
i en spand, smed denne og koen op på ladet sammen med det kløver du
havde givet dem og kørte afsted til Wisconsin Universitet. Her afleverede du det hele og fik efter nogle dage et svar der såre overraskede
dig. Og mere overrasket ville du være blevet hvis du havde levet idag
og vidste hvor stor en betydning den resolutte køretur havde for fremtiden.... men det gjorde du ikke - godnat og sov godt.
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Havvand

6,5

Mavesyre

8

Æblejuice

2-3

Jim Beam Rye Whiskey

3,5

Skedesekret

3,8-4,2

klorin blegemiddel

3,5

sæd

8,5

mælk

Uge 41: Gode tilbud fra
studenterpræsten

sødme,/ alt ved ham er dejligt./ Sådan er min elskede,
sådan er min ven/Jerusalems døtre”.

Kastanjedyrene truer – efterårsferie eller ej.
I uge 42 er studenterpræsten og studentermenigheden
en smule neddroslet, men vi er tilbage i fulde omdrejninger ugen efter.

I det blomstrende erotiske billedsprog beskrives
de forelskedes fortærende lidenskab og hen imod
slutningen kommer der en slags konklusion: ”Læg
mig som en seglring ved dit hjerte,/ som en seglring
om din arm,/ For kærligheden er stærk som døden,/
lidenskaben grum som dødsriget,/ dens flammer er
flammer af ild,/ en voldsom brand./ Vældige vande kan
ikke/ slukke kærligheden,/ floder kan ikke skylle den
bort…” (kap 8,6-7).

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Biblen. Poesi i Det gamle Testamente
Biblen for begyndere – en føljeton V
Sidste uge beskrev Lise Det gamle Testamente (GT
– ikke at forveksle med Guld Tuborg) som ”fyldt med
ramasjang og kedsommelige opremsninger. Med krig
og drama og udførlige regelsæt.” Dette er kun til dels
sandt. Der er også meget poetisk stof i GT.
Salmernes bog er f.eks. en række digte som man siger
at kong David skrev, derfor kaldes de også Davids
salmer. De har ikke noget at gøre med salmebogen som
vi bruger i kirken, selvom nogle af dem er sat i musik
og enkelte af dem er gendigtede i salmebogen.
Man finder meget forskelligt i salmernes bog, men
de er meget ofte henvendt til Gud eller Herren. Men
ikke alle. En af de mest kendte er salme 23, og den er
ikke henvendt til Gud, men handler om det Gud gør
for mig. Begyndelsen lyder: ”Herren er min hyrde, jeg
lider ingen nød”.
Noget af det mest berømte poesi er Salomons Højsang.
Det er et temmelig saftigt kærlighedsdigt. Man kan
undre sig over, hvorfor det er kommet med i en religiøs bog. Mange har undret sig. Digtet er dialogisk,
sådan at det veksler mellem en mandestemme og
en kvindestemme, der lovpriser og længes efter den
anden. ”Dine bryster er som hjortekalve, / gazelletvillinger/ der græsser blandt liljerne.” eller ”Hans gane er

Læs selv højsangen, hvis du synes anatomien bliver
for tør.
Højsangen har selvfølgelig været tolket som et billede
på kærligheden mellem Gud og hans menighed, eller
Jesus og den troende sjæl. Det var bl.a. noget store
munk Bernhard af Clairvaux blev berømt for i middelalderen.
Umiddelbart virker højsangen som før nævnt mere
som et digt om den kropslige kærlighed, men den har jo
også en åndelig dimension. Menneskene er i al fald ikke
holdt op med at skrive sange om kærligheden.
Kiss and hug!
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
P.S. Husk at ugens indlæg også kan læses på studenterpræstens blog (http://ku-praest.blogspot.com). Her vil
der være relevante links og gode billeder i følgeskab
med teksten
Studier om Skt. Petersborg: Moderne russisk
litteratur (v. Alex Fryszman)
Litterær opvarmning til studieturen til Skt. Petersborg
i november. Du er også meget velkommen, hvis du ikke
skal med på turen.
Vi serverer lidt vådt og tørt.
Tid: tirsdag 13. oktober kl. 19-21

Mia Joe / mok.red.

Sted: Studentermenigheden lokaler,
St. Kannikestræde
8, 1. sal
Nicolai Halvorsen
er Panums helt egen
studenterpræst.
Du kan
• få en fortrolig og personlig samtale med ham om store
eller små problemstillinger;
• du kan spørge ham til råds om fx etiske spørgsmål;
• du kan spise hans gode chokoladebønner;
• du kan deltage i de arrangementer, som han og Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE
studerende.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
find ham på kontoret i hans træffetid. Ved kontoret kan
du også finde vores trykte semesterprogram.
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale

gøgl

En verden af sidekicks!
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Under enhver helteskikkelse gemmer der sig et sidekick!
En personlighed kreeret til at hjælpe helten, og få ham til at se godt ud, hvad enten han fortjener det eller ej. En
komisk forløsning, der gør sig selv til grin på måder den alvorlige, kompromisløse helt aldrig kan gøre det. Disse
selvopofrene, altgivende engle bliver dog ofte overset, på trods af deres ofte altafgørende rolle for heltens succes. MOK bringer her et par eksempler på både berømte og elskede, samt mindre berømte og i høj grad oversete
sidekicks!
David og MiaJoe/MOKred
Silent Bob er kendt for ikke at sige særlig meget. Det skyldes nok mest at når han endelig siger noget er det utrolig
dybsindigt og efterlader et
stort aftryk på verden og bør derfor ikke misbruges.
Aprospos misbrug kan Silent Bob enormt godt lide hash
og dealer også gerne.

Luigi er den mindre succesfulde
Mario-bror. Hans bror Mario er
løbet med de fleste titler og fået
de fleste spil og serier opkaldt
efter sig. Luigi har dog været
hovedperson i et spil, men selv
da var mario i fokus - spillet hed
"Mario Is Missing". Altså, når
man ikke kan få Mario, er den
lettere kiksede, høje og ranglede
Luigi det næstbedste... En tendens de fleste der har spillet et
spil fra Mario-universet multiplayer kender ("Nej, jeg gider
ikke være Luigi!!").

Her et par sjældne citater:
“Bitch, what you don’t know about me I can just about
squeeze in the Grand f**king Canyon. Did you know I
always wanted to be a dancer in Vegas?”
“You know, there’s a million fine looking women in the
world, dude. But they don’t all bring you lasagna at work.
Most of ‘em just cheat on you.”
“Adventure, excitement... a Jedi craves not these things.”

Han Solo er et pragteksempel på et sidekick, der faktisk overtager scener han
er med i. Helten Luke Skywalker blegner ved siden
er den unge, rapkæftede
smuglerkaptajn. Skuespillernes respektive succes
efter Star Wars filmene viser også klart, hvem der var
Stjernekrigeren. Han fik da
også damen til sidst.!

Gimli, nedstammemde fra selveste Durin, leder af de første syv dværge, bliver
i filmatiseringen af Ringenes Herre til det komiske relief - et vaskeægte
komisk sidekick. Med en masse spydige bemærkninger, sit iltre temperament
og en evig komisk kamp med elveren Legolas, skal Gimli lette stemningen
i den alvorlige, hårde og følelsesmæssigt udmattende kamp mod Saurons
mørke magter.

Donkey fra Shrek-filmene er
kendt for at være ualmindeligt simpel og irriterende - to
ting der i den grad sætter den
også lidt sløve, og altid gnavne
hovedperson i nødvendigt
bedre lys. Trods Shrek er en
anti-helt, har han brug for det
muntre og til tider charmerende sidekick, der hjælpes
godt på vej af fantastiske
stemmer (hhv. Eddie Murphy
og Jan Gintberg).

Sammen med Peter Plys bor grisling i Hundredemeterskoven hvor de færdes og laver
sjov spas sammen med deres menneskeven
Jakob.
Grisling blev født med meget lys hvidlig hud
og en fin grøn trøje på. Ikke længe efter kom
Disney-koncernen forbi, tog den grønne trøje
af Grisling, malede ham meget lyderød og gav
ham en pink trøje på. Dette gjorde ikke meget
for Grislings selvtillid og han har lige siden
været dømt til at være en lille grissebasse med
en meget lys stemme og ikke meget at skulle
have sagt når Peter Plys den bølle sætter en
dagsorden.
I 2003 kunne Grisling på trods af hans lille
korpus og lange tids rolle som side-kick dog præstere en hovedrolle i
filmen Piglet’s Big Movie (på dansk Grislings store eventyr) hvor han
endelig blev værdsat som den store helt han er. Desværre handler filmen
om hans forsvinden og det er faktisk kun i kraft af hans fravær at han
rigtig bliver værdsat. Lidt ligesom kondomer....

Den elskværdige,
men noget simple
Obelix med hans
hund Idefix er et livsnødvendiget modstykke til den lille
kvikke Asterix. Udover gentagne gange
at redde Asterix med
sin uovervindelighed
fungerer Obelix med
sine umiddelbare
kommentare også
som det komiske
indslag. Og så er han
tyk - det er sjovt!!
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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

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

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

ANNONCER
HOLD 1603 (RH) SØGER 3 NYE
BLODPRØVETAGERE
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. Vi
tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverdage
fra klokken 08.00 til 17.00.
Der møder dagligt ﬁre FADL-vagter ind klokken 08.00,
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. Sygdom
dækkes ved bagvagtsordning.
Der afholdes holdmøde én gang om måneden, hvor der
er streng mødepligt!
Vi søger 3 nye medlemmer pr. 1. november 2011.

Krav til dig som ansøger:
• SPV-kursus med min. 200 SPV-timer.
• Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt en
sen følgevagt (11-17) helst inden 1. november.
• Du skal kunne deltage til vores holdmøde 19. oktober
kl. 17.00.
• Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + en bagvagt om
måneden.
• Du skal være på holdet mindst et år, hvorfor lavt
semestertrin prioriteres højt.
• Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.
Tidligere stikkererfaring er naturligvis en fordel men
ikke noget krav.
Udover de tre følgevagter består oplæringen i et
obligatorisk introduktionskursus i blodprøvetagning
på vores stamafdeling. Dette skal være taget, inden
følgevagterne kan afholdes.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 14. oktober kl. 08.00 via: www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærkat
hold 1603.
Ønsker du yderligere information, kan du kontakte
holdleder Jesper Brink Svendsen på e-mail:
brinksvendsen@gmail.com eller tlf: 61344500.

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.

BIOPSIHOLD 1608, RIGSHOSPITALET
søger 2 nye medlemmer
Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære at
tage knoglemarvsbiopsier, så har vi jobbet til dig. Vi er
tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og forestår
de ﬂeste af afdelingens knoglemarvsbiopsier og varetager
desuden lumbalpunkturer i forbindelse med intratekal
kemoterapi. Vi er altid to på arbejde, som skiftes til at
tage biopsien hhv. assistere til biopsitagning i løbet af
vagten. Arbejdet giver et stort ansvar og kræver derfor
høj grad af selvstændighed. Vores arbejdstid ligger fra
mandag til fredag i tidsrummet (ca.) 8.30 – 15.00/15.45.
Vi er et meget velfungerende hold og særdeles vellidte
på afdelingen.
Krav:
1 Minimum være på 8. Semester
2 Min. 400 FADL-timer og gerne anden klinisk erfaring
(f.eks. vikariat)
3 Interesse for hæmatologi
4 Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet af
november/december.
5 Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det
første 1/2 år.
6 Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller
anden stikker-erfaring.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 26. oktober kl. 12.00. Via. www.
fadlvagt.dk for medlemmer- hold- mærke
Jobsamtale vil blive afholdt i den efterfølgende uge.
Yderligere oplysninger: Holdleder: Maja-Lisa Clausen tlf:
2980 1685 mlclausen@gmail.com

LÆGEHUS I BORUP
Vi er et lægehus i Borup som har brug for nogle FADLvagter som kan hjælpe med at tage blodprøver og
løse andre opgaver i huset. Lægehuset ligger lige ved
stationen.

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
Arbejdstid:
• Hver 14. dag 8 timer, med mulighed for at tilpasse til
togtider og evt. individuelle behov. Der kan ved behov
aftales ekstra dage.

Oplæring:
• Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
Primært laborantarbejde dvs. blodprøver og EKG med
mulighed for at udvide arbejdsfeltet efter behov samt
kvaliﬁkationer og interesser. Derudover vil der være
lettere sekretæropgaver, indscanning af dokumenter og
andet forfaldende arbejde.
Krav:
• Bestået 4. Semester
• Stikkeerfaring
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
• Efter overenskomst samt transport godtgørelse
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. oktober kl. 08.00. Via
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold
”Praksis Borup”

LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPITALET
Lægevikarhold 7701 søger nye medlemmer med
ansættelse snarest.
Vi skriver dagligt journaler på elektive patienter
på thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Jobbet
giver således god rutine i objektiv undersøgelse og
journalskrivning. Arbejdet er til tider travlt, men lærerigt.
Vi er i alt 16 medicinstuderende på et velfungerende hold
med god holdånd og sammenhold.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 07.45 – 13.45.

Krav:
- FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus,
dvs. du skal have bestået 9. semester.
• Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også
i eksamensperioder.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign.
værdsættes, men er ikke et krav.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive
foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort.
Du skal kunne komme til jobsamtale torsdag den 19.

vagtbureauet
Eller 20. Oktober.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Tanja
Fromberg Gorlen, send en e-mail til tanjagorlen@gmail.
com
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. oktober 2011 kl. 12:00.
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer
– Ledige hold - Tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7701”.
Husk at lave en motiveret ansøgning.

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. oktober 2011 kl. 08.00.
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold
– hold ”Lægehuset Hedehusene”

PRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG
Praksis på Frederiksberg har brug for en vikar for
lægesekretær i november evt. december måned

LÆGEHUSET I HEDEHUSENE
Lægehuset i Hedehusene som har brug for en aﬂøser for
vores sekretær i perioden
Den 7. – 24. november 2011

Arbejdsopgaver:

Arbejdstid:
• Mandag og onsdag kl. 09.00-15.00
• Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-12.00

Oplæring:
• Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
Primært telefonvisitation, dvs. bemande telefonen,
vurdere om patienten skal have en tid eller andet.
Receptfornyelser, tidsbestillinger mm.

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

Løn:
• Efter overenskomst samt transport godtgørelse

selv at tilrettelægge indholdet af undervisningen og
være med til at udvikle kurset. Udover undervisningen
på modulerne, skal alle undervisere medvirke ved
afholdelse af prøver; typisk tre gange pr. semester. Vi
tilstræber at de enkelte undervisere kan vikariere på
andre moduler i tilfælde af sygdom.
Undervisningen starter ca. februar 2012.

Kvaliﬁkationer

Arbejdstid:
Mandag, tirsdag, torsdag fra kl. 09.00-13.00
Onsdag fra kl. 14.00-19.00

I klinikken er der 2 faste læger en uddannelseslæge og
en sygeplejerske

9
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Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod patienter,
telefonpasning og løse lettere sygeplejeopgaver.
Arbejdes opgaverne kan udvides i forhold til den
studerendes kompetencer.

Krav:
• Bestået 6. Semester
• Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. oktober 2011 kl. 10.00
. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold
– hold ”Praksis Frederiksberg smallegade”

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger nye underviser til ventilatørkurset.
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har du
lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan
begynde med at undervise i Forår 2012 med oplæring
dette efterår.

Du skal have lyst til at undervise, være rutineret
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et
hjemmehold er mindre vigtigt.
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring
– Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved
ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 331,10 kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes ﬁre-seks VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske Astrid R.
Bruun mail ab@fadl.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 21. oktober 2011
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 43 på
vagtbureauet
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R.
Bruun Tlf. 3524 5408

Undervisningen er både teoretisk med cases og
praktisk med relevante øvelser, hvortil der benyttes en
intensivstue på Rigshospitalet. Der er stor mulighed for

Åbningstider Mikroskopisk
Studiesal Okt-Dec 2011

TA/vagt
Demonstrator
Oktober
12. 17-21
Birgitte
20. 16-20
Alexander
Carina (16-20)
26. 16-20
Alexander
November
1. 17-21 Birgitte
Carina (17-21)
2. 15-19 Alexander
4. 13-17 Alexander
7. 14-18 Birgitte
8. 16-20 Stine
9. 16-20
Stine
14. 16-20
Birgitte
16. 16-20
Stine Carina (16-20)
17. 14-18
Alexander
21. 16-22
Alexander
23. 16-22
Stine Carina (16-22)
28. 16-22
Alexander
29. 16-22
Birgitte
Carina (16-22)
December
1. 17-22
Birgitte
Carina (17-22)
2. 16-22 Stine Carina (17-22)
3. 08-15
Stine Carina (8-15)
5. 16-22
Birgitte
6. 16-22
Alexander
Carina (16-22)
7. 16-22 Birgitte
Carina (16-22)
8. 16-22
Alexander
Carina (16-22)
19. 16-20
Stine
30. 08-12
Birgitte
Carina (8-12)

basisgrupper
PIPPI månedsmøde
Onsdag d. 12. Okt kl. 17.00 i miniauditorium 29.01.30 (OBS ny lokalisation!)
Til mødet i denne måned får vi besøg af Kjeld Gade Hansen, der til
daglig arbejder på børneafdelingen på
Roskilde sygehus. Kjeld er en enormt
god foredragsholder med en kæmpestor
medicinsk baggrundsviden. Han har
ekspertviden indenfor bl.a. diabetes,
endokrinologi, immunologi, kroniske
lungesygdomme, reumatologi og hæmatologi. Foredraget kommer denne
gang til at handle om vaccination.
Se også vores hjemmeside: www.pippikbh.dk

African Night!
Har du lyst til at høre hvad der
skete i Rwanda under folkemordet i 1994?
Har du lyst til at høre hvordan
Rwanda kom videre, og i dag er
blandt de mest velfungerende
lande i Afrika?
Har du lyst til at høre fantastisk
akustisk musik fra Gambia spillet
af Dawda Jobarteh på sin Kora?
Så kom til temaaften tirsdag d.
18. oktober kl. 17 til ca. kl. 20
i Store mødesal på Panum.
Aftenen vil starte med en præsentation af to rwandiske medicinstuderende fra vores partnerorganisation med efterfølgende
debat og koncert. I pausen vil
der være mulighed for at købe
drikkevarer og mad samt flotte
håndvævede afrikanske kurve.
Disse sælges i forbindelse med et
af vores projekter og alle penge
går ubeskåret til kvinder der er
kommet ud af prostitution.
Vi ser frem til at se jer.
IMCC Rwanda

basisgrupper
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“Husk Panum

Electric V, fred

ag den 18/11 20

11!”

Den gode læge kan mere end du tror

- om de syv lægeroller og hvordan du opfylder dem
Af Anna Aaby, udsendt med IMCC Uland 2009-2010 til Ghana

Drømmer du om et klinikophold i Grønland
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold i Grønland af 1
måneds varighed for medicinstuderende, der har bestået 8. semester.
Du kan komme i klinik på sygehusene i følgende byer:

Upernavik
Ilulissat
Ittoqqurtoormiit

Qasigiannguit
Aasiaat

Maniitsoq
Nuuk

Se den endelige pladsliste og find ansøgningsskemaet på IMCC Grønlands
hjemmeside senere på året:
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/imcc-grønland/

“
”

Sebastian von Huth, stud.med. KU

De syv lægeroller er:
1. MEDICINSK EKSPERT: Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige
for at udføre etisk og effektiv patientbehandling.
I IMCC Uland er du ikke ansat til klinisk arbejde, men du konfronteres på alle måder
med konsekvenserne af mangel på kliniske færdigheder og kvalitet i planlægning og
gennemførelse af sundhedsydelser.
2. KOMMUNIKATOR: Kan optage anamnese og indhente information fra patient,
pårørende og evt. andre; lytte effektivt og diskutere relevant information med patienter
og pårørende samt kolleger og personale.
I IMCC Uland arbejder du med mennesker med meget forskellig baggrund og om mange
forskellige ting. Arbejdet planlægges ud fra din lokale partners behov og du træner derfor
dine kommunikative evner og øger din dialogiske fleksibilitet og tilpasningsevne. Du
lærer at lytte og forstå mennesker, hvis verdensbillede ligger langt fra dit eget, hvilket
ruster dig til din fremtid som læge i dialog med mange forskellige patienter og kolleger.

Sisimiut

En måned i det grønlandske sundhedsvæsen giver et godt indblik i dets mange
facetter og muligheder. Og som stud.med.
har man muligheden for at stå på egne ben
og dygtiggøre sig.

Ifølge speciallægekommissionens anbefalinger, der lægger til grund for alle specialebeskrivelser og dermed også for din fremtidige ansættelse i en hovedstilling, skal en (god)
læge leve op til syv roller eller kompetenceområder. Ved at øge dine kompetencer på disse
områder, øger du din chance for at opnå ansættelse i lige netop dit favoritspeciale.
Som medicinstuderende og ung læge er det let at få klinisk erfaring. Det sker automatisk
gennem klinikophold under uddannelsen og også i forbindelse med vikariater og KBU.
Det er også relativt let at få mulighed for at forske under uddannelsen, hvilket dog ikke
direkte indgår i de syv lægeroller. Men hvad med alle de andre kompetencer? Hvordan
skal det travle medicinstudie efterlade tid til at samle erfaring i så bred en vifte? Hvis
du er engageret, dygtig, lærevillig og har global interesse er svaret enkelt: SØG UDSENDELSE MED IMCC ULAND!

“

Under mit klinikophold i Grønland var
læringskurven nærmest eksponentielt
stigende. Jeg fik set en masse og fik lov til
selv at lave rigtig meget.

”
Marius Kløvgaard, stud.med. SDU

HOSPITALSOPHOLD PÅ FILIPPINERNE?
PIT har restpladser på to forskellige hospitaler på Filippinerne til
foråret 2012 (feb-april og maj-juli). Der er plads til to studerende på
hvert hospital i hver periode. Det er en unik mulighed for at kombinere et lærerigt hospitalsophold med spændende kultur og dejlige
sommertemperaturer!
Lapu Lapu City Hospital og Mandaue City Hospital ligger begge på
øen Maktan og servicerer den mindre bemidlede del af befolkningen.
Hospitalerne er mindre hospitaler med hhv. 75 og 60 sengepladser, og
der er ca. 7 læger og 20 sygeplejersker på hvert hospital. Da hospitalerne
begge er “general hospitals” og dermed ikke er synderligt specialiserede,
vil udsendte med PIT kunne få en meget alsidig hverdag. På begge
hospitalerne er de opmærksomme på, at de studerende gerne vil arbejde
selvstændigt, altså ikke bare følge en læge i hælene. Man forventer
også af de studerende, at de er villige til at være med på forskellige
vagtordninger, altså tage både dag-, aften- og nattevagter.
Opholdet foregår i samarbejde med en lokal organisation kaldet Rise
Above Cebu, som ledes af en dansk mand. Han står for den lokale
kontakt til hospitalerne og vil under opholdet være behjælpelig, hvis
der skulle opstå eventuelle problemer. Derudover henter han PIT’erne
i lufthavnen, giver dem et lille introduktionskursus om “do’s and
don’t’s” på Filippinerne etc. Opholdet på Filippierne kommer af den
grund til at koste 500 kr. ekstra. Derudover tilbyder organisationen
billig akkommodation under opholdet.
Det skal oplyses, at samarbejdet mellem PIT og hospitalerne er helt
nyt, altså har vi ikke erfaringer fra tidligere PIT-udsendte.
Man skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og indsamle 5 kg hospitalsudstyr til hospitalet. Det er muligt at søge opholdene
enkeltvis eller to og to. Pladserne vil blive uddelt efter “først-til-mølle”princippet fra d. 1. november.
Du/I kan søge ved at sende en mail til rekruttering.pitkbh@gmail.com
fra denne dato. Man kan læse mere om PIT på IMCCs hjemmeside
www.imcc.dk

3. SAMARBEJDER:ĐSamarbejder effektivt med andre læger og sundhedspersonale;
bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.
I IMCC Uland skal du samarbejde med danske såvel som lokale kolleger med meget
forskellig baggrund og uddannelsesniveau om bl.a. planlægning og kvalitetssikring af
langvarige sundhedsydelser. Mennesker arbejder og relaterer til hinanden på mange forskellige måder og i IMCC Uland bliver du udfordret til at afprøve mange forskellige måder
at samarbejde på for på den måde at skabe bedst mulige resultater for projektet.
4. ORGANISATOR/LEDER/ADMINISTRATOR: Anvender og prioriterer ressourcerne
effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse og eksterne aktiviteter.
På IMCC Ulands projekter påvirkes arbejdet af mange uforudsigelige faktorer og arbejdet
foregår under svære og omskiftelige forhold. Derfor trænes alle IMCC Ulands udsendte
i at lede projektet i den rigtige retning på bedst mulig vis i en given situation. Drift af
projekter til mellem 5 og 8 millioner kræver stor administrativ indsats og organisering.
På projekterne er de udsendte en anerkendt autoritet, hvis evner til lederskab og prioritering er afgørende for projektets succes.
5. SUNDHEDSFREMMER: Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter og i samfundet; erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.
Alle IMCC Ulands projekter har fokus på primær sundhedsfremme og en stor del af
vores aktiviteter omhandler netop identifikation af sundhedsmæssige udfordringer og
planlægning af relevante interventioner – herunder oplysning.
6. AKADEMIKER: Anvender en personlig strategi for kontinuerlig uddannelse; vurderer
information kritisk; faciliterer læring hos patienter, yngre læger, studenter og andre
personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.
IMCC Ulands projekter arbejder alle ud fra en strategi om ’hjælp til selvhjælp’ og de
udsendtes rolle er derfor først og fremmest at facilitere en læringsproces hos vores
partnere med fokus på at analysere aktuelle sundhedsmæssige behov hos målgruppen.
Undervisning er en del af arbejdet både i forbindelse med udsendelse, men også efterfølgende i oplæringen af kommende udsendte.
7. PROFESSIONEL: Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed,
medfølelse; udviser passende personlig og
medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk
overensstemmelse med lægeløftet.
Udsendelse med IMCC Uland udfordrer
dig som menneske og som professionel.
Bevidstheden om de udfordringer, der gør
sig gældende hos andre mennesker, andre
steder i verden og i andre situationer, udvikler vores udsendtes sans for menneskelig
diversitet og deres egen integritet. Det er egenskaber, der i høj grad forbereder vores udsendte
på de etiske og medmenneskelige udfordringer,
der hører med til lægejobbet.
Med andre ord: Gå ind på vores hjemmeside
www.imcculand.dk og find mere information og
SØG UDSENDELSE MED IMCC ULAND!!!

/11 2011!”

, fredag den 18

Electric V
“Husk Panum

basisgrupper
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69 timersbar i Studenterklubben
I år AFHOLDES DEN LEGENDARISKE 69TIMERSBAR I STUDENTERKLUBBEN
FRA TORSDAG D. 27. OKTOBER kL. 11:00 til SØNDAG d. 29 oktober KL.
07:00 OM MORGENEN
}
IGEN I ÅR VIL MAN KUNNE SE HVILKE BARER OG
HVAD I KAN OPLEVE TIL BAREN PÅ:
http://www.69timersbar.dk
VIL DU UDSENDES MED PIT

Trænger du til semesterfri og drømme om en tur til troperne så se her:
Det er ved at være tid til at få sendt ansøgningsskemaet afsted, hvis man gerne vil ud
med PIT i efteråret 2012. Vi har ansøgningsfrist d. 15.oktober. ALLE kan søge, også
selvom du ikke har været medlem at PIT.
Du finder ansøgningsskemaet på IMCC’s hjemmeside:
www.imcc.dk. Se under “aktiviteter” og “udveksling og klinikophold” og derefter under
“PIT”.
Følg guiden i ansøgningsskemaet, og så har du allerede taget det første skridt på vejen
mod en fantastiske oplevelse som “Praktikant i Troperne”.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Mvh. PIT

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde tirsdag d. 18. oktober kl. 17 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedincin og muligvis gerne vil kombinere dit medicinstudie med en udsendes til et land i den 3. verden, så er PIT noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores meget aktive og hyggelige basisgruppe.
Alle er velkomne.
Vi glæder os til at ser Jer.
Mvh. PIT

MGP Ð Motionsgruppen Panum
SŒ hvis du er
interesseret i at
optimere din
tr¾ning, fŒ nye
tr¾ningsbuddies
eller blot fŒ et
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spark i r¿ven i
dagligdagen, sŒ
m¿d op til MGPÕs
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stiftende
generalforsamling

onsdag den

Sutur 2

Mandag den 17 oktober fra kl. 17 afholder SAKS sutur 2. Dette kursus
er en opfølger på sutur 1 og bygger videre på de færdigheder, som blev
indlært der.
Krav: Deltaget i sutur 1 eller tilsvarende erfaringer fra klinikken.

12. oktober

Tilmelding: Hjemmesiden fra onsdag den 12.

kl. 17 i

Find SAKS på karrieredagen den 13 oktober.

studenterhuset.
ALLE er velkomne!

bagsiden
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MOK bringer:

Ugens historie

Er du gået død i det kedelige og meget lange medicinstudie? Har du svært
ved at se hvad det hele skal ende med? E r du blevet i tvivl om du i virkeligheden gider at have med patienter at gøre? Fortvivl ej. MOK har fundet en
nyuddannet læge der er gået sin helt egen vej og bringer her hans historie
som inspiration til alle os andre.
Inden vi begynder historien, er det godt lige at kende lidt
til vores hovedperson Lambang Arianto. Lambang blev
født d. 1.maj 1983 på Sundby hospital (det der i dag går
under navnet Amager hospital) af indonesiske forældre
der var kommet til Danmark i 1982. Han har altid været
meget interesseret i sport og har dyrket håndbold på eliteplan, samt været på det danske junior-curlinglandshold.
I folkeskolen blev han elevrådets første sorte formand
på hans skole og i gymnasiet ledede han volleyballholdet
som anfører. Desuden forsøgte han sig for et par år siden
som fægter og viste lovende talenter, men da han en dag
fik læsterlige klø af en 10 år yngre dreng, blev kården
hurtigt lagt på hylden igen. Under medicinstudiet har
han været rusvejleder nogle gange samt været meget
aktiv i ungdommens røde kors. Studiet blev afsluttet
med lægeløftet i juni 2011 og herefter begynder vores
historie.

Indonesiens kommende håndboldlandstræner
Lambang Arianto

Efter lægeløftet begyndte Lambang så småt at forberede
sig på den kommende KBU. Først var det dog tid til sommerferie, og denne gang gik ferien, som så ofte før, til
Indonesien. Inden han tog af sted, kom han af forskellige
årsager i kontakt med Indonesiens eneste håndboldklub,
og de aftalte at Lambang skulle komme og træne holdet
nogle gange, når nu han alligevel var i Indonesien.
Efter at have rejst rundt i Indonesien i et stykke tid kom
Lambang forbi håndboldklubben. Han skulle træne holdet
tre dage den uge. Den første dag kom der 20 spillere og
ingen af dem vidste rigtigt hvad håndbold var. De havde
forsøgt sig med basketball eller volleyball, men var blevet
fundet for små. Dette kom tydeligt til udtryk i deres spil
hvor de afleverede med to hænder og dækkede mand-tilmand. Dagen efter kom der ca. 50, men kvaliteten var
ikke synderligt højnet af denne grund. Til gengæld fik
Lambang imponeret spillerne ved at vise nogle afslutninger fra fløjen der peb om ørerne på den lille sagesløse
indonesiske målvogter. Til den sidste dag havde rygterne
om den fantastiske træner bredt sig til nær og fjern og
omkring 90 personer var mødt op til træningen, men der
var altså stadig kun 8 bolde og en bane.
Indonesiens Idrætsforbund havde også hørt rygter om
træneren og havde haft mennesker på lægterne for at
bedømme ham. Efter træningen tog de kontakt til Lambang, fordi de gerne ville have ham til at træne deres
håndboldlandshold. Desuden ville de gerne have at han
arrangerede nogle dommer- og trænerkurser samt skrev
en bog om håndbold. Det eneste de hidtil havde haft at
støtte sig til var en bog skrevet i 1986 om udendørs 11mandshåndbold. Lambang syntes det lød som en strålende
idé og takkede ja til jobbet.
Indoneserne blev ellevilde. De fortalte Lambang, at de
hidtil havde spillet beachhåndbold, men at de nu ville
satse på det internationalt mere kendte indendørshåndbold. De havde dog en del problemer med projektet, bl.a.
havde de svært ved at skaffe flere bolde, for den tidligere
beachhåndboldtræner der hidtil havde skaffet boldene var
blevet blacklistet, fordi han havde krævet at spillerne på
holdet skulle betale noget af deres løn til ham.
Ikke desto mindre er Lambang nu blevet ansat som Indonesiens håndboldlandstræner fra oktober 2012. Han
skal dog allerede derover igen i december for at starte
træner- og dommerkurserne samt udvælge spillere til
bruttotruppen. Han er ikke bleg for allerede nu at udbasunere målsætningen for det unge hold: ”De skal være
blandt de fem bedste hold i Asien indenfor fem år.”

