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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

Jonas

David

Peter James

Erik

Anna Martha

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
Kasper Aa
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Er du på kandidatdelen af
medicinstudiet og interesseret i
undervisning?
Vi kan tilbyde ansættelse i 6 eller 12 måneder
efter ønske med henblik på deltagelse i et projekt
om evaluering af case-undervisning på Institut
for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri.
På 6. Semester på kandidatuddannelsen undervises de studerende i 11 cases, der omfatter
kliniske problemstillinger indenfor gynækologi,
obstetrisk, pædiatri og almen medicin.
Formålet med projektet er at evaluere de enkelte
elementer i caseundervisningen i den eksisterende form, og give mulighed for individuel
feedback til case-undervisere.. Desuden er der
mulighed for at indgå i afholdelse af kursus om
caseundervisning. Der er udarbejdet en foreløbig protokol af vejlederne.
Der er mulighed for at kunne bruge ansættelsen som et prægraduat forskningsår, som er
en 1-årig uddannelse i sundhedsvidenskabelig
forskning for medicinstuderende. Her er det
muligt at få orlov fra studiet, gennemføre videnskabelige kurser, skrive din kandidatopgave
med udgangspunkt i projektet samt deltage i
publikation af projektresultaterne.
Vi er tre vejledere, der repræsenterer fagområderne gynækologi, obstetrik og pædiatri.
Lønnen er på kr. 10.000/mdr. Tiltrædelse
1.2.2012.
Hvis du er interesseret bedes du sende en
motiveret ansøgning samt CV inden den 10.december 2011 til
thobe@noh.regionh.dk
Der afholdes ansættelsessamtaler i ugen op
til jul.
Med venlig hilsen
Klinisk Forskningslektor, Ph.d., Thomas
Bergholt
Klinisk Lektor, MMED, Jette Led Sørensen
Professor, dr.med., Gorm Greisen
Institut for Gynækologi, Obstetrisk og
Pædiatri.

HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE I
ANATOMI?
Et antal stillinger som timelønnede studenterundervisere i
de indre organers makroskopiske og mikroskopiske anatomi,
på hhv. 4. og 5. semester på medicinstudiet, er ledige fra
forårssemesteret 2012.
Ansøgningskrav
Bestået til og med 5. semester.
Vi lægger vægt på at du er interesseret i anatomi og god til
at kommunikere, mere end at du har høje karakterer.
Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil du blive bedt om
at forberede en kortvarig fremlæggelse (ca. 5 min.) af en
anatomisk struktur.

Vil du prøve kræfter med
det virkelige liv?
Medicinsk afdeling på Næstved
Sygehus kan tilbyde et vikariat til
minimum 10. semesters medicin
studerende.
Perioden er fra ca. 1. december/1.
januar og 2 til 3 måneder frem.
Medicinsk afdeling, Næstved har
89 senge og afdelingen består af

Ansøgningsskemaet kan afhentes i StudieServiceCenteret
i bygning 15.1.
Ansøgningen aﬂeveres til
StudieServiceCenteret, bygning 15.1
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
Att.: Lene Kongebro Noer
Ansøgningsfrist
Onsdag den 7. december 2011 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler ﬁnder sted medio december.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at
kontakte studentermedhjælper og underviser Anders på
andersbech@stud.ku.dk

4 sengeafsnit og 1 specialeopdelt
ambulatorium.
Afdelingen varetager følgende
specialer:
o Intern medicin herunder akut intern
medicin
o Lungemedicin
o Endokrinologi
o Kardiologi
Lægestaben består af 14 overlæger,
hvoraf én fungerer som klinisk
lektor, 1 afdelingslæge samt ca.

25 reservelæger fordelt på turnusblok- og introduktionslæger samt
hoveduddannelsesforløb.
Ønsker du yderligere information
er du velkommen til at kontakte
ledende overlæge Arne Cyron
på telefon 5651-4121/mail
acyr@regionsjaelland.dk.
Send din ansøgning, hurtigst
muligt, pr. mail til Arne Cyron acyr@regionsjaelland.dk
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HoMM3 - lv. 6
D

avid
I mange år har diskussionen raset blandt mennesket:
/MO
Kre
d
Hvem er det bedste level 6 creature i HoMM3??
MOK spurgte i sidste uge læserne om deres holdning, og bringer her debatten...
Kære MOK
Først og fremmest, hvor er I (nok mest David) nedern at lave sådan en debat, når
man burde læse til eksamen! Det er jo umuligt at slå ud af hovedet! Når det så er
sagt, så værsko. I bad selv om det:
Nu er det jo temmelig brede kriterier (eller rettere, slet ingen) I stiller op for at
bedømme den bedste level 6 creature. Så jeg har besluttet at lave mine egne (kriterier,
altså). Skal man virkelig komme til bunds i dette prekære dilemma, må man gå
videnskabeligt til værks. Jeg har valgt at koncentrere mig om de opgraderede level
6 creatures, da de jo, alt andet lige, må slå de ikke-opgraderede til hver en tid.
Jeg kigger først på om de er flyvere eller ej, så på deres special skill, så på deres
speed, som er afgørende for om de slår først, så på hvordan de klarer sig på åben
mark versus i en siege (som angribere). Jeg har derefter rated deres kvaliteter med
1-5 point (vil stå i parentes), og må så det bedste creature vinde!
Argh, jeg kan ikke lade være med at give bonus point: hvor fede jeg synes de er at
gå i battle med!
Wyvern Monarch: Denne flyver har får man hurtigt i spillet, hvilket er en bonus.
Den har mindst i liv af alle (70), og så er den faktisk små-dyr.
- Special skill: poison attack, hvilket er lidt fesent (1)
- Speed: 11 hex grids (4)
- Åben mark: okay (3)
- Siege: flyver ind i borgen, uskadeliggør modstanderens
ranged attack, jo tak (4)
- Bonus: (2)
- i alt: 14
Champion: Ground. Får man af staples. Er halv-dyr. God
health, til gengæld...
- Special skill: Joust - jo længere den løber, jo mere skeder
den. Den pisker rundt på banen... (3)
- Speed: 9 hg. (3)
- Åben mark: Glimrende (4)
- Siege: venter på porten åbner (2)
- Bonus: (3) - spændende er den sgu ikke
- i alt: 15
Dread Knight: Masser af liv, god almen skade og dobble
skade er ikke til at komme uden om.
- Special skill: Double damage - ikke hver gang, men når
den gør, puha... (5)
- Speed: 9 hg. (3)
- Åben mark: ja tak (5)
- Siege: (2)
- Bonus: bare det er se sværet slynget over modstanderen
giver (5)
- i alt: 20
Scorpicore: Løve møder skorpion - den flyver hen og binder
fjenden til stedet. Mere skade kunne den nu godt ha’ haft.
- Special skill: paralyserende angreb (4)
- Speed: den er hurtig, 11 hg. (4)
- Åben mark: (4)
- Siege: den når også om bag fjendens mure (5)
- Bonus: den er sgu rar at have med (4)
- i alt: 21
Cyclops King: Den er temmelig svær at få, 20 krystaller
har man sjældent bare til rådighed. Den eneste level 6 der
har ranged attack.
- Special skill: Angriber bymure så dine andre tropper kan
komme ind (med mindre man tager ballisticks, naturligvis)

(2)
- Speed: 8 hg. - hurtig er den ikke (2)
- Åben mark: Får den lov at ramme med fuld skade er den
god (4)
- Siege: bedre end at stå og vente på porten går op (3)
- Bonus: man er glad for at have dem med, ellers er orkerne
noget alene (3)
- i alt: 14
Naga Queen: Den er udholden og stærk som en ortopædkirurg og klog som en mediciner. Er herre nedern at spille
imod. Koster kassen.
- Special skill: fjenden kan ikke slå igen (ingen retaliation) (5)
- Speed: feltets langsommeste: 7 hg. (1)
- Åben mark: når den først er ude af starthullerne er
den vicious (5)
- Siege: (2)
- Bonus: Man føler sig stærkere (5)
- i alt: 18
War Unicorn: den er temmelig billig, og har lige så meget
liv som Naga Queens.
- Special skill: Blind attack. Den er vildt irriterende at
spille imod, blind er den værste creaturespell at få imod
sig. (4)
- Speed: 9 hg. (3)
- Åben mark: Den er nu god (5)
- Siege: som de andre der venter tålmodigt (2)
- Bonus: man bliver mere glad med dem i hæren (4)
- i alt: 18
Efreet Sultan: Den er hurtigere end de fleste level 7’ere,
og kan også flyve. Kan fås forholdvis hurtigt.
- Special skill: Fire shield (afhænger af skaden imod
efreets’ne) - fire magic er ikke mig (1)
- Speed: 13 hex grids. Den er hurtig (5)
- Åben mark: Har mindre liv end de fleste, skader nogenlunde det samme (3)
- Siege: den drøner lige ind (5)
- Bonus: ikke min yndlings, men god at ha med: (3)
- i alt: 17
Bonus - Magic Elemental: findes i udvidelsen, men alle
HOMM3 spillere har det jo. Jeg hader at spille imod
dem.
- Special skill: ingen retaliation, fuld magisk immunitet
og kan angribe alle fjerner den står op mod. Bliver sgu
nødt til at give den (5)
- Speed: 9 hg. (3)
- Åben mark: Den er god. (5)
- Siege: som de andre udeforstående (2)
- Bonus: den har altså ingen personlighed (1)
- i alt: 16
There you are, sort på hvidt er Scorpicore altså overall
det bedste creature. BUM.
Lasse Langhoff, der havde været længere end 10. semester, hvis jeg havde spillet mindre Heroes.

MOK diskuterer:
Lasses gennemgang er ganske gennemtænkt, MEN... MOK redaktionen har et par kommentarer. Først og fremmest må man gøre sig klart, at en
bedømmelse af lv. 6 må ses i sammenhæng med de creatures der ellers er at få i den givne town, samt den deraf fordrede taktik. I en kamp en-moden er der ingen tvivl om, at en Naga Queen ville vinde over alle andre. Lasses pointe med angreb af borg, er også rigtig fin, og bestemt en årsag til
at vægte Scorpicores højt. Scorpicores har bare kun 80 health, og kan ikke klare en borg alene ved at flyve over muren. Til støtte har den Medusa
Queens og Evil Eyes, som selvfølgelig er ok, men det er tydeligt, at Scorpicores' lave health og lave damage er sat grundet Dungeons gode lv. 7.. Dread
Knights er muligvis det sejeste lv. 6 creature overhovede!!! Det har Lasse også taget højde for, og givet den rigeligt bonus-point. Desuden har den
mere health end nogen anden, og double-damage er den fedeste følelse!! Men... trods den ganske høje damage-mulighed, kan den ikke slippe over en
borgs mure, og doible-damage er "kun" i 20% af angreb. Ikke noget man kan bygge sin kamp på.
Alt i alt en fin gennemgang, men mener ikke resultatet er korrekt! Naga Queens bliver stærkt undervurderet, og evnen til at flyve bliver sat en
anelse for højt.
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Kære MOK
I har fat i noget rigtig interessant. Level 7 creatures er nok dem mange vil fokusere på, men ingen tvivl om dem der virkelig laver arbejdet er lvl 6’erne. Lvl 6’ere får man
relativt hurtigt, og de koster ikke ligeså vanvittigt som lvl 7’ere, og min erfaring er at spillets udfald i mange tilfælde bliver afgjort af hvilken lvl 6’er man kommer til at
have. Jeg vil gerne takke MOK for at sætte fokus på det her som virkelig betyder meget for HoMM3 spillere.
Mine favorit lvl 6’ere er følgende:Cyclops:
Den eneste skytte blandt lvl 6’ere, som giver hele 16-20 i damage. Der er ikke meget at vinde ved at opgradere til Cyclops King, hvilket hæmmer potentialerne senere i
spillet. En anden ulempe er også at 70 i liv ligger i den lave ende (stiger IKKE ved opgradering).Naga/Naga Queen:
110 i liv, 20 i damage (30 i Queen udgave) – STRROONNGG!! Og så får man oven i købet at fjenden ikke kan slå tilbage. Det gør Nagaerne til vanvittig stærke i kamp.
Man skal bare lige huske på at de koster 1100 guld (1600 for Queen), og det gør nas i pengepungen.Black Knight/Dread Knight:
Mange kan ikke lide at spille Necropolis. Jeg synes også at det kan være kedeligt til tider – Morale og Luck er en by i Rusland, og så har man skod evner. Men Black
Knights er sgu hardcore. 120 i liv (jeg mener at det er den højeste blandt lvl6’ere) og 15-30 i damage. Og så
curser de ens modstander engang imellem. Hvis man opgraderer til Dread Knight bliver man virkelig badass: 20% chance for double damage! Dvs i gennemsnit skader
du 18-36!! Men med 1200 guld (1500 for Dread) gør de også av i pengepungen.
Jeg plejer at gå efter en stærk skytte på holdet. Selvom Cyclops bestemt er en stærk skytte, synes jeg at de er håbløse i længden. Stronghold er også lidt et bæ-slot. Hvis
det er et hurtigt spil, kan jeg godt fristes til Necropolis med Black Knight/Dread Knight og Lich/Power Lich kombinationen. Men de gode og lange spil – der er jeg nødt
til at være Tower:
1. I starten har jeg Master Gremlins (skytte).
2. Så investerer jeg i Mages (skytte).
3. Og i perioden op til lvl 7 creatures kører jeg med Nagaerne. Og det fungerer fantastisk, de giver virkelig tæv.
4. Når jeg har sparet op i ressourcer og har råd til Titaner, ja så har jeg en bad-ass skytte igen. Og så er jeg VIRKELIG badass. Jeg vil sågar påstå at jeg endnu ikke har
oplevet at tabe når jeg har min Titan/Naga Queen tæskehold!
Venlig hilsenYousif, 8. semester

MOK diskuterer:

Yousif har fat i den lange ende! Dread Knights er bestemt en kandidat til titlen, hvilket også fremgår af Lasses gennemgang.Dog er Cyclops ikke
helt gode nok til en top tre, trods evnen at være eneste ranged lv. 6. Med laveste health OG laveste damage, er specialet at skyde på mure bare ikke
godt nok! Og så er, som Lasse påpeger, lidt for dyre i samme ressource som lv. 7 skal bruge.. Men den eneste, den rigtige, den ægte er Naga Queens!!
At de har 10 mindre i health bliver bestemt gjort op for af en specialty, som falder hver gang, ikke bare 20%: No retalliation! Desuden giver den 30
damage, altid!! Ikke 15-30 (eller 18-36 double damage inkl.) som Dread-Knights. Med i overvejelserne er, at Queen Nagas rolle i højere grad er at
sikre sine ranged units fri bane, ikke at angribe - derfor gør dens begrænsede speed og manglende evne til at flyve ikke det store.
Helt enig Yousif, og tusinde tak for bidragene til debatten til jer begge!

gøgl
Artikelserie om Terminale Fremtidsscenarier

Stramme Bukser og Light Sodavand
Ja, I har sikkert hørt det; mænds sædkvalitet er stødt faldende, alt sammen pga.
modeverdens konstante pres om at vi, os mænd, går i stramme bukser og drikker
light sodavand for at holde vægten. Var der måske brug for fertilitetsklinikker i
800-tallet? Nej, dengang ofrede man bare en ged til Freja. Var det et problem at
stifte familie i 1800-tallet? Med en gennemsnitlig familiestørrelse på 19 børn skulle
man ikke tro det. Nej, det går ned ad bakke. Om hundrede år vil folk hungre efter
bare et par tusinde mikroskopiske haletudser pr. mL.
Faktisk, lad os ekstrapolerer grafen for den undersøgelse der først pointerede dette
problem.

Det står klart. Mænd, frys jeres sæd ned, oktober år 2042 bliver det sin vægt værd
i guld. Piger, find jer en mand der ikke drikker light.

Tidsperspektiver
Som jeg lige har bevist løber verden tør for ordentlig sæd omkring halloween i 2042.
Giv det tyve år mere og lige pludselig er der ingen børn på gaden længere (eller hvor
man nu ville opbevare børn i 2062). Menneskeheden der langsomt uddør efter en
periode hvor TV2-charlie har været utroligt populært.
Alt dette er selvfølgelig baseret på at disse undersøgelser og deres konklusioner er
perfekt sande. Det er de nok ikke. Fire ud af fem for at være aktuelt-ish.

Dødelighed
Ja, det lyder skræmmende, men virkeligheden er at man allerede nu kan lave
reproducere uden sæd. På mange måder vil det måske gøre verden lidt bedre. Overbefolkning er ikke længere et problem. Prævention bliver også redundant, da man
ikke bliver gravid uden laboratorieudstyr for mindst 20 millioner kroner. All in all
ikke specielt dødeligt. Men selvfølgelig kommer der til at blive et problem med alle
de arbejdsløse folkeskolelærere og pædagoer. En ud af fem smilies.

Æstetik
Gamle mennesker. Overalt. En ud af fem.

Jobmuligheder

Ældre mennesker er mere syge end unge. Ældre mennesker stemmer derfor altid
for at få en bedre sundhedssektor. Det kommer med andre ord til at være kronede
dage for os alle sammen (på nær pædiatri). Vi bliver også ansvarlige for at videreføre
menneskeheden, som de eneste der forstår teknologien der skal til at reproducerer
i denne fremtidsverden. Fire ud af fem.

basisgrupper
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Månedsmøde og generalforsamling i PMS

Kaospilot på Panum

PMS holder månedsmøde d. 8. dec. kl.17 i Studenterhuset.
Efter månedsmødet er der generalforsamling.

Kom og bliv introduceret til forskellige værktøjer og metoder med henblik på at
blive bedre til at lave projekter, kampagner og foredrag. Der vil også være fokus
på teambuilding.
Kaospilot-studerende Cathrine Reimann afholder temadag i samarbejde med IMCC
København og Sundhed for alle.
Det ønskede resultat for dagen er at få konkrete værktøjer indenfor projektarbejde,
konceptudvikling og effektivisering, samt have en dejlig dag sammen.

Punkter på dagsordenen
1. Beretning fra formanden (inklusive farvel
og tak)
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Forslag om vedtægtsændring, så medlemskab af PMS forudsætter, at man står på en
medlemsliste.
4. Valg til bestyrelsen
5. Eventuelt.
Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Alle deltager aktivt, Cathrine er facilitator.
Tid: Lørdag d. 10. december kl. 11-17. Husk madpakke, men der vil serveres kaffe
og kage.
Tilmelding til Liselotte Petersen, zbd334@alumni.ku.dk senest d. 8.12.2011
Med venlig hilsen
IMCC København og Sundhed for alle.

Vil du med PIT til Filippinerne?

Vil du med PIT til Tanzania?

PIT har restpladser på to forskellige hospitaler på Filippinerne til foråret 2012 i
perioden maj-juli. Der er plads til to studerende på hvert hospital. Det er en unik
mulighed for at kombinere et lærerigt hospitalsophold med spændende kultur og
dejlige sommertemperaturer!

Vi har lige nu en ledig plads på Dareda Hospital i Tanzania i perioden maj-juli
2012.

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 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 logi under opholdet.
Det skal oplyses, at samarbejdet mellem PIT og hospitalerne er helt nyt, altså har
vi ikke erfaringer fra tidligere PIT-udsendte.

Dareda hospital er et hospital beliggende ca. 200 km syd for Arusha i Tanzania.
Hospitalet er et katolsk støttet hospital med 200 senge. Hospitalet har både en
røntgen afdeling, en øjen-afdeling, en HIV/AIDS afdeling, operations-afdeling samt
medicinske afdelinger. En normal dag på hospitalet vil for de studerende komme til
at se ud som følgende:
-07:30-08:00: Morgenkonference.
-08:30-10:30: Stuegang. Her kan de studerende gå sammen med en læge eller senere
gå alene.
Om eftermiddagen kan de studerende vælge, om de vil arbejde i out patient departement, som er en slags ambulatorium/almen praksis, om de vil være på operationsgangen, assistere til fødsler eller om de vil ud i de omkringliggende landsbyer og
hjælpe med HIV-testning mm.
Du skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og kunne samle 5 kg
hospitalsudstyr til hospitalet. Den anden plads i perioden er allerede tildelt, så du
kommer ikke til at være der alene.
Kontakt rekruttering.pitkbh@gmail.com hvis du er interesseret. Pladsen uddeles
efter først-til-mølle-princippet.

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.
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

Vil du til Ghana med PIT i foråret 2012?
PIT har en restplads på et nyt samarbejdshospital i Ghana i perioden feb-april
2012.
Hospitalet Opuko er et mindre landsbyhospital beliggende i landsbyen Sankore i
Asunafo South District i Ghana. Sankore ligger halvanden times kørsel fra Ghanas
næststørste by Kumasi og er beliggende midt i den tropiske regnskov. Hospitalet er
det eneste hospital i distriktet, som har en population på 70.000 personer.
På hospitalet er der 40 sengepladser, og deres hovedområder er skadestuebehandling, general out patient care (ambulatorie), intern medicin, pædiatri, obstetrik,
gynækologi og general surgery. Da det er et relativt nyåbnet hospital, har de generelt
gode faciliteter: moderne operationsstue, endoskopi-udstyr, ekg-apparat, ultralyd,
laboratorie, veludstyret apotek samt en ny ambulance.

Julehygge og månedsmøde
PUFF holder månedsmøde tirsdag d. 6/12 kl. 16 i
lille mødesal, kom og julehyg med os
For mere info se: www.puffnet.dk

Hospitalet tilbyder en billig bolig, som deles af besøgende læger/studerende.
Da det er et nyt samarbejde for PIT, har vi ikke haft studerende dernede før. Dog
har lægen på hospitalet arbejdet på et andet PIT-hospital før, så han er bekendt
med vores kvalifikationer og glæder sig meget til, at der kommer PIT-studerende
derned og hjælper ham.
Du skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og kunne samle 5 kg
hospitalsudstyr til hospitalet. Den anden plads er besat, så du kommer ikke ud
alene.
Pladsen uddeles efter først-til-mølle-princippet.
Skriv til rekruttering.pitkbh@gmail.com

basisgrupper
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KURSUS I SUTUR 2

KURSUS I SUTUR 2

Sexekspressens månedsmøde d. 1. december!
er for
derværet
har været
voressutur
sutur 11kursus,
til til
FADLs
eller CeKUs
tilsvarende
kurser,
Sutur 2 erSutur
for2dig
derdighar
til til
vores
kursus,
FADLs
eller CeKUs
tilsvarende
kurser,
eller har erfaring fra klinikophold. Du skal kunne bruge dine suturinstrumenter, men behøver ikke
eller har nødvendigvis
erfaring fraatklinikophold.
Du skal kunne bruge dine suturinstrumenter, men behøver ikke
huske alt fra sutur 1.
nødvendigvis at huske alt fra sutur 1.
Vi går videre med forskellige suturteknikker, eksempelvis intrakutan og Gentoftesutur, samt noget
lapteknik eller andet underviseren har indenfor sit speciale. Vi øver os på grisefødder, selv om

Vi går videre
forskellige
suturteknikker, eksempelvis intrakutan og Gentoftesutur, samt noget
grisensmed
hud er
noget tykkere.
lapteknik eller andet underviseren har indenfor sit speciale. Vi øver os på grisefødder, selv om
Indhold:
grisens hud
er noget tykkere.
Teoridel med foredrag af underviser eller repræsentant fra suturproducent i forhold til brug
af forskellige teknikker og valg af materiale.
Praktisk øvelse og demonstration af underviser.
Indhold:
Kort pause med servering af lidt mad, hvis dette ønskes.
TeoridelVidere
medpraktisk
foredrag
af underviser eller repræsentant fra suturproducent i forhold
øvelse, så længe underviser og kursusansvarlige orker.

til brug

af forskellige teknikker og valg af materiale.
Kursusafgift:
50 kr.
Praktisk
øvelse
og demonstration af underviser.
Kort
med servering
lidt og
mad,
dette
ønskes.
Kravpause
til deltagere:
Medlem af af
SAKS
Suturhvis
1 eller
anden
relevant erfaring
Videre praktisk øvelse, så længe underviser og kursusansvarlige orker.

Tør du kramme en HIV-positiv? Tør du give vedkommende et kys? Ville du turde dele håndklæde, hvis der stod “brugt af HIV-smittede” oven over? Mange mennesker ved godt, at ingen
af de forestående ting er farlige, men vælger alligevel at tage afstand. I Sexekspressen mener
vi at det vigtigste er, at alle kan tale åbent om seksualitet og emner i relation hertil - også
emner, som kan være tabubelagte og fordomsbefængte. En god måde at opnå dette mål er
bl.a. ved at oplyse i folkeskolen og vi har brug for din hjælp!
1. december er World AIDS Day! Kom med hen i studenterhuset kl. 17.00 til årets sidste
månedsmøde og lær mere om, hvordan DU kan hjælpe os med at oplyse i folkeskolerne om bl.a.
HIV/AIDS og aflive nogle af de myter og fordomme, som stadig florerer i Danmark i 2011.
Til mødet er der kaffe og kage, og underviserne fra november fortæller kort om deres oplevelser. Bagefter mødet, som varer en time, er der mulighed for at blive til pizza og hygge,
hvis man har tid.

Dato: torsdag d.1/12/2011

Tag din læsemakker i hånden og kig forbi i studenterhuset kl. 17.00, d. 1. december! Vi
glæder os rigtig meget til at se dig!

Kursusafgift:
50 kr.
Tid: 17.00-20.00
Sted: lokale 1.2.16 Kemigangen, Panum Instituttet

Krav til deltagere: Medlem af SAKS og Sutur 1 eller anden relevant erfaring

Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe!

Tilmelding: starter torsdag d.24/11/2011

Dato: torsdag d.1/12/2011

WWW.SAKS-KBH.DK

Tid: 17.00-20.00
Sted: lokale 1.2.16 Kemigangen, Panum Instituttet
Tilmelding: starter torsdag d.24/11/2011
WWW.SAKS-KBH.DK

Studenterklubben holder fredag d. 2. december semestrets sidste

LAAAAANGE fredagsbar!!
Dørene vil være åbne 11-23, baren til 23:30.
Husk gyldigt SUND-studiekort (1 gæst
per kort)
Herefter holder studenterklubben jule- og
eksamenslukket...
- Hav en rigtig god jul og et godt nytår!!
Ses til næste år :)

Så er det blevet tid til NepAid månedsmøde:
Mandag den 5. december kl. 17 i IMCC-lokalet i studenterhuset
NepAid er en gruppe der arbejder med sundhedsprojekter i Nepal.
Vi skal til at starte et nyt projekt op så der er masser af mulighed for at få indflydelse
Velmødt NepAid

Ved du heller ikke hvad du skal efter FADLÕs julebanko i Œr??
GŒ ikke glip af

PanumkoretÕs julekoncert

Panumkoret har eksisteret siden 1993 prim¾rt som et studenterkor for
l¾gestuderende pŒ K¿benhavns Universitet, men er idag Œbent for alle i
alderen 20-50 Œr. Panumkorets repertoire er prim¾rt klassisk med en
fork¾rlighed for is¾r nordisk musik. Koret synger Œrligt 6-10 koncerter
bŒde i ind-og udland. Jon Hollesen har v¾ret korets dirigent siden 2004.
Midt i den m¿rkeste del af vinteren, hvor solen kun er oppe fŒ timer, vil
Panumkoret synge v¾rker af komponister som bl.a. Tallis, Mendelssohn,
Elgar og Lauridsen, der har sat musik til smukke tekster om solens, hŒbets
og det evige LYS.

Esajaskirken, Malm¿gade 14, KBH ¯
Torsdag den 15.december 2011 kl 20.00 (d¿rene Œbner kl 19.30)
EntrŽ: 50 kr (voksne), 30 kr (stud/pens)

kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag-fredag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 8.00-18.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
Telefontid
10.00-15.00

FADLs julebanko
2011
Juletiden nærmer
sig, og igen i år
afholder FADL,
Københavns
Kredsforening
julebanko med
masser af præmier
og julehygge.
Tag din læsemakker under armen
og mød op til et
sandt snevejr af tal
og præmier.
Efterfølgende vil
der være hygge
med æbleskiver
og gløgg.

Vi holder åbent længere......
Som en del af arbejdet med at gøre FADL mere tilgængelig i det daglige, har vi
gjort vores åbningstider i receptionen mere ”brugervenlige” for medlemmerne.
Vi holder nu åbent hver dag mandag-fredag fra kl. 8.00 til 18.00, hvor der er
adgang til Kredsforeningen ekspedition. Vores telefoner er åbne i tidsrummet
10.00-15.00.

Kommende aktiviteter
» 4. jan 2012: Repræsentantskabsmøde

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)
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KURSER
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KURSER
(INKL.
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VAGTBESTILLING
35 37 882012
00 TAST
1
FORÅR
FORÅR
FORÅR
2012
2012

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

EKSPEDITION

35 37 88 00 TAST 2

ANNONCER
WEEKEND/HELLIGDAGS-BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOSPITALET
2 NYE
HOLD
HOLD
A
HOLD
A SØGER
A
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden er
fra kl. 8 - 14 i weekender og på alle helligdage samt juleaftensdag. Vi er altid fem holdmedlemmer på arbejde,
og derfor har vi et godt sammenhold indbyrdes og et godt
samarbejde med de øvrige ansatte på afd. 3011.
Krav:
• Min. 300 SPV-timer og gerne stikkererfaring
• Gyldigt akkrediteringskort
• Du skal være på holdet i mindst 1 år
• Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – inkl. sommerferie, jul og eksamensperioder
• Deltage i et introduktionsmøde i januar (typisk fra
kl. 14-16)
• Deltage i holdmødet torsdag d. 19. januar kl. 17.00 i
kaffestuen, afd. 3011 på RH

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ
HUSK
AT HVH
GIVEHVH
OS BESKED
Søndag
Søndag
Søndag
05/0205/02
09.30-14.00
05/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
Mandag
06/0206/02
16.30-20.30
06/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH HVH HVH
Lektion
Lektion
4: Lektion
4: Mandag
4: Mandag
Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsENTEN
PR.
TELEFON
Tirsdag
07/0207/02
16.30-20.30
07/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHBREV,
HVH HVH
Lektion
Lektion
5: Lektion
5: Tirsdag
5: Tirsdag
møde
Lektion
Lektion
Lektion
3*:
3*:Tirsdag
3*:Tirsdag
Tirsdag
14/0214/02
16.30-21.00
14/02
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH HVH
ELLER
EMAIL.
Onsdag
Onsdag
Onsdag
15/0215/02
16.30-21.00
15/02
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH HVH
Løn: SPV-holdløn
• Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af januar
Orientering
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
01/0201/02
16.30-17.30
01/02
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB VB
• Tage ansvar, kunne
samarbejde
ogOnsdag
vide at
holdarbejdet
Lektion
1: Lektion
1: Torsdag
1: Torsdag
Torsdag
02/0202/02
16.30-20.30
02/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH HVH HVH
kræver holdånd Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
2*:
2*:Lørdag
2*:Lørdag
Lørdag
04/0204/02
09.30-14.00
04/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH HVH HVH
• Ansættelse pr. 1. januar 2012

TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG
TIRSDAG
DENTIRSDAG
10/01
DEN 10/01
DEN 10/0
KL. 10.00
KL. via
10.00
KL.via
10.00 via

VT
VT
VT
KURSER
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HOLD
HOLD
AHOLD
A A

www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk

Lektion
Lektion
6*:
Lektion
6*:Torsdag
6*:Torsdag
Torsdag
16/0216/02
16.30–18.30
16/02
16.30–18.30
16.30–18.30
HVH HVH HVH
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVH HVH HVH
Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. december 2011 kl.
Prøve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
Mandag
20/0220/02
16.30-18.45
20/02
16.30-18.45
16.30-18.45
HVH HVH HVH
10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH HVH HVH
ing til hold – Mærket
”1602”
* = Holdet
* = Holdet
*er
= delt
Holdet
er i delt
2 er
grupper
i delt
2 grupper
i2
à grupper
6 personer
à 6 personer
à 6 personer
HertilHertil
kommer:
Hertil
kommer:
kommer:
Spørgsmål kan rettes
til
Ballegaard
8 timer
8 holdleder
timer
på8operationsgang:
timer
på Christine
operationsgang:
på operationsgang:
08., 09.,
08., 10.
09.,
08.,
eller
10.
09.,13/2
eller
10. 13/2
eller 13/2
på e-mail: christine_ballegaard@hotmail.com
2 dage
2 dage
på
2følgevagt:
dage
på følgevagt:
på
25. +25.
26/2
+25.
26/2
eller
+ 26/2
03.
eller+03.
eller
04/3
+03.
04/3
+ 04/3
HOLD
HOLD
C
HOLD
C
C følgevagt:

V T K HOLD
U R SCE R ( I N
KOrientering
L .Orientering
B Onsdag
V Onsdag
T ) Onsdag
F14/03
O14/03
R16.30-17.30
Å14/03
R 216.30-17.30
0VB1 VB2
Orientering
16.30-17.30

VB
Lektion
Lektion
1:Lektion
1: B
1:Torsdag
Torsdag
15/03
15/03
16.30-20.30
15/03
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
HOLD
HOLD
BHOLD
B Torsdag
Lektion
2*:
Lektion
2*: Lørdag
2*:
Lørdag
17/03
17/03
09.30-14.00
17/03
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH HVH
Onsdag Lektion
14/03
16.30-17.30
VB Lørdag
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
Onsdag
22/02
22/02
16.30-17.30
22/02
16.30-17.30
16.30-17.30
VB HVH
VB HVH
VB
Søndag
Søndag
18/03
18/03
09.30-14.00
18/03
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
Torsdag Orientering
15/03
16.30-20.30
HVHSøndag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
23/02
23/02
16.30-20.30
23/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH HVH
HVH
Lektion
Lektion
1:
Lektion
1:
Mandag
19/03
19/03
16.30-20.30
19/03
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH
Lektion
4:
Lektion
4:1: Mandag
4:
Lørdag Lektion
17/03
09.30-14.00
HVHMandag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
25/02
25/02
09.30-14.00
25/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
HVH HVH
HVH
Lektion
Lektion
2*:
Lektion
2*:
Søndag Lektion
18/03
09.30-14.00
HVHTirsdag
Tirsdag
20/03
20/03
16.30-20.30
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16.30-20.30
HVH
HVH
Lektion
5:
Lektion
5:2*:Tirsdag
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Søndag
26/02
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09.30-14.00
26/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
HVH HVH
HVH
Mandag Lektion
19/03
16.30-20.30
HVHTirsdag
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
Lektion
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3*: Tirsdag
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Tirsdag
27/03
27/03
16.30-21.00
27/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH
HVH
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TILMELDINGSFRIST:
Lektion
Lektion
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Lektion
4: Onsdag
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HVH HVH
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TIRSDAG
DEN 21/02
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28/03
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16.30-21.00
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3*:Tirsdag
06/0306/03
16.30-21.00
06/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH HVH
Onsdag
28/03
16.30-21.00
HVH Tirsdag
www.fadlvagt.dk
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVHHVH HVH
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
Torsdag
29/04 16.30–18.30
HVH Onsdag
Onsdag
Onsdag
07/0307/03
16.30-21.00
07/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH HVH
Prøve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
Mandag
02/04
02/04
16.30-18.45
02/04
16.30-18.45
16.30-18.45
HVH
HVH HVH
18.30-20.30
HVH Torsdag
Lektion
Lektion
6*:
Lektion
6*:Torsdag
6*:Torsdag
08/0308/03
16.30–18.30
08/03
16.30–18.30
16.30–18.30
HVH HVH HVH
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH
HVH
Mandag
02/04 16.30-18.45 HVH
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVH
HVH HVH
HVH
*Prøve*:
= *Holdet
=
Holdet
*Prøve*:
er
= delt
Holdet
erMandag
delt
i 2 er
grupper
i HVH
2delt
grupper
i 2à grupper
612/03
à
personer
616.30-18.45
personer
à16.30-18.45
6 personer
18.45-21.00
Prøve*:
Mandag
Mandag
12/03
12/03
16.30-18.45
HVH HVH HVH

Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
Onsdag
01/0201/02
16.30-17.30
01/02
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB
VB 1:
Lektion
ektion
Lektion
1: Lektion
1: Torsdag
1: Torsdag
Torsdag
02/0202/02
16.30-20.30
02/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH HVH
HVH
Lektion
2*:
2*:
2*:Lørdag
2*:Lørdag
Lørdag
04/0204/02
09.30-14.00
04/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH HVH HVH
ektion
Lektion
Lektion
Søndag
Søndag
Søndag
05/0205/02
09.30-14.00
05/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH HVH
HVH
Lektion
4:
Mandag
06/0206/02
16.30-20.30
06/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH HVH
HVH
ektion
Lektion
4: Lektion
4: Mandag
4: Mandag
Lektion
5:
Tirsdag
07/0207/02
16.30-20.30
07/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH HVH
HVH
ektion
Lektion
5: Lektion
5: Tirsdag
5: Tirsdag
Lektion
3*:
ektion
Lektion
Lektion
3*:
3*:Tirsdag
3*:Tirsdag
Tirsdag
14/0214/02
16.30-21.00
14/02
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH HVH
Onsdag
Onsdag
Onsdag
15/0215/02
16.30-21.00
15/02
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH HVH
HVH
Lektion
6*:
ektion
Lektion
6*:
Lektion
6*:Torsdag
6*:Torsdag
Torsdag
16/0216/02
16.30–18.30
16/02
16.30–18.30
16.30–18.30
HVH HVH HVH
Prøve*:
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVH HVH HVH
røve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
Mandag
20/0220/02
16.30-18.45
20/02
16.30-18.45
16.30-18.45
HVH HVH HVH
* = Holdet
à kommer:
6 personer
Hertil
Hertil
Hertil
kommer:
kommer:
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH HVH
HVH er delt i 2 grupper
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH HVH HVH
Hertil kommer:
8*timer
timer
på8
operationsgang:
på
timer
på
21.,
22.,
23.
21.,
23.
eller
22.,
eller
26/3
23.26/3
eller 26/3
= Holdet
* = Holdet
*er
= delt
Holdet
er i delt
2 er
grupper
i delt
2 grupper
i2
à grupper
6 personer
à 6 personer
à 6 personer
=8 Holdet
*=
Holdet
*
er
= operationsgang:
delt
Holdet
er
i delt
2operationsgang:
er
grupper
i delt
2 grupper
i2
à21.,
grupper
6 personer
à22.,
6
personer
à
6 personer
8 timer på operationsgang:
21.,
22.,
23.
eller
26/3
HertilHertil
kommer:
Hertil
kommer:
kommer:
på2følgevagt:
på
følgevagt:
på følgevagt:
14. 14.
+ 15/4
+ 14.
15/4
eller
+eller
15/4
21. 21.
+eller
22/4
+ 21.
22/4+ 22/4
2Hertil
dage
2 dage
dage
Hertil
kommer:
Hertil
kommer:
kommer:
dage på følgevagt: 14. +
21.
22/4
timer
8 timer
på8operationsgang:
timer
på operationsgang:
på operationsgang:
08., 09.,
08., 10.
09.,
08.,eller
10.
09.,13/2
eller
10. 13/2
eller 213/2
8 15/4
timer
8 eller
timer
på8operationsgang:
timer
på+operationsgang:
på operationsgang:
29., 01.,
29., 02.
01.,
29.,
eller
02.
01.,05/3
eller
02. 05/3
eller 05/3
25. +25.
26/2
+25.
26/2
eller
+ 26/2
03.
eller+03.
eller
04/3
+03.
04/3
+ 04/3
dage
2 dage
på 2følgevagt:
dage
på følgevagt:
på følgevagt:
2 dage
2 dage
på 2følgevagt:
dage
på følgevagt:
på følgevagt:
17. +17.
18/3
+17.
18/3
eller
+ 18/3
24.
eller+24.
eller
25/3
+24.
25/3
+ 25/3

HOLD
HOLD
CHOLD
C
C

HOLD D
rientering
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
14/03
14/03
16.30-17.30
14/03
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB
VB
HOLD
HOLD
B
HOLD
BOnsdag
B
Orientering

TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG
TIRSDAG
DENTIRSDAG
21/02
DEN 21/02
DEN 21/02
KL. 10.00
KL. 10.00
via KL.
via10.00 via

TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST

www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk

ONSDAG
ONSDAG
DEN ONSDAG
01/02
DEN 01/02
DEN 01/0
KL. 10.00
KL. via
10.00
KL.via
10.00 via
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk

HOLD
HOLD
D
HOLD
D D

Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
11/04
11/04
16.30-17.30
11/04
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB
VB
Onsdag Orientering
11/04
16.30-17.30
VB Onsdag
ektion
Lektion
1: Lektion
1: Torsdag
1:Torsdag
Torsdag
15/03
15/03
16.30-20.30
15/03
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH
HVH1:
12/04
12/04
16.30-20.30
12/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
Lektion
1:16.30-20.30
Lektion
1: Torsdag
1:Torsdag
Torsdag Lektion
12/04
HVHTorsdag
Lektion
Orientering
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
Onsdag
22/02
22/02
16.30-17.30
22/02
16.30-17.30
16.30-17.30
VB HVH
VB HVH
VB
ektion
Lektion
2*:Lektion
2*: Lørdag
2*:
Lørdag
Lørdag
17/03
17/03
09.30-14.00
17/03
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
Lørdag
14/04
14/04
09.30-14.00
14/04
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH HVH
Lektion
2*:
Lektion
2*: Lørdag
2*:
Lørdag Lektion
14/04
09.30-14.00
HVHLørdag
Lektion 2*:
Torsdag
Torsdag
Torsdag
23/02
23/02
16.30-20.30
23/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH HVH
HVH
ektion
Lektion
1: Lektion
1: Søndag
1:Søndag
Søndag
18/03
18/03
09.30-14.00
18/03
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
HVH
Søndag
15/04 09.30-14.00
HVHSøndag
Søndag
Søndag
15/04
15/04
09.30-14.00
15/04
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH HVH
Lørdag
Lørdag
Lørdag
25/02
25/02
09.30-14.00
25/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
HVH HVH
HVH
ektion
Lektion
2*:
Lektion
2*:
Mandag
Mandag
19/03
19/03
16.30-20.30
19/03
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
ektion
Lektion
4:
Lektion
4:2*:Mandag
4:
Lektion 4:
Mandag Lektion
16/04
HVHMandag
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
4:16.30-20.30
Lektion
4: Mandag
4:Mandag
16/04
16/04
16.30-20.30
16/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
Søndag
Søndag
Søndag
26/02
26/02
09.30-14.00
26/02
09.30-14.00
09.30-14.00
HVH
HVH HVH
HVH
Tirsdag
20/03
20/03
16.30-20.30
20/03
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH
TIRSDAG
TIRSDAG
DEN TIRSDAG
21/02
DEN
21/02
DEN16.30-20.30
21/02
ektion
Lektion
5: Lektion
5: Tirsdag
5:Tirsdag
Tirsdag
17/04
HVH
ONSDAG
DEN
21/03
Lektion 5:
Lektion
Lektion
5:Lektion
5: Tirsdag
5:Tirsdag
Tirsdag
17/04
17/04
16.30-20.30
17/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
Mandag
Mandag
Mandag
77/02
77/02
16.30-20.30
77/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH
HVH
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
ektion
Lektion
4:Lektion
Lektion
4: Tirsdag
4:Tirsdag
ektion
Lektion
3*:
3*:
3*:
Tirsdag
27/03
27/03
16.30-21.00
27/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH
HVH
HVH
10.00
KL. 10.00
via KL.
via24/04
10.00 via 16.30-21.00 HVH
Tirsdag
KL. 10.00 via
Lektion
3*: KL.
Tirsdag
Tirsdag
24/04
24/04
16.30-21.00
24/04
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH HVH
Lektion
3*:
Lektion
3*: Tirsdag
3*:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
28/02
28/02
16.30-20.30
28/02
16.30-20.30
16.30-20.30
HVH
HVH HVH
HVH
ONSDAG
ONSDAG
DENLektion
ONSDAG
01/02
DEN
01/02
DEN
01/02
ektion
Lektion
5: Lektion
5: Onsdag
5:Onsdag
Onsdag
25/04
16.30-21.00
HVH
www.fadlvagt.dk
Onsdag
28/03
28/03
16.30-21.00
28/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH
HVH
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
Onsdag
Onsdag
Onsdag
25/04
25/04
16.30-21.00
25/04
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH HVH
ektion
Lektion
3*:
Lektion
3*:Torsdag
3*:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
06/03
06/03
16.30-21.00
06/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH
HVH
HVH
KL.
10.00
KL. via
10.00
KL.26/04
via
10.00 via16.30–18.30
Lektion
6*:
Torsdag
HVH
ektion
Lektion
6*:
Lektion
6*:
6*:
Torsdag
Torsdag
29/04
29/04
16.30–18.30
29/04
16.30–18.30
16.30–18.30
HVH
HVH
HVH
Lektion
Lektion
6*:
Lektion
6*: Torsdag
6*:
Torsdag
26/04
26/04
16.30–18.30
26/04
16.30–18.30
16.30–18.30
HVHHVH HVH
Onsdag
Onsdag
Onsdag
07/0307/03
16.30-21.00
07/03
16.30-21.00
16.30-21.00
HVH
HVH HVH
HVH
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
18.30-20.30
HVHTorsdag
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVH
HVH
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVHHVH HVH
ektion
Lektion
6*:
Lektion
6*:Mandag
Torsdag
6*:
Torsdag
Torsdag
08/03
08/03
16.30–18.30
08/03
16.30–18.30
16.30–18.30
HVH
HVH
HVH
Prøve*:
Mandag
30/04 16.30-18.45 HVH
røve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
02/04
02/04
16.30-18.45
02/04
16.30-18.45
16.30-18.45
HVH
HVH
HVH
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVH HVH HVH
Prøve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
30/04
30/04
16.30-18.45
30/04
16.30-18.45
16.30-18.45
HVHHVH HVH
18.45-21.00
HVHMandag
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH
HVH HVH
røve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
Mandag
12/0312/03
16.30-18.45
12/03
16.30-18.45
16.30-18.45
HVH HVH
HVH er delt i 2 grupper à 6 personer
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVHHVH HVH
* = Holdet
= *Holdet
= Holdet
*er
= delt
Holdet
er delt
i 2 grupper
er
i 2delt
grupper
i2
à grupper
6à
personer
6 personer
à 6 personer
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVH HVH
HVH
8 timer
på operationsgang:
eller
* =18.,
*Holdet
=19.,
Holdet
* 20.
er
= delt
Holdet
er delt
i 23/4
2 er
grupper
i 2delt
grupper
i 2à grupper
6à
personer
6 personer
à 6 personer
ertil
Hertil
kommer:
kommer:
Hertil kommer:
= Holdet
* = Holdet
*er
= delt
Holdet
er i delt
2 er
grupper
i delt
2 grupper
i2
à grupper
6 personer
à 6 personer
à 6 personer
2 dage på følgevagt: 05. 8+timer
06/5
eller
12.operationsgang:
+ 13/5
8 timer
på8operationsgang:
på
timer
på operationsgang:
18.,18.,
19.,19.,
20.
18.,20.
eller
19.,
eller
23/4
20.23/4
eller 23/4
timer
8 timer
på8operationsgang:
på
timer
operationsgang:
på operationsgang:
21.,21.,
22.,22.,
23.
21.,
23.
eller
22.,
eller
26/3
23.26/3
eller 26/3
HertilHertil
kommer:
Hertil
kommer:
kommer:
2 dage
2 dage
på2følgevagt:
på
dage
følgevagt:
på følgevagt:
05. 05.
+ 06/5
+ 05.
06/5
eller
+eller
06/5
12. 12.
+eller
13/5
+ 12.
13/5+ 13/5
dage
2
dage
2
dage
på
følgevagt:
på
følgevagt:
på
følgevagt:
14.
14.
+
15/4
+
15/4
14.
eller
+
eller
21.
15/4
21.
+
eller
22/4
+
22/4
21.
+
22/4
timer
8 timer
på8operationsgang:
timer
på operationsgang:
på operationsgang:
29., 01.,
29., 02.
01.,
29.,eller
02.
01.,05/3
eller
02. 05/3
eller 05/3
dage
2 dage
på 2følgevagt:
dage
på følgevagt:
på følgevagt:
17. +17.
18/3
+17.
18/3
eller
+ 18/3
24.
eller+24.
eller
25/3
+24.
25/3
+ 25/3
HOLD E

HOLD
E
HOLD
E
E VB
Onsdag HOLD
09/05
16.30-17.30
Torsdag
10/05 16.30-20.30 HVH
Orientering
Orientering
Onsdag
Onsdag
09/05
09/05
16.30-17.30
09/05
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB
Lørdag Orientering
12/05
09.30-14.00
HVHOnsdag
10/05
10/05
16.30-20.30
10/05
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH
Lektion
1:09.30-14.00
Lektion
1: Torsdag
1:Torsdag
Søndag Lektion
13/05
HVHTorsdag
Torsdag
12/04
12/04
16.30-20.30
12/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
ektion
Lektion
1: Lektion
1: Torsdag
1:Torsdag
Lektion
Mandag Lektion
14/05
16.30-20.30
HVHLørdag
TILMELDINGSFRIST:
Lørdag
12/05
12/05
09.30-14.00
12/05
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH
Lektion
2*:
Lektion
2*: Lørdag
2*:
LørdagLørdag
14/04
14/04
09.30-14.00
14/04
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH
HVH4:
ektion
Lektion
2*:Lektion
2*: Lørdag
2*:
Lektion
Tirsdag
15/05 16.30-20.30
HVHSøndag
TIRSDAG
DEN 17/04
Søndag
SøndagSøndag
15/04
15/04
09.30-14.00
15/04
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH
HVH5:
Søndag
Søndag
13/05
13/05
09.30-14.00
13/05
09.30-14.00
09.30-14.00
HVHHVH
Lektion
Torsdag
24/05
HVHMandag
KL. 10.00 via
ektion
Lektion
4: Lektion
4: Mandag
4:Mandag
Mandag
16/04
16/04
16.30-20.30
16/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH
HVH3*: TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
14/05
14/05
16.30-20.30
14/05
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH
Lektion
Lektion
4:16.30-21.00
Lektion
4: Mandag
4:Mandag
Tirsdag
29/05
HVH
www.fadlvagt.dk
ektion
Lektion
5: Lektion
5: Tirsdag
5:TirsdagTirsdag
17/04
17/04
16.30-20.30
17/04
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH HVH
ONSDAG
ONSDAG
DEN ONSDAG
21/03
DEN
21/03
DEN
21/03
Tirsdag
15/05
15/05
16.30-20.30
15/05
16.30-20.30
16.30-20.30
HVHHVH
Lektion
Lektion
5:16.30-21.00
Lektion
5: Tirsdag
5:Tirsdag
Lektion
30/05via 16.30–18.30 HVH
TirsdagTirsdag
24/04
24/04
16.30-21.00
24/04
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH
HVH6*: KL. Onsdag
10.00
KL. 10.00
via KL.
via10.00
ektion
Lektion
3*:Lektion
3*: Tirsdag
3*:
Lektion
Lektion
Lektion
3*:
3*: Torsdag
3*:
Torsdag
Torsdag
24/05
24/05
16.30-21.00
24/05
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH
18.30-20.30 HVH
Onsdag
OnsdagOnsdag
25/04
25/04
16.30-21.00
25/04
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH HVH
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
Tirsdag
Tirsdag
29/05
29/05
16.30-21.00
29/05
16.30-21.00
16.30-21.00
HVHHVH
Prøve*:
Torsdag
31/05 16.30-18.45
HVHTirsdag
ektion
Lektion
6*:Lektion
6*: Torsdag
6*:
Torsdag
Torsdag
26/04
26/04
16.30–18.30
26/04
16.30–18.30
16.30–18.30
HVHHVH HVH
Lektion
Lektion
6*:
Lektion
6*: Onsdag
6*:
Onsdag
30/05
30/05
16.30–18.30
30/05
16.30–18.30
16.30–18.30
HVHHVH
18.45-21.00
HVHOnsdag
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVHHVH HVH
18.30-20.30
18.30-20.30
18.30-20.30
HVHHVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
røve*:
Prøve*:
Prøve*:
Mandag
Mandag
Mandag
30/04
30/04
16.30-18.45
30/04
16.30-18.45
16.30-18.45
HVHHVH
HVH
Prøve*:
Prøve*:
Prøve*:
Torsdag
Torsdag
Torsdag
31/05
31/05
16.30-18.45
31/05
16.30-18.45
16.30-18.45
HVHHVH
Hertil kommer:
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVHHVH
HVHpå operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5
8 timer
18.45-21.00
18.45-21.00
18.45-21.00
HVHHVH
= *Holdet
= Holdet
*er
= delt
Holdet
er delt
i 2 grupper
er
i 2delt
grupper
i2
à grupper
6à
personer
6 personer
à 6 personer
2 dage på følgevagt: 02. *+=
03/6
09.delt
+ 10/6
*Holdet
= eller
Holdet
* er
=
Holdet
er
delt
i 2 er
grupper
i 2delt
grupper
i 2à grupper
6à
personer
6 personer
à 6 personer

TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST

ONSDAG
ONSDAG
DENONSDAG
21/03
DEN 21/03
DEN 21/03
KL. 10.00
KL. 10.00
via KL.
via10.00 via
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk

HOLD
HOLD
DHOLD
D
D

Orientering
Lektion 1:
rientering
Orientering
Orientering
Onsdag
OnsdagOnsdag
11/04
11/04
16.30-17.30
11/04
16.30-17.30
16.30-17.30
VB VB Lektion
VB 2*:

timer
8 timer
på8operationsgang:
på
timer
operationsgang:
på operationsgang:
18.,18.,
19.,19.,
20.
18.,
20.
eller
19.,
eller
23/4
20.23/4
eller 23/4
dage
2 dage
på 2
følgevagt:
på
dage
følgevagt:
på følgevagt:
05. 05.
+ 06/5
+ 06/5
05.
eller
+eller
12.
06/512.
+eller
13/5
+ 13/5
12. + 13/5

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

Hertil
Hertil
kommer:
kommer:
Hertil kommer:
8 timer
8 timer
på8operationsgang:
på
timer
operationsgang:
på operationsgang:
16.,16.,
21.,21.,
22.
16.,22.
eller
21.,
eller
23/5
22.23/5
eller 23/5

TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST:
TILMELDINGSFRIST

TIRSDAG
TIRSDAG
DENTIRSDAG
17/04
DEN 17/04
DEN 17/04
KL. 10.00
KL. 10.00
via KL.
via10.00 via
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk
www.fadlvagt.dk

vagtbureauet

10
10

½

vagtbureauet

11
11

12
12

vagtbureauet

vagtbureauet
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3. semester eksamensfest

DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET
F O R

F ØDE VA R E R,

VE T E R I NÆR M E D I C I N

OG

NAT UR R E S SO UR C E R

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fredag den 13. januar
Gratis adgang – alle er velkomne
Det bliver vildt!

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Nov-Dec 2011
TA/vagt
Demonstrator
November
28.
16-22
Alexander
29.
16-22
Birgitte
Thomas (16-22)
29.
2. SEM PRØVE SPOT
December
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
19.
30.

17-22
Birgitte
Carina (17-22)
16-22
Stine
Thomas (17-22)
08-15
Stine
Carina (8-15)
16-22
Birgitte
16-22
Alexander Thomas (16-22)
16-22
Birgitte
Carina (16-22)
16-22
Alexander Thomas (16-22)
2. SEM SPOT EKSAMEN
16-20
Stine
08-12
Birgitte
Carina (8-12)

Januar
2.

3. SEM SPOT EKSAMEN

Studentermenighedens julefrokost
Vi afholder den traditionsrige julefrokost og afslutter semesteret med manér. Du kan regne med
masser af god mad - herunder formodentlig noget
med gris - sange og kvalificeret samvær.
Arrangementet er åbent for alle studerende ved
Københavns Universitet og andre højere læreanstalter.
Tid: Fredag den 9. december 2011 kl. 13.30
(Der er afslutningsgudstjeneste i Trinitatis Kirke
kl. 12.15. Prædikant er studenterpræst Stefan
Lamhauge Hansen.)
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Tilmelding: Via Billetto eller mail lotz@adm.ku.dk
senest 6. december
Pris: kr. 50. Ved tilmelding og betaling via Billetto
(www.billetto.dk > søg på Studentermenigheden)
senest den 2. december er din første øl - eller sodavand - og snaps inkluderet i prisen.

Uge 48: Gode tilbud fra studenterpræsten
Semesteret nærmer sig sin afslutning. MOK
holder snart julepause. Der er trængsel og
alarm i farvandet. Studenterpræsten går dog
ikke i dvale hele december måned. Han er til
at træffe nogenlunde som normalt - undtagen
mellem jul og nytår. Brug ham. Få en snak om
eksamensræset. Gaveræset. Familieræset.
Eller noget helt andet. Han er der netop til
det, som DU vil tale om.
Biblen. Paulus Homo - Det ny Testamente og
homoseksualitet

Biblen for begyndere – en føljeton XI
I den forgangne uge har kirke- og ligestillingsministeren fremsat et forslag om at det
skal være muligt for bøsser og lesbiske at blive gift i
kirken og kalde sig ægtefolk. Det skal han herfra ikke
have utak for. Det er på tide vi får barberet den ged.
Debatten er dog stadig glødende, meningerne er delte
og der argumenteres bl.a. ud fra Biblen.
Som det måske er fremgået af tidligere klummer hører
jeg ikke til dem, der mener at Biblen uden videre kan

Forsøgspersoner søges til kostprojekt
Effekt af mælk og ost på fækal fedtudskillelse og blodlipider
Version 2

Til et forskningsprojekt der har til formål at undersøge effekten af mælk og ost på fedtudskillelse, blodlipider og appetit søger vi: 16 raske mænd mellem 18 og 50 år
Du kan deltage hvis du
 Har et BMI på 20-28 kg/m2. Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg)
med din højde*højde (målt i meter)
Du kan ikke deltage hvis du:
 Har mælkeallergi eller laktoseintolerance
 Ryger
 Har en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk
 Har taget kosttilskud (gælder også vitaminpiller) i de sidste 2 måneder før forsøget
 Ikke kan lide ost og mælk
 Dyrker idræt mere end 10 timer om ugen
 Deltager i andre interventionsforsøg
Hvad indebærer forsøget for dig?
Din involvering i forsøget varer ca. 3 mdr. I løbet af denne periode skal du igennem 3 kostperioder, i hvilke du skal spise 3 forskellige kosttyper.
Hver kostperiode varer 14 dage. Datoerne er: periode 1: 19/1 – 2/2; 2: 16/2 – 1/3 og 3:
15/3 – 29/3!
I hver af de tre kostperioder skal du spise en bestemt kost, og imellem hver kostperiode lever du,
som du plejer. Vi udleverer AL din mad samt vand til at drikke og til at lave kaffe og te af. Du
skal i disse kostperioder spise alt det du får udleveret og du må IKKE drikke eller spise andet
end det du får udleveret. Det er MEGET vigtigt for forsøgets resultater at dette overholdes.
Du skal hver dag spise dit morgenmåltid eller frokost på instituttet og får udleveret maden til resten af dagen. Dog får du fredag udleveret mad til hele weekenden.
Før og efter hver periode, dvs. i alt 6 gange, skal du have taget en blodprøve om morgenen. I
slutningen af hver periode skal du opsamle AL din fæces i 5 døgn og AL din urin i et døgn. Desuden skal du løbende føre en motionsdagbog og afføringsmønster samt udfylde spørgeskemaer.
Gennemførelse af forsøget honoreres med 3000 kr. Hvis du er interesseret i mere information,
så ring eller send en e-mail!
Karina V. Sørensen,
Institut for Human Ernæring
karvs@life.ku.dk og tlf.: 51 68 03 99

bruges som rettesnor for vore handlinger, vores moral
eller livsførelse. Man kan ikke argumentere med Biblen som sådan, for der er altid tale om en fortolkning.
Selv hos dem, der kalder sig bibeltro.
Det er også hos dem, man ofte finder skriftstedsargumenter. Ofte bliver apostlen Paulus hentet frem.
De steder han udtaler sig om homoseksualitet er det
negativt: Rom.1,2627, 1. Kor. 6,9 og 1.
Tim. 1,10. (Lyder
det græsk, så læs
Lise’s indlæg fra
sidste uge om
forkortelser).
Ingen tvivl om at
Paulus var imod
homoseksualitet,
selvom ingen af eksemplerne nævner
lesbiske forhold.
I de to sidste eksempler opregner
Paulus folk, der
er uretfærdige og
derfor ikke skal arve Guds rige og herunder kommer
så ”mænd der ligger med mænd” sammen med bl.a.
drabsmænd, løgnere, griske mennesker, afgudsdyrkere
og drukkenbolte.
Paulus var altså imod rigtig mange ting. Han mente
også at kvinder skulle tie i forsamlinger, underordne
sig deres mænd og have tildækket hoved, når hun bad
eller talte profetisk (1. Kor. 11,4-5 og 1. Kor 14,34).

I øvrigt mente Paulus, at det var bedst at være helt
afholdende som ham selv, men kan man ikke dette så
er det bedre at gifte sig ”for at undgå utugt” ( 1. Kor
7, 1ff). Det afgørende er at man er vendt mod Gud.
For Paulus er der tale om hans egen mening og hans
moralopfattelse afspejler på mange måder hans samtids. Den behøver vi ikke overtage, for kristendommen
står og falder ikke med det.
Som en anden klog teolog har sagt, så kan Paulus tale
om homoseksualitet uden videre fjernes uden at hans
teologi ændrer sig. (Thomas Reinholdt Rasmussen,
Skriften, kirken og homoseksualitet, Kristeligt Dagblad, 10. feb. 2011: http://goo.gl/cWvUq).
Ganske interessant er det også, at Jesus i evangelierne
ikke nævner homoseksualitet. Men der er mange
eksempler på at han rækker ud efter de udstødte og
dem de andre ikke vil være sammen med. Han opløser
sociale og moralske skel. Meget ofte i konfrontation
med almindelig borgerlig moral. Sammenfattende
må man sige, at Kristus vil inkludere det udstødte og
fortabte. Derfor synes jeg det giver god mening også
at inkludere de homoseksuelle.
Nu handler meget af den aktuelle diskussion om, hvad
et ægteskab er – i kristen forstand. Det har jeg ikke
været inde på. Men et er ikke svært at finde litteratur,
eller anden information om emnet. Og hvis du vil
høre min mening, så er du velkommen til at komme
forbi kontoret.
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

studietilbud
Juleaftensgudstjeneste ved Nicolai Halvorsen
Tid: 24. december kl. 15.00
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv

Af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
FOR ISLANDSKE STUDERENDE VED DE HØJERE
LÆREANSTALTER
uddeles i foråret 2012 nogle stipendier til islandske studerende. Forudsætningen for at komme i betragtning er,
at man er islandsk statsborger og studerer ved en højere
læreanstalt i Danmark.
Ansøgningsskemaer kan downloades fra Dansk-Islandsk
Samfunds hjemmeside
(www.dansk-islandsk.dk) eller rekvireres skriftligt fra
Dansk-Islandsk Samfunds sekretariat, Nybrovej 116, 2800
Kgs. Lyngby.
Ansøgningsfristen er 31. december 2011.
Dansk-Islandsk Samfund

Har du lyst til at deltage i
et projekt om laparoskopisk
kirurgi?
Vi er en projektgruppe, der vil undersøge om det kirurgiske præstationsniveau reduceres under faste. Til det
skal vi bruge 12 medicinstuderende fra kandidatdelen,
der ikke tidligere har prøvet at arbejde med en kirurgisk
simulator.
Projektet udføres på Juliane Marie Centeret på Rigshospitalet.

Hvad indebærer det for dig at deltage i
projektet?
• Du vil, under vejledning, blive optrænet i at udføre en
salpingektomi (fjernelse af en æggeleder), der foretages pga.
en ekstrauterin graviditet. Dette operationsmodul udføres
på en kirurgisk simulator. Du vil blive optrænet til du har
opnået ekspertniveau. Det forventer vi kan opnås på en
eller to sessioner af 2-3 timers varighed.

Redigeret af Markus/MOK.red.
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Lundsgaardmøde den 12. december om genopretningsplan, budget
og fusion
Dekanatet inviterer til stormøde i Haderup auditoriet
mandag den 12. december kl. 10.30-11.30.
På dagsordenen er bl.a. genopretningsplanen, budget
2012 og fremover, nyt regnskabscenter, byggerier, generalplan og genhusning samt status på den eventuelle
fusion.
Umiddelbart efter stormødet inviterer fakultetsdirektør
Arnold Boon SUNDs administrative medarbejdere til
en status på aktuelle emner, herunder genopretningsplan, økonomiorganisering og fusion. Mødet foregår
ligeledes i Haderup auditoriet i Panum bygningen på
Blegdamsvej.

Fusion af de våde fakulteter
- høringsfasen er slut - beslutning
træffes 15. december
Den 25. november 2011 blev det fælles bidrag til bestyrelsens beslutningsgrundlag fra FARMA, SUND og de
veterinære institutter på LIFE indsendt til rektoratet.
Bidraget indstiller, at bestyrelsen beslutter at slå de
tre enheder sammen til et nyt fakultet ved navn ‘Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet’.
Forud er gået en høringsfase hos de tre fusionerende
parter, hvor udkastet har været til debat på nettet
samt i flere råd, nævn og udvalg. På SUND indløb der
21 høringssvar, som for alles vedkommende var meget
konstruktive og som har hjulpet med at kvalificere og
uddybe det endelig dokument.
Generelt udtrykkes der i høringssvarene opbakning fra
medarbejdere, studerende og aftagere, til planerne om
at gennemføre fusionen som foreslået.
Se alle høringssvarene samt fakultetsledelsens vurdering
af høringssvarene på: https://intranet.ku.dk/NYHEDER/
NYE_FAKULTETER/FARMA_SUND/Sider/default.
aspx
Senere vil det samlede bidrag til bestyrelsens beslutningsgrundlag blive lagt på samme side.
Fra dekanatet og institutlederne på SUND lyder der
en stor tak til alle, som har lagt tid og energi i, at tegningerne til det fremtidige fakultet er blevet så gode og
konkrete, som det er tilfældet.
Den endelige beslutning om fusion ligger nu hos bestyrelsen, som mødes den 15. december 2011.

Genopretningsplanen skal frigøre
ressourcer til forskning og undervisning
De statslige krav om effektiviseringer i administrationen

mio. kr. i administrationen på SUND i løbet af 2012 og
2013. Det har medført et skærpet ansættelsesstop for
TAP-stillinger, og indtil udgangen af november måned
har administrative medarbejdere og ledere mulighed for
ifm. en såkaldt afværgeforanstaltning at søge om frivillig
fratræden for at mindske risikoen for afskedigelser.

Ved udgangen af november kan ledelsen på SUND danne
sig et samlet overblik over situationen, og når universitetets bestyrelse på møde den 6. december forventeligt
beslutter budgettet for 2012, vil FSU blive informeret
om status og drøfte den videre proces, herunder gennemførelse af evt. afskedigelser.
Dette er en belastende tid for medarbejdere og ledere
i administrationen på SUND, samtidig med, at vi på
SUND og i planlægningen af de forventede fusioner
har behov for og ønsker om at udvikle og effektivisere
administrationen og øvrige serviceområder.
Der er derfor stor opmærksomhed på, at fakultetet
på trods af disse besparelser skal være i stand til at
understøtte den fortsatte udvikling af både kerneaktiviteter og en udvikling af administrationen, herunder
sagsgange, ledelse, it-understøttelse m.m., så stillingsnedlæggelserne ikke fører til, at den enkelte løbe stærkere,
men at vi løser opgaverne på nye måder.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet att.,
Lisbeth Dybdahl, dybdahl@sund.ku.dk

Rundt om Campus
Generalplanen for Panum samler trådene
Generalplanen er betegnelsen for den samlede vision
for hele bygningsmassen på Panum. Planen viser både
hvordan det samlede Panum ser ud i 2016, og hvordan
Panum ser ud undervejs med halvårlige rokadeplaner
frem til 2016. Generalplanen er et kæmpe puslespil,
hvor mange interesser og hensyn skal varetages.
Generalplanen skal blandt andet sikre, at der bliver
så få flytninger for den enkelte medarbejder som
muligt, samt at undervisning og forskning kan fungere
tilfredsstillende i perioden.
De største opgaver for generalplansgruppen lige nu
er håndteringen af, at funktionerne i bygning 1 og
9, som skal flytte inden bygningerne tømmes for alt
indhold og rives ned i forbindelse med nybyggeriet.
Nedrivningen er planlagt til at starte i sommeren 2012.
Campus Service SUND er ansvarlig for generalplanen.
Kontakt: Projektkoordinator Marianne Vejen Hansen,
mavh@sund.ku.dk

Giv din vurdering af kantinen på
Panum
Frem til den 9. december 2011 udfører CampusServiceSUND en tilfredsundersøgelse af kantinen på Panum.
Du deltager ved at udfylde et kort spørgeskema, som
findes på www.sund.ku.dk/kantinen
Ved at udfylde spørgeskemaet giver du kantinen mulighed for at blive endnu bedre og deltager samtidig i
konkurrencen om et gavekort til brug i Panums kantine.
Der udloddes 10 gavekort á 100 kr.

er iværksat for at frigøre ressourcer til forskning og
• Når du er blevet optrænet skal du møde ind igen en
undervisning. Som følge heraf skal der spares i alt 14,8
anden dag, hvor dine nyerhvervede
kirurgiske færdigheder skal testes
under faste. Du skal faste fra kl. 21:00
Åbningstider for studievejledning november/december 2011
dagen inden til kl. 14:00 på selve
forsøgsdagen.
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Studium
Mandag 28/11
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
Pernille Heimdal Holm
Medicin
Hvad er der i det for dig?
Tirsdag
29/11
09.00 – 10.30
10.30 – 12.30
Anine T. W. Skibsted
Medicin
Onsdag
30/11
11.15 – 13.00
13.00 – 15.00
Natasja Tholstrup Bomholdt
Medicin
• Du får mulighed for at teste og
Fredag
1/12
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
Pernille Heimdal Holm
Medicin
træne dine evner i laparoskopisk
kirurgi (kikkertkirurgi), og vurdere
Mandag 5/12
11.15 – 12.00
12.00 – 14.00
Ole Kruse
Medicin
om det er noget for dig.
Tirsdag
6/12
11.15 – 12.00
12.00 – 14.00
Ole Kruse
Medicin
•Du får et diplom på at du har bestået
Onsdag
7/12
15.30 - 17.30
17.30 – 19.00
Natasja Tholstrup Bomholdt
Medicin
operationsmodulet ekstrauterin
Torsdag 8/12
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
Pernille Heimdal Holm
Medicin
graviditet på LapSim®. Diplomet
vil kunne anvendes i dit CV. Studier
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
viser, at det at opnå ekspertniveau
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
på den kirurgiske simulator svarer
til at have erhvervet kirurgiske færdigheder som en mellemøvet kirurg;
Den internationale studievejledning
se www.skopisimulator.rh.dk for
yderligere information.
Dag
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Alle hverdage
0900 – 1500
Eva Maryl
Vi håber du har lyst til at deltage i
Tirsdage
0900 – 1000
Eva Maryl
projektet. Hvis du har spørgsmål skal
du skrive eller ringe til:
Du skal ikke bestille tid til den internationale vejledning, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at
Stud.med. David Schefte. Telkomme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden.
efon 2167 9844. Mailadresse:
davidschefte@hotmail.com
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:
Den Internationale Studievejledning
Hovedvejleder på projektet er dr.med.
telefonnummer: 28 75 70 89
telefonnummer: 35 32 75 28
Ismail Gögenur.
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.35
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studenterpolitik

Nedenstående debat er en fortsættelse fra sidste uges MOK. Man kan gå ind på www.MOK.dk og hente MOK nr. 12 og læse på side 5. God læselyst
- Markus/MOK.red.

Kære Jonas Olsen,

meget travlt hverdag og ved siden af et 3. semester på
medicin måske ikke har tid til et trappe op til lange
møder hver måned. Disse studerende bliver svigtet i
Studenterrådet.

Vi i Demokratiske Medicinere undrer os lidt over at du i
dit indlæg kritiserer det manglende samarbejde mellem
vores to partier. Gennem det sidste år har der været en
del samarbejde om blandt andet den nye studieordning.
Der har været koordineringsmøder mellem vores to
partier før de fleste Studienævnsmøder, og vi to har i
fællesskab udarbejdet et oplæg om studenterforskning
til præsentation i Akademisk Råd. Jeg vil derfor starte
med at takke for det fine samarbejde og håber at vi kan
fortsætte med dette.

Det er at holde folk for nar, at Studenterrådet fortsat
ikke er villige til at lave et gennemskueligt system over
hvem der stiller op til KU’s bestyrelse. Synes du selv det
er demokratisk, at hvis man stemmer på dig til bestyrelsen så går stemmen til Sundrådet, som så går til et
listeforbund, som så går til et andet listeforbund, som
så går til et valgforbund, som så går til… en sociolog.
Har man en spidskandidat, så bør man også tydeligt
sætte ham i spidsen af en samlet liste!
Nummer to: Vi ønsker et reelt valg for de studerende
på medicinstudiet, ikke kun et fredsvalg (et valg hvor
pladserne er forfordelt).
Vi synes det er vigtigt at de studerende har nogle
konkrete sager at forholde sig til, ikke bare nogle
navne eller slogans.

Tak for dit indlæg i sidste uges MOK. Desværre kom
det jo lidt sent i valgkampen, således at vi ikke havde
tid til at reagere på dette før efter valget.

Det er helt rigtigt at vi ikke er villige til at lægge
vores to partier sammen, dog bliver jeg lige nødt til at
uddybe dette. Vi har ved flere lejligheder sagt ganske
tydeligt at Demokratiske Medicinere ikke er villige til
at gå på kompromis med følgende to grundholdninger,
som var årsag til at Demokratiske Medicinere i 2007
blev stiftet:
Nummer et: Vi ønsker et studenterpolitisk parti der
er uafhængigt af Studenterrådet.
Opbygningen af Studenterrådet og forestillingen om
de aktives demokrati hører ikke hjemme på et universitet i det 21. århundrede, hvor studerende har en

Kære Felix og Demokratiske
Medicinere

Tak for det gode svar. Inden jeg kommer i gang med
min kritik vil jeg i øvrigt også gerne takke for det gode
samarbejde i akademisk råd. Her har jeg sådan set ikke
noget at sætte en finger på.
Og der var mange af dine pointer, jeg godt kunne se
fornuft i, men for det første svarer du ikke på hele mit
indlæg (det vender jeg tilbage til) og for det andet, må
jeg lige udspecificere nogle af mine pointer.
Samarbejde
Det er naturligvis sandt, at vi holder koordineringsmøder, hvor vi forsøger at nå til enighed omkring
større ting som fx studieordningsændringer. Men i
virkeligheden mener jeg, at det forlænger processen at
vi ikke bare holder alle vores møder sammen. Det er jo
ikke fordi vi har noget at skjule for hinanden, og vi er
ideologisk set enige om, at vi sidder i studienævnet for
at skabe det bedste studie FOR DE STUDERENDE.
Så når vi fx arbejder på et forslag, som vi mener er
gennemarbejdet og så holder et møde med jer om dette,
er det klart, at kritik ikke bliver taget så godt imod,
som hvis i havde været med i arbejdsprocessen. Vi er
bestemt lydhøre over for jer, men jeg mener, at alle
sager i studienævnet bør vendes de studerende imellem
inden møderne. Dette er desværre ikke tilfældet, og
det gør, at vi nogle gange fremstår uenige i forhold til
resten af studienævnets medlemmer og på den måde
ikke bliver hørt i ligeså høj grad.
Så alt i alt vil jeg sige, at der bestemt er samarbejde,
men LANGT FRA NOK.
Et ideogisk kompromis
At i har visse ideologiske synspunkter som gør, at
vi indtil videre ikke har været i stand til at arbejde
sammen, må jeg jo respektere til en vis grad. Det, som
jeg ikke kan respektere er den mangel på vilje for en

repræsentanter. Valgkampen er en unik mulighed for
at tale med sine medstuderende og finde ud af hvad
de går op i. Dette ville nok efterhånden gå tabt med
et étparti-system.
Nå, men Medicinerrådet forbliver altså Medicinerrådet.
Og Medicinerrådet er fortsat er en del af Studenterrådet. Derfor var det tilbud vi reelt fik, det at vi skulle
nedlægge vores parti og melde os ind i jeres. Det synes
vi ikke er en rigtig sammenlægning. Det ligner mere
det der skete med Frit Forum på medicin for et års tid
siden, da de blev spist af Medicinerrådet.
Med venlig hilsen,
Felix Müller
Demokratiske Medicinere

Étparti-systemet kan være en god ting…
… men skal de studerende så stemme på enkelte blokke
inden for partiet? Og er det så ikke imod opfattelsen
af et samlet parti?
Realiteten er jo at de studier hvor kun ét parti stiller
op til universitetsvalget, har en langt lavere stemmeprocent.
Vi har igen i år fokuseret på en række sager hvor
vi konkret kan opnå noget som valgte studentersåkaldt sammenlægning, jeg har fornemmet fra jeres
side. Det er enormt svært at få jer til at komme med
indrømmelser, mens vi selv skal lave fuldkommen om
for at i er tilfredse. Hvis i gerne vil have, at vi laver ting
om for at vi kan ”fusionere” bør dette være noget, i skal
komme med et oplæg omkring og ikke os.
En forhandlingsproces
Jeg vil ikke komme med konkrete indrømmelser i MOK
omkring, hvad vi ville gå på kompromis med i forhold
til en fusion, da jeg for det første mener dette er oplagt
at tage i en forhandling og for det andet ikke har ret
til at komme med sådanne løfter i forhold til resten af
MedicinerRådet. Det må vi tage på et møde, hvor vi
kan diskutere problematikker som Studenterrådet og
valgprocedure. For jeg tror sådan set godt vi kunne få
en højere stemmeprocent blandt de studerende, hvis vi
fandt en nemmere måde at afholde valg på, end den KU
bruger. En stemme er pludselig mange klik væk, når
man først skal logge ind på KUnet.dk Đselvbetjening
Đvalg Đafstemning Đ gå til afstemning Đ studienævnet
for medicin.
Valg skal være demokratiske
Denne procedure kunne gøres nemmere og bedre, også
selvom der er fredsvalg, hvor der ikke nødvendigvis var
valg til listen til studienævnet ved personligt fremmøde
til en generalforsamling. På den måde det fungerer nu
er man enten for den ene gruppe mennesker eller den
anden gruppe, også selvom disse ikke nødvendigvis
står for det samme.

udenforstående at fatte, hvad de studerende vil, når
vi ikke står sammen fælles. Den rigtige kamp ligger
mellem de studerende og universitetet. Er det ikke
sådan, træder vi hinanden over tæerne. Forestil dig
fx, at der var to fagforeninger på medicin. Dette vil
unægteligt resultere i, at vores kamp om god løn over
for regionerne ville blive forpurret af, at vi hele tiden
forsøgte at mele vores egen kage.
MedicinerRådets fordele
- Jeg mener stadig at du mangler at besvare noget
meget relevant. Hvorfor er DM så lukkede i forhold til
MedicinerRådet? Ville det ikke være en fordel at lade
alle kunne komme til møderne?
- Hvor bredt repræsenterede er DM og hvor mange
studerende har i overhoved løbende kontakt til?
- Mener i, at i løbende kan repræsentere de studerendes
holdninger? Og i så fald mener i det er forsvarligt
at oprette klinikforløb, der også strækker sig over
weekender og ferie og sender studerende til Sverige?
Jf. sidste indlæg eller referatet fra studienævnsmødet
3/5-11.
Med venlig hilsen
Jonas Olsen, MedicinerRådet

En kamp med det rigtige fokus
Jeg er nok en gammel romantiker, men jeg mener
ikke, der bør være kamp de studerende imellem. De
studerende skal kæmpe for alt det, de opnåede i ’68,
og sørge for, at vores FÆLLES stemme bliver hørt.
Ligesom Chip og Chap kan være svære at forstå når
de råber i munden på hinanden, er det også svært for

Møde i Demokratiske Medicinere

Møde i Medicinerrådet

Mandag den 5. dec. 2011 kl. 16:00 i DMs lokale, anden etage,
studenterhuset

Dagsorden er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen
5. Feedback på uni-valgkampen 2011
6. Studienævns-debat
7. Sundrådet
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Dagsorden:
1)
Velkommen
2)
Valgresultater 2011
3)
Studienævnsmøde dec. 2011
4)
Støtteansøgning til KU
5)
Endelig godkendelse af regnskab
6)
Visioner for det nye år

Vi glæder os til at se alle interesserede. Der er kaffe, kage og
adventslys og hygge til alle.
Med venlig hilsen,
Demokratiske Medicinere

Hermed indkaldes til møde i Medicinerrådet(MR) d. 30. november kl. 18.1520.00, i MRs lokaler i Studenterhuset på 1. sal. Alle medicinstuderende er
velkomne.

Med venlig hilsen
MR-Formand, Anders Husby

