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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b,
2200 København N.				
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk
		

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Oplag: 1500

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:

12

MOK NR. 31 UDKOMMER. PANUM DISTORTION! YAY!

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

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

Grafik

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

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er 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.

Torsdag:

Eksamen i Social Medicin og Rehabilisering. Fordrag om
		
"Alternativerne" ved Civilisation & Medicin kl.17.15 i 		
		Hannover.

Fredag:

Sidste frist for afstemning i FADL kl. 12.00

Lørdag:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL UNDERVISNING!

Søndag:

PJ før det lidt dårligere, men så får han det okay igen,

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
			
Bispebjerg:		
			
Gentofte:		
Herlev:		
Glostrup:		
Hvidovre:		
			
Frederiksberg:
			
Vagtbureauet:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. 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 26, baghuset

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!)

Mandag:
		
		

Ikke deadline for MOK da dette er semesterets sidste. :(
Nu kan du hente nyt akkrediteringskort hos FADL
mellem 8-17, frem til d.28 juni.

Tirsdag:

Mørket ligger sig definitivt over Panum og
		
eksamensperioden er officielt i gang. For Kasper i hvert
		fald.

Denne uges forside:

Denne

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER
OG EKSAMENSKONTOR

redaktion

Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
Markus(Ansv. Red.)

Jonas

David

STUDENTERKLUBBEN HAR NU
VÆRET LUKKET I:

121 dage
Peter James

Erik

Anna Martha
Hvis du har lyst til
at være en del af
redaktionen kan du
skrive en ansøgning
til mok@mok.dk.

Kasper Aa

Dennis 2

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:

56 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I
MOK!

Studenterpræsten og Australien
Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 22, 2013
________________________________________
At læse for lidt, for meget – eller forkert…
Vi er ved at være færdige med forårets klummerække. Vi har forsøgt at ”buste”
eller bekræfte nogle populære myter. Vi håber at du, kære læser, har været
underholdt, ja, måske er du ligefrem blevet en smule klogere eller har fået
noget at tænke over. Det sidste vil vi gerne beklage, da tænkning jo er stærkt
forstyrrende for yngre medicinstuderende. Du, som har travlt med at memorere
lærebøgerne i cellebiologi, anatomi eller andre vigtige sager, kan jo ikke bruge
mentale kræfter på at tænke…
Derfor vil jeg afstå fra at komme med endnu en myte i dag. Nok er nok. I stedet
vil jeg henvise til en øvelse, der er god i pauserne i læsningen: Fokuser på din
vejrtrækning. http://bit.ly/12XXrQf
Og så alligevel. Noget af det, som måske forstyrrer dig, er uro og stress. Rigtig
mange studerende har det i nogen grad og en del har det i svær grad, og det er
noget hø. Efter min erfaring forsøger rigtig mange at handle sig ud af det ved at
forsøge at læse mere, hvilket er en dum idé. Hvis nogen mener, at I læser for lidt,
så er det en myte. Måske læser ganske få af jer for lidt, men de fleste læser for
meget.
Men det værste er, at det virker som om, alle synes, at de læser for lidt, selvom
det ikke er problemet. En del læser bl.a. derfor forkert, fordi de altid har en
følelse af at være bagud. Den følelse er ikke motiverende for læsningen. Sørg derfor for at lave et realistisk pensum i forhold til, hvad du kan nå. Drop perfektionismen og drop forsøget på at kontrollere det, du ikke kan kontrollere. F.eks. om
du dumper eller består. Det bestemmer andre. Du bestemmer derimod, hvordan
du læser, og hvordan du har det, mens du læser.
Men tillykke til dem, der har overstået deres eksamener og alt det bedste til
dem, der endnu har nogen til gode. Husk at eksamener og karakterer er ikke det
vigtigste her i livet.
Rigtig god sommer og på gensyn
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

Dennis Down Under Zetner
Jeg vil lige starte med at beklage at jeg ikke
har lavet indlæg de sidste par måneder..
Primært har det været fordi at jeg har glemt
det.
Uanset hvad: Jeg er nu igennem de 8 uger
på ortopædkirurgis afdeling! Det har været
sindssygt svedigt at være på en kirurgis
afdeling hernede. En normal dag starter med
ward-round omkring kl 7:30 (varierer lidt alt
efter hvor meget vores registrar vælger at
komme for sent), hvorefter man som studerende har tre valgmuligheder. Den ene er at gå
på operationsgangen, den anden er at tage en
tur i ambulatorie, og til sidst er der at rende
rundt på sengafsnittet.
Alt efter hvad man er til, kan ambulatorie
af og til være virkelig fedt og lærerigt, da
lægerne på afdelingen er rigtig gode til at
lade en tage sine egne patienter, for så at
følge op selv. Man får øvet journaloptag
ganske fint (så meget som man nu kan på
patienter med brækkede arme og ben), og får
lov at præsentere det for lægerne, som som
regel quizzer en lidt.
Operationsgangen er dog hvor jeg har brugt
det meste af min tid. Det varierer meget fra
dag til dag, men man får ofte som studerende
lov at ”scrubbe in” hernede, og assistere
til operationerne. Derudover får man også
lov til at lave andre småting, som at anlægge kateter, hjælpe med afdækning osv af
patienten. Alt efter hvem der opererer, får
man af og til lov til at smide nogle suturer
i patienten. Lægerne er også rigtigt flinke
til at gennemgå røntgenbilleder med en, og
fortælle om hvad det er man skal lave på de
forskellige patienter.
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Semesteret er så småt slut. I hvert fald tynder det gevaldigt ud i tilbuddene fra
studenterpræsten:
Sommerkoncert
Den 11. juni kl. 20 er der koncert med studentermenighedens kor, Samklang, der
sammen med kammerkoret Broccoli synger sommesange under ledelse af Hanna
Rosa Jørgensen.
På programmet er bl.a. Three Flower Songs af den amerikanske komponist
Whitacre. Derudover vil korene hver for sig opføre sommersatser af bl.a. Morten
Poulsen, Bo Holten og Svend S. Schultz.
Koncerten foregår i Hans Tausens Kirke i Halfdansgade på Islands Brygge, og
der er gratis adgang.
Studietur til Brügge i Belgien
Du kan også nå at melde dig til studieturen i oktober. Vi rejser 1. til 6. oktober og
regner med nogle dejlige dage, hvor vi skal opleve både de historiske og kulinariske sider af byen. Turen koster kr. 3300. Vi flyver til Bruxelles og kører med
tog til Brügge, hvor vi bliver indlogeret i på et pænt hotel. (Tillæg kr. 600 for
eneværelse.)
Tilmelding foregår ved at du indbetaler kr. 1000 i depositum på konto 9860
8929703716 senest 1. juni og sender en mail til Lise på lotz@adm.ku.dk med
følgende oplysninger om dig: navn, fag og telefonnummer. Resten af rejsens pris
skal betales senest 1. juli.
Du kan læse meget mere om turen på vores side på Facebook: www.facebook.com/
smikbh/events
Ferie
Nicolai holder ferie i ugerne 28-30 (fra 8. til og med 29. juli). Studenterpræsten i
Indre by, Stefan Lamhauge Hansen (slh@rundetaarn.dk), vil kunne træffes i uge
28, hvis du får et akut behov for en samtale.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge
ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være
anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i
hans træffetid.
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com

Arbejdet på sengeafsnittet er lidt kedeligt..
Primært papirarbejde, men af og til nogle
praktiske opgaver, som at fjerne suturer,
dræn, og at anlægge venflon.
Alt i alt, har ortopædkirurgisk afdeling været
virkelig fedt, især fordi det var en lidt større
afdeling, med nogle virkeligt cool yngre læger.
De er meget mere inkluderende end hvad jeg
har oplevet på de medicinske afdelinger. Hvis
nogle skulle finde på at søge til udlandet, vil
jeg klart anbefale folk at tage 8 uger på en
enkelt kirurgisk afdeling, frem for at splitte
det op i 2 gange 4 uger, da kirurgerne er langt
mere tilbøjelige til at lade en lave forskellige
ting, når de lige har set en an.
Generelt vil jeg varmt anbefale folk at tage et
kliniksemester i Sydney, da det har været virkelig fedt! Et andet tip er, at købe en bluse at
have ud over sin skjorte, så man ikke behøver
at stå og stryge hver morgen… Hvis nogle
har lyst til at vide mere om mit indtryk af
klinikophold i Sydney, er de meget velkomne
til at kontakte mig.

studievejledningen

4
4

Sidste frist for tilmelding til næste semesters undervisning!
Har du husket at tilmelde dig undervisning efterår 2013?
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også
se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” -> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.
• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2013.
Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk
tilmeldt eksaminerne på det pågældende semester.
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen er ansøgningsfristen også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen,
hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på www.KUnet.ku.dk
->mine enheder -> bachelor/kandidat medicin ->kontakt.
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester også
være indsendt inden d. 1 december.

Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige
eksaminer? Så har Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig
igennem eksaminerne. Eneste krav er, at du kan dokumentere din ordblindhed.
Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan påvirke din evne til at formulere dig på en sådan måde, at
man ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til ens faglige
niveau. På den baggrund har universitetet en række tilbud til dig.
Kontakt studievejledningen eller kig ind påwww.KUnet.ku.dk -> mine enheder
-> bachelor/kandidat medicin -> undervisning -> funktionsnedsættelse SPS,
hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit studie, eller følg linket fra
vores hjemmesidewww.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat
medicin -> kontakt -> studievejledning.
Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid
til dine eksaminer. Blanketten til dispensationsansøgningen finder du på www.
KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> blanketter.
Blanketten hedder ”dispensation om andet på medicin uddannelsen”.
På computerne til eksamen er der desuden installeret ordblindeprogrammet
"Vise ord" med ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske
Fagudtryk.

• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. august 2013.

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

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret
www.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> kontakt
-> studieservicecenter.

-Studievejledningen for Medicin

Studievejledningen for Medicin

Hvor
kani klinik?
jeg komme
Hvor kan jeg
komme

i klinik?

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemesHar
du altid
deren
over,
hvor man
kandeblive
kastethospitaler
hen på kliniksemestrene?
Herpå
harde
du en
trene?
Herundret
har du
oversigt
over
enkelte
der er anvendt
oversigt
overhvor
de enkelte
hospitaler
der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik.
semestre,
man er
i klinik.
Hospitaler der anvendes til
1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin
Hospital
Amager Hospital
Ballerup Psykiatrisk Center
Bispebjerg Hospital
Fjorden Regionssygehus, Roskilde
Frederiksberg Hospital
Frederikssund Hospital
Gentofte Hospital
Glostrup Hospital
Halmstad Sygehus, Sverige
Herlev Hospital
Hillerød Sygehus
Holbæk Sygehus
Hvidovre Hospital
Køge Sygehus
Nykøbing Falster Sygehus
Næstved Hospital
Rigshospitalet
Roskilde Sygehus
Rønne Hospital, Bornholm
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde
Slagelse Sygehus
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue

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

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

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få bevilget ekstra tid til dine
eksaminer.
Er du i sidste trimester af din graviditet, får du ekstra tid til din skriftlige
eksamen, hvis den varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, medbringende vandrejournalen.
Er du gravid i første eller andet trimester og har særlige graviditetsgener, kan
du søge om forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke nok. I
studievejledningen kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.
Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder gammelt, kan du også få
bevilget 25 % tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times
varighed.
Læs mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, Kandidat eller Bachelor i
medicin, uddannelsens forløb, barsel og orlov.
Du finder blanketten til at søge en dispensation via www.KUnet.ku.dk -> mine
enheder -> bachelor/kandidat medicin -> blanketter.
- Studievejledningen for Medicin

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin:

Åbningstiderne for Studievejledningen fo
Dage
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Telefontid
15.00 – 19.00
17.00 – 18.00
09.00 – 12.30

Træffetid
15.00 – 19.00
15.00 – 17.00
09.00 – 15.00

Studievejledningen
for Medicin har
faste
træffe- og telefontider
hver
uge. Ønsker
at
Studievejledningen
for
Medicin
har faste
træffeog du
telefontider
h
snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen til at
velkommen
til
at
sende
os
en
mail
eller
at
ringe
og
forhøre
dig om
sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågælmedicin@sund.ku.dk
dende
studievejleder. Vores mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk
SLA
Studievejlederne
for Medicin: for Medicin:
Studievejlederne
Natasja
Tholstrup
Bomholdt Bomholdt
Natasja
Tholstrup
Sedrah Arif Butt
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte Pernille
Sedrah
Arif
Heimdal HolmButt
semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres
Pernille
Heimdal Holm
Helene
Lund-Sørensen
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om
kontaktoplysninger findes på denne side: www.KUnet.ku.dk  mine enheder  bachelor/kandidat Christine
Sävervall
Helene
Lund-Sørensen
holdsætning på de enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsæt-

medicin  Kontakt.
ningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger findes på
denne
www.KUnet.ku.dk
-> mine
enheder -> bachelor/kandidat
medicin2013
På
denneside:
hjemmeside
kan du også finde
undervisningsplaner
og rulleskemaer for efteråret
-> Kontakt.
Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2013.
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer
for efteråret
2013
Med
venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin
Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni
2013.

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

studvejl 5-1a Hvor kan jeg komme i klinik

Christine
Sävervall
Du finder
Studievejledningen
for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal,
lokale 8 eller 10).
Personlig
samtale
kan
bestilles
via www.medicin.ku.dk/vejledningeller
du kan ringe
til os
Du finder Studievejledningen
for Medicin i lokale
33.4.08
eller 1
på: +45 28 75 70 89.
Personlig
samtale
kan
bestilles
via
www.medicin.ku.dk/vejledn
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en
ledigHar
tid! du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vore

International
vejledning:
International
vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.4.22 alle hverdage, undtagen tirsdag, hvor du er velkomVi
er
på
i bygning
alle
hverdage,
tirsd
men til at kommekontoret
forbi eller ringe.
Vi kan dog33.4.22
af og til være
til møder,
så hvis du undtagen
vil være
hvis
vilos,være
på
at fange
os, kan du evt. lave en aftale p
sikker
på atdu
fange
kan du sikker
evt. lave en
aftale
pr. mail/telefon.
Kontakt
Eva Maryl
(evma@sund.ku.dk)
/tlf. 35 32 75 28 for information
om: 32 75 28 for info
Kontakt
Eva
Maryl (evma@sund.ku.dk)
/tlf. 35
• Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa
• Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land

Erasmus-udvekslingsaftaler
til studieophold i Europa
• Oversøiske
aftaler
i Brasilien og Japan
Kontakt Anna
Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk)
for informationi om:
Nordplus-udvekslingsaftaler
til studieophold
et nordisk la
• Oversøiske
aftaler
i USA (Vanderbilt,
Cornell
og Iowa) og Japan

Oversøiske
aftaler
i Brasilien
• Selvarrangerede studieophold

Kontakt Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk


Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
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Bamsehospitalet til MOK, d.28 maj
2013

Har du lyst til synge i kor og er du
en rutineret sanger som kan læse
noder?

Inden eksamenslæsningen går ind i
den endelige
slutspurt,
skal der fra
styregruppen lyde et
kæmpemæssigt tak til alle frivillige der i semesterets løb har hjulpet til et eller flere af
vores arrangementer – I er fantastiske,
uden jer intet Bamsehospital!

Vi er et kor bestående af medicinstuderende og læger, samt en masse andre søde
mennesker i alderen 21-50 år. Vi øver hver
tirsdag fra kl.18.15-21.00 i Stefanskirken på
Nørrebro – oftest hygger vi videre efter øver
med en øl/sodavand på en bar i nærheden.

Inden Bamsehospitalet går endeligt på
sommerferie har vi 2 arrangementer,
d.15 juni i Øregårdsparken i Gentofte,
klokken 11-14, og til Brandmændenes
dag på Rådhuspladsen i løbet af August.
Kunne du tænke dig at hjælpe til et af
disse arrangementer (eller begge 2), så
send en mail til bamsehospitalet-kbh@
imcc.dk, så hører du mere!
Kan du bare ikke få nok af Bamsehospitalet, så tjek os på Facebook (Bamsehospitalet København), eller www.
bamsehospital.dk, hvor vi ligger billeder op fra alle vores arrangementer.

SAKS ønsker alle en rigtig god eksamenslæsning og held og lykke med
eksamen.
Vi håber at se jer igen på næste semester til nye
spændende foredrag og kurser.

Vi minder jer alle om, at hvis I har
gode ideer til hvad SAKS kunne arrangere af kirurgiske arrangementer,
må I meget gerne henvende jer til
bestyrelsen.

Rigtig god sommer!

Tusindtaktil Bitten Dybdal for etvirkeliggodt
"sidsteforedragdette semester" omdet at være
"Lægeikrig"! Fantastiskebillederogfortællinger at
gåpå (læse)feriepå!
Synes man ellers at detpræhospitaleerspændende, såglædjertilnæste semesters
“førstemånedsmøde”, hvorSørenLoumannvilkommeogfortælleom VKO påakutlægebilen.
Ogsåerdervel bare at sige TAK for et heltigenneminspirerende semester, med alt fra de fastekurseri "Akutteprocedurer", "IV-kursus", "AkutUltralyd", "Kick-off", "BesøgpåAkutlægebilen", "Akut
Patient" x mange, tilforedragom "Smertebehandling", "LægerudenBremser" og "Den godeansøgning" - ogej at forglemme TRAUMEDAGE 2013!!
Sidst men ikkemindst, TAK tilalle de sejestemedlemmeri den sejestebasisgruppe, udenosville
den her basisgruppejosletikkeværesom den er!
Vi seseftersommerferien, GOD LÆSNING!
Kærlighilsen
SATS

PORTOS - Ny basisgruppe for
Ortopædkirurgi
Basisgruppen PORTOS bliver Panums ORTOpædkirurgiske Selskab.
Vi er en ny gruppe på Panum for alle med interesse for ortopædkirurgi. Vi holder
stiftende generalforsamling i starten af efterårssemesteret 2013. Mere info følger i
MOK og på vores hjemmeside www.portos.dk
Vi arbejder i øjeblikket på at stable bl.a. foredrag
og teoretiske og praktiske kurser på
benene.
Du kan tilmelde dig basisgruppen via www.portos.
dk eller direkte på
medlem@portos.dk. På www.portos.dk kan du
også få yderligere informationer om
kommende arrangementer.
Med venlig hilsen

I efteråret skal vi synge Mozart’s Requiem
og søger derfor nye sangere i alle stemmegrupper. Vi har første øvegang i næste
semester tirsdag d.27. aug. kl.18.15, så kom
og vær med dér hvis det lyder som noget for
dig. Der vil være optagelsesprøver 3 uger
inde i semesteret.
Har du lyst til at høre mere om koret kan
du enten gå ind på www.panumkoret.dk
eller komme og høre os synge vores sommerkoncert i Frihavnskirken torsdag
den 6. juni kl. 20 (dørene åbner kl.
19.30). Husk en flad 50’er til entré.
Vel mødt!
Panumkoret
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Hospitalsarbejde i verdens 3.
fattigste land.

I samme omgang blev hele hospitalet undervist i de
nyeste retningslinjer for malaria-behandling med
brug af den nyeste medicin med færrest bivirkninger.
Igen et arbejde der bød på masser af udfordringer
samt intens opfølgning i klinikkken.

Liberia. For nogen et navn uden association, for andre en påmindelse om en 12 år lang borgerkrig, bloddiamenter og børnesoldater. Værende en af verdens
fire fattigste lande, var det for os en arbejdsplads og
et projekt der ligger os tæt på hjerte. I efteråret 2012
var vi udsendt med organisationen MEDU Liberia,
tidligere kendt under navnet PUMUI, til Foya i det
nordlige Liberia.

Ja, opgaverne i Foya var mange. Dagligdagen
bestod af både klinik, assistance ved operationer,
forberedelse og administrative møder. Ja til listen
kan endda føjes lobby-arbejde i Monrovia hvor det
lykkedes os, at få en donation fra et shipping firma
til at bygge et nyt arkiv. Håbet er at dette vil muliggøre opbevaring af patientjournaler der på tid kan
muliggøre bedre opfølgning og behandling.

Hospitalet hedder Foya Borma Hospital og ligger
tæt ved grænsen til både Guinea og Sierra Leone.
Folk kommer derfor fra alle tre lande til hospitalet,
hvilket i praksis betyder, at hospitalet med 120
sengepladser har et optageområde på små 100.000
mennesker - ikke så lidt når man tager i betragtning
at hospitalet kun har ansat en læge!!!
Ankommende til Foya, og afrika i det hele taget, var
kulturomvæltningen total. Her var ingen strøm,
ingen rindende vand, og paraklinisk var det eneste
at arbejde med en hæmoglobin-måling! I klinikken
oplevede vi hurtigt at emner som patient autonomi
og oplysning ikke nødvendigvis rangerede øverst på
prioriteringslisten blandt personalet. Den daglige
gang gik med at tilse de mange forskellige patienter,
mange af dem børn, der kiggede sjovt eller i værste
tilfælde var skrækslagne ved mødet med en hvid
mand. På operationsstuen blev der brugt ketamin,
noget som havde den heldige bivirkning at patienterne ikke kunne huske hvis de var vågnet underoperationen. Ja spænding var der nok af!
Som hovedopgave har MEDU Liberia til formål
at nedbringe mortaliteten i Liberia, dette gør vi
gennem uddannelse, klinik og administrativ rådgivning på Foya Borma Hospital. I mangel på læger er
det i praksis sygeplejersker der både diagnosticerer,
behandler og udskriver medicin på hospitalet, en
personalegruppe der derfor ikke helt er uddannet til
de arbejdsopgaver de varetager. Gennem tidligere udsendte var det lykkedes at oprette en fast undervisningsdag der har til formål at komme nogen af disse
mangler til livs. Kort efter ankomst tog vi derfor
fat på denne udfordring, en udfordring vi indså, var
lettere sagt end gjort. At skulle koge ret kompliceret
stof som differential diagnostik og behandlingsvalg
ned til en times let forståelig undervisning satte
både vores faglighed og undervisningsegenskaber
på prøve. Med grundig forberedelse og overvejelse
lykkedes det os dog at finde en formular der så ud
til at falde i personalets smag og som forhåbentlig
vil medvirke til bedre behandling på hospitalet. Ved
først undervisning og derefter opfølgning i klinikken
lykkedes det os i hvert fald på nogen punkter, ifølge
lægen, at forbedre behandlingen. To skridt frem og
et tilbage – lidt af gangen :)

Et sted hvor opholdet bød på en helt anden slags
udfordring var gennem den ovennævnte ”rådgivningsfunktion”. Som udsendt med PUMUI havde vi et
tæt samarbejde med hospitalsledelsen og derigennem
en mulighed for at prøve at sætte langsigtede mål
og i dialog med hospitalet at indføre proceduretiltag,
lave administrativ opfølgning og rådgive for disse.
Et arbejde der viste sig sjovt og anderledes i forhold
til hvad man ellers var vant til fra studiet. Fx kan
nævnes at foreningen i 2010 indsamlede, gennem
”Fest for Afrika” og diverse fonde, penge til at
finansiere opbygningen af en skadestue til hospitalet. Siden da er byggeriet færdigt og er nu i brug.
Modtagende de sygeste patienter valgte vi fra start
at sætte fokus på netop benyttelsen og brugen af
denne. Som var hensigten blev akut dårlige patienter
omvisiteret fra den op til 6 timers lange ambulatorie
kø og sendt direkte til behandling i skadestuen. I
skadestuen skete der dog det, at de som det første
blev sendt op i laboratoriet for at få taget blodprøver
og malaria-check. Malaria er selvsagt en stor del af
det akut-medicinske billede og derfor altid en mulig
diagnose, specielt ved de helt unge børn. Ventetiden
i laboratoriet resulterede dog i at den kritiske behandling blev udsat, til tider med døden til følge. Vi
anså dette problem for alvorligt, da det som sagt ofte
drejede sig om netop de helt små børn der muligvis
kunne være reddet. Som resultat udarbejdede vi
et forslag og en handlingsplan som vi fremlagde til
ledelsen. I samarbejde med laboratoriet, samt hospitalsledelsen fik vi trænet skadestuens personale i
at udføre malaria-parachecks, igangsætte nødvendig
behandling og tilrettelægge dokumentation samt logistik for den nye procedure. Et arbejde der viste sig
både udfordrende og utroligt lærerigt for alle parter.

Det er projekter som disse der er med til at fremtidssikre vores hjælp til hospitalet og forhåbentlig
undgå det man desværre ofte ser med hjælpearbejde
i ulande, et midlertidigt plaster på såret. I MEDU
Liberia ligger vi vægt på at hjælpe der hvor det gør
en forskel, ikke blot at være i klinik. Med det kliniske arbejde følger en indsats inden for uddannelse og
undervisning, og også en mulighed for andre opgaver
der vil komme hospitalet til gode i en sundhedsmæssig kontekst.
Værende en selvstændig lille organisation, startet af
medicinstuderende tilbage i 2009, har MEDU Liberia
som hovedmål at bidrage til Liberias genopbygning
gennem sundhedsmæssig undervisning og fremtidssikret hjælpearbejde. Et arbejde strækkende sig
ud over traditionel PIT-klinisk arbejde og frembydende udfordringer og resultater der kan bygges
videre på og komme til gode efter vi drager hjem.
Har du lyst til at læse mere om MEDU Liberia og
vores arbejde samt visioner for fremtiden, kan der
findes mere information på hjemmesiden http://pumui.wordpress.com/.
Da foreningen fortsat mangler expats til efteråret
2013 er du også velkommen til at tage direkte
kontakt til foreningen på følgende mail, hvis nogle
måneder på et hospital i et af de fattigste områder i
verden, lyder som noget for dig.
Der er ansøgningsfrist den 15. juni. 		
bqz952@alumni.ku.dk
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KLINIKOPHOLD MED PIT

Ta på klinikophold til et tredje verdens lande med PIT. Vi har restpladser både til efteråret og
næste forår.
Salvation Army Hospital, Zambia (sep-dec) - obs. ansøgningsfrist.
Hospitalet i den lille landsby Chikankata, ca. to timers kørsel fra Zambias hovedstad Lusaka,
har været PITs samarbejdspartner siden 2008 og rummer ca. 200 sengepladser fordelt på 6
afdelinger samt en out-patient afdeling. Zambias beliggenhed på den sydlige spids af Afrika,
grænsende op til bl.a. Zimbabwe, Congo, Mozambique og Tanzania giver unikke muligheder
for at
opleve Afrika før eller efter opholdet. Hospitalets specialer omfatter HIV/TB, gyn/obs, pædiatri,
neonatologi, intensiv medicin samt almen medicin/kirurgi. Der er beboelse på hospitalets område for et smalt ugentligt gebyr i det gamle ”leprae hus”, som deles med andre internationale
studerende med rig mulighed for socialt samvær efter endt arbejdsdag på en af hospitalets
afdelinger og mulighed for egen madlavning, eller et besøg på det ene lokale spisested ”Delicious Dish”.Ledelsen på hospitalet har tidligere udtrykt begejstring over det niveau danske
studerende har opnået efter 8. semester og er entusiastiske omkring at modtage flere ivrige
PIT’ere.
Hospitalet kræver 100 dollars om ugen for bolig. Pengene går primært til en non-profitorganisation.
Kirinda, Rwanda (feb-apr)
Hospitalet ligger i en lille landsby i et frodigt område vest i landet. Personalet består af 7
læger, og der er 130 sengepladser, som er inddelt i fire afdelinger: fødselsafdeling, pædiatrisak
afdeling,
intern medicin og kirurgisk afdeling. Hospitalets ansatte og patienterne snakker for det meste
kun fransk og det lokale sprog Kinyarwanda, så det er stærkt anbefalet at kunne tale fransk,
hvis man ønsker at blive udsendt til Kirinda Hospital (en perfekt anledning til at lære et nyt
sprog!). Turistmæssigt tilbyder Rwanda blandt de eneste i verden muligheden til at tage på
bjerggorillasafari.
Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man kan forvente at være nogle af de første
PIT-studerende afsted. Dette betyder, at vi ikke er lige så sikre på forholdene dernede, som på
vores gamle hospitaler, som vi har samarbejdet med i årevis. Det kan derfor være en lidt større
udfordring at vælge et ophold på et nyt hospital, men det kan også være en fordel, og det kan
være enormt spændende at være afsted som de første og være med til at starte samarbejdet op.
Der er krævet et vist niveau af fransk for at blive udsendt til Kirinda.
Christian Hospital Mungeli, Indien (to perioder, feb-april og maj-juli)
Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser af nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hospitalet styres af ildsjælen
Dr. Anil Henry, som hver dag går stuegang på alle de ca. 100 patienter hospitalet kan rumme,
fordelt på afdelingerne gyn/obs, fødsels, brandsårs og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig af alle typer operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi

7
7

og udvekslingsstuderende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster.
Hospitalet rummer også en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicinstuderende kan
tage imod patienter med alle typer af lidelser, ifølge med en læge eller ”junior doctor”, som
vil være i stand til at oversætte patienternes hindi. Lige op af hospitalets bygninger ligger
”guesthouse”, som deles med læger og besøgende fra andre dele af verden, men hvor der i de
fleste tilfælde vil være mulighed for eget værelse. Mungeli er et fattigt område, men er rigt
på kultur. Der er tradition på hospitalet for at invitere besøgende med til alle slags festlige
begivenheder, som fødselsdage, bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på OP bliver
der ofte lagt op til et spil badminton med andre af hospitalets ansatte.

Songea Regional Hospital, Tanzania (feb-april)
Songea er hovedstad i den sydøstlige Ruvuma region i Tanzania. Byen tæller ca. 130.000 indbyggere og er beliggende i naturskønne omgivelser. Det sydlige Tanzania er betydeligt mindre
udviklet og velstående end de øvrige dele af landet, men samtidig er der muligheder for nogle
mindre turistede safari-ture.
Der finds medicinske og kirurgiske afdelinger fordelt på en outpatient og en inpatient department. Det kirurgiske afsnit udfører en række almene kirurgiske indgreber (herunder bla.
laparotomi, appendektomi, sektio samt mindre ortopedkirurgiske indgreb, og der findes et
gynobs.-afsnit med ca. 30 fødsler/dag. Der er desuden et billeddiagnostiskt afsnit (røntgen og
ultralyd) og laboratoriefunktion. Laboratoriet kan, hvis fungerende, udføre blodbanksvirksomhed og adskillige analyser. Der er akutmodtagelse og intensivafsnit.
Hospitalet er et mellemstort hospital med 395 sengepladser.
Der er desuden mulighed for at tage med lægerne til ”rural clinics” i mindre udviklede
områder af Tanzania. Hospitalet er nyt i PIT, og vi sender det første hold af sted til efteråret.
Derfor vil du her kunne være med til at starte et nyt hospital op og påvirke opholdet i større
grad. PIT har et samarbejde med to danske kontakt-personer tilknyttet hospitalet, der for et
beskedent beløb vil hjælpe med diverse praktiske ting.

Ansøgningsfrist d. 23/6-2013 til rekruttering.pitkbh@gmail.com
For Salvation Army Hospital, Zambia er fristen dog allerede d. 11/6-2013!
For at blive udsendt med PIT skal man have bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr
til hospitalet. Man kan søge hospitalerne alene eller sammen med en anden. Alle klinikopholdene er af tre måneders varighed, hvor man er fuld tid på hospitalet.
Pladserne bliver fordelt efter PIT’s normale regler for fordeling, hvor personer med PITaktivitet og højt semestertrin prioriteres.
PIT MÅNEDSMØDE
Kom til semestrets sidste månedsmøde mandag d. 3 juni kl 17 i IMCC-lokalet i Studenterhuset.
Der vil være kaffe og kage.

kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

15
15

Kontakt
Åbningstider
FADL,
Københavns Kredsforening
Mail:
kkf@fadl.dk
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00
Panum
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
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RUS-introduktion - efterår 2012

Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening

Vagtbureau
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Hold 111
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Repræsentantskabet vil nu se nærmere på resultaterne – og vil i
MOK efter sommerferien vende tilbage med hovedkonklusionerne.

12.15 - 13.00
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Det sker i sep/okt
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Om
begrundelserne
forforegår
at være
med
i FADL
isærhvor
at du også kan læse mere
2012.
Tilmeldingen
kun
online
viafremhæves
www.fadl.dk,
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
FADL:
om
tilmeldingen
og
de
enkelte
kurser.
”Som fagforening via overenskomsterne sikrer mig gode arbejdsforhold
samtpå
god
og pension”sider.
Overenskomstudvalgets formand Lui Koch underskriver OK'13
Læs mere
deløn
efterfølgende
”Tilbyder mig relevant uddannelse, så jeg kan blive VT, SPV´er
eller lægevikar”
”Via vagtbureauet formidler studierelevant arbejde”
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Vi har ikke smidt våbnene mod den fireårsregel
Kære med.studerende,
Så skriver vi 2013, og de første læger er begyndt at falde for fireårsreglen og må derfor forblive reservelæger resten af deres lægeliv eller søge til udlandet for at blive speciallæger. Fireårsreglen kender alle medicinstuderende og alle læger. Desværre er det en regel, som er svær at forklare menig mand,
og dermed er det også svært at skabe sympati i den brede befolkning for at ændre den - eller endnu mere ønskeligt - at afskaffe den.
Store negative konsekvenser
Det har siden reglens indførelse i 2007 været FADL’s klare holdning og mål at få denne regel afskaffet. Vi forsøgte til at starte med at gå rettens vej ved
at føre sag mod Sundhedsministeriet - først i Landsretten og siden i Højesteret. Her dømtes til fordel for ministeriet, og reglen bevarede desværre sin
juridiske gyldighed.
Herefter har FADL gennemført undersøgelser på 12. semester de seneste 6 semestre. Disse undersøgelser dokumenterer tydelige negative konsekvenser
af fireårsreglen for de studerende. Jeg kan nævne de værste: De studerende forlænger deres studie, de føler sig pressede til at forske og tage lægevikariater og de vælger efter endt studie at udskyde deres KBU for at samle erfaringer i de to år, man må vente med at trække KBU-nummer. Dette er blot
de mest iøjnefaldende resultater fra undersøgelserne. Vi mener, at alene disse konsekvenser er alvorlige nok til at reglen bør afskaffes, da det sænker
niveauet og kvaliteten af det lægefaglige arbejde. Derudover er det FADL’s klare opfattelse, at reglen, som i sin tid blev indført under parolen om, at den
ville skaffe flere speciallæger hurtigere, i virkeligheden blev indført for at presse læger ud i mindre attraktive specialer og mindre søgte uddannelsesstillinger uden for de større byer. Den opfattelse hviler dels på, at netop det geografiske aspekt er blevet et aktivt og væsentligt argument i nuværende
sundhedsminister Astrid Krags retorik omkring fastholdelsen af reglen, og dels på, at der allerede op til reglens indførelse var sket et betydeligt fald i den
tid, der gik fra, at de studerende blev kandidater til de startede i deres hoveduddannelse.
De studerende skal med til bords
Astrid Krag mener, at hun med de sidste ændringer af fireårsreglen er kommet os i møde og har lavet betydelige lempelser. Det er dog FADL’s holdning,
at disse ændringer, som primært er, at man kan søge ledige hoveduddannelsesforløb, selvom man er faldet for fireårsreglen, blot giver mulighed for i
endnu højere grad at opfylde det grundlæggende formål om at presse os ud i mindre søgte specialer og stillinger.
Fremadrettet arbejder FADL fortsat for at nedkæmpe reglen og i samarbejde med Yngre Læger og Lægeforeningen er det efterhånden lykkedes at få sat
fireårsreglen på den politiske dagsorden. Efter forespørgselsdebatten om reglen i Folketinget d. 8. maj er der flertal for et lovforslag, som forpligter sundhedsministeren til at indkalde alle relevante parter til en diskussion omkring fireårsreglen og mulige alternativer til denne. Vi I FADL stiller vores store,
relevante og konstruktive viden og kompetencer til rådighed for ministeren, og vil nu løbe hende og ministeriet på dørene, således at de studerende
bliver en medspiller i udvalgsarbejdet og høringerne omkring reglen, så de ikke, som dengang reglen indførtes, glemmer at have de studerende med på
råd.
Med venlig hilsen
Kasper Kjær Gasbjerg, formand for FADL

Kære SPV’ere og VT’ere
Tillykke med jeres nye overenskomst. Vi er i en tid, hvor krisen kradser over hele Europa, og vores politikere har besluttet, at vejen ud går gennem
nedskæringer i den offentlige sektor. Flere af de store fagforbund bliver trumlet; lærerne, der får at vide at de bare skal makke ret og gøre som KL
dikterer. Overlægerne, der nu skal arbejde om natten, til deres ”fysiologiske alder” siger stop, frem for deres kronologiske alder. Og de praktiserende
læger, der skal arbejde mere og mere inden for den samme lønramme. For bare at komme med de mest nærliggende eksempler.
I denne tid er det alligevel lykkedes os at indgå en frivillig aftale med Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn (RTLN). Vi fra FADL er alle medicinstuderende og 100% frivillige, vi læser på forskellige semestre, på forskellige universiteter og har selvsagt forskellige erfaringer.
Inden denne omgang forhandlinger har vi forberedt os godt og længe. Vi har fået meget hjælp af jer, der er kommet med krav og input til, hvad der
er vigtigt i forhold til jeres arbejdsdag. Vi har arbejdet på nye måder med kravene, og været på seminarer, hvor vi har afprøvet forskellige teknikker til, hvordan vi skulle få vores krav hjem. Vi har også mødtes mange gange med vores forhandlingsmodpart og ikke ladet utålmodighed diktere,
hvornår vi blev færdige, men derimod det bedste resultat.
Alt dette har båret frugt. Vi vidste på forhånd godt, at det ikke var 100 % lønstigning, vi havde i sigte (selvom et medlem havde skrevet dette på
sin kravsliste). Vi lægger os vanen tro op ad det generelle økonomiske forlig (KTO), der i år er på 1,92 % plus 0,25%. Derudover havde vi et ATP
provenu fra tidligere, der skulle udlignes. For disse forhold fik vi en pensionsstigning på 0,37 % til 5,71 % og en lønstigning pr. 1. april på 0,70 øre/
timen. Herudover stiger lønnen også 1.10.2013, 1.4.2014 og 1.10.2014 i alt yderligere ca. 2,1 kr.
Derudover har vi aftalt med RLTN, at vi vil have et øget fokus på at sikre, I får tøj, når I kommer ud på en somatisk afdeling. Der skal være et sæt tøj
til jer, som I kan passe og som ikke er patienttøj. Det er kun i nødstilfælde, at I skal tage til takke med eget eller patienttøj imod kitteltillæget, og hvis
dette sker, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan sige det videre og sørge for at det ikke gentager sig.
Vi har i aftalen sikret, at vi er enige om, hvad FADL’s kurser indeholder, og at man som lægestuderende kan få sig et sådan kursus, når man melder
sig ind i FADL. Og så har vi sikret, at det fortsat er FADL, der står for, at kurserne afholdes.
Derfor er min anbefaling, at FADL-medlemmerne stemmer ja til overenskomsten for FADL-vagter (SPV-/VT-overenskomsten). Vi har på baggrund af
et godt samarbejde med vores forhandlingsmodpart sikret, at lægestuderende i fremtiden kan få både kurser, arbejde og ordentlig løn. Jeg håber og
tror, at alle kan forstå, hvor vigtigt det er, at vi endnu engang har holdt fast i, at vi er en aktiv medspiller, når det kommer til at have vigtig indflydelse
på vores arbejde, både hvad angår løn og vilkår.
Så kære FADL medlem: Tillykke med et fornuftigt OK’13-resultat!
De bedste forårshilsner,
Lui Koch
Formand i FADL’s Overenskomstudvalg
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LVG-formandens kommentarer
TILFREDSSTILLENDE RESULTAT AF OK13-FORHANDLINGERNE
Efter fire møder med Regionernes Lønnings-og Takstnævn har Lægevikargruppen (LVG) skabt nye fremskridt for
lægevikarer landet over. Alle FADL-medlemmer har fra og med 17.maj ret til at stemme til urafstemningen om
godkendelsen af den nye overenskomst.
FADL og Lægevikargruppen har siden sidste overenskomst i 2011 opfordret medlemmer til at indsende krav og
begæringer til ændringer i løn-og ansættelsesforhold. Lægevikarers vilkår er gode, men kan altid blive bedre. LVG
har derfor arbejdet hårdt på at efterkomme de krav som har vægtet tungt blandt medlemmerne. Krisetiden hviler
stadig over pengekassen i Regionerne, og intet er gratis. Med det udgangspunkt igangsatte Lægevikargruppen
forhandlingerne med Regionerne. Medlemmernes krav blev i Regionerne mødt med skepsis og modvilje, men
Lægevikargruppens indsats for netop disse krav affødte i sidste ende et fornuftigt resultat.
KTO-rammen
Vores første krav ved forhandlingerne var, at den nye overenskomst følger KTO-rammen. Denne bygger på de
Kommunale Tjenestemænds Organisations forlig. Det blev afgjort, at lægevikarer følger de økonomiske ramme.
Dette betyder, at lægevikarer i fremtiden får en lønstigning på 1.92%.

Decentrale løntillæg

LVG har længe arbejdet på, at det skal være nemmere for lægevikarer at få del i og belønnes med decentrale
lønmidler. Regionerne har ikke været villige til at sikre vores medlemmer disse tillæg via overenskomsten. LVG
søgte og opnåede til gengæld et kompromis;; Fra nu af markeres i forhandlingsprotokollen, at decentral løn også
omfatter lægevikarer. Dette vil fremme adgangen til netop disse midler.

Pensionsbidrag

Medlemmerne ønskede en højere pension. Det er således blevet aftalt, at det samlede pensionsbidrag forhøjes med
0.29 procentpoint til 5.39 %, med virkning fra 1. januar 2014.
Stigningen kan ikke mærkes på nuværende tidspunkt. Men akkumuleret kan det betyde en anelse mere bekvem
tilværelse når du forlader arbejdsmarkedet.

Fridage ved tvingende familiemæssige omstændigheder

LVG har lagt et stort arbejde i at få formuleret medlemmernes rettigheder i klinikken, når det kommer til at få fri
ved ulykker, sygdom eller død i familien. Forhandlingsmodparten udviste ikke stor empati på dette område. Det blev
dog vedtaget, at parterne skaber større fokus på retten til fridag ved tvingende omstændigheder i familien, blandt
andetved at Regionerne indskriver en notits om det i forhandlingsprotokollen.
Krav om hepatitis-B -vaccination
LVG har rejst krav om hepatitis-B -vaccination til alle lægevikarer. Vi har anskaffet ekspertudtalelser, foretaget
stikskade-undersøgelser og korresponderet med ministre. Dette er gjort for at skabe det nødvendige pres på
Regionerne, for at de kunne indse vigtigheden af en systematisk beskyttelse mod denne sygdom. Regionerne har
afvist kravet med, at de ikke mener, at ansvaret påligger dem. Forhandlingerne på dette område endte dog med, at
Regionerne gav efter så vidt, at de gav en indrømmelse i forhandlingsprotokollen. Fremover vil man officielt henstille
til at afdelinger følger Sundhedsstyrelsens vejledninger, som blandt andet hidrører hepatitis-B -vaccination.

Stem JA
Resultatet af OK-13 er efter omstændighederne pænt. Lægevikarernes krav er mødt med en lukkethed og
manglende handlelyst. Vi har taget udfordringen op og arbejdet hårdt for at få små ændringer her og dér, som ved
bedre økonomiske tider kan åbne for større resultater.
Lægevikargruppen opfordrer entydigt til, at der stemmes JA til den nye overenskomst. Deltag derfor i urstemningen
og sæt dit kryds i JA.

Mange hilsner,
Niels West
Formand for Lægevikargruppen
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00
FADLS VAGTBUREAU
35378800
KØBENHAVN
Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

WWW.FADLVAGT.DK

MEDDELELSER
Så er tiden inde for at få afhentet dit nye akkrediteringskort.
Dit nye akkrediteringskort kan afhentes fra d. 3. juni og frem til d. 28.
juni 2013.
I alle hverdage mellem kl. 8 – 17, i vores reception i FADL huset.

Derudover vil det blive vægtet højt, at ansøgeren er på et forholdsvist lavt semester (min. 5.semester), idet det er vores erfaring, at er man først på hold 9000
bliver man her længe, oftest til man er færdig på studiet.
Holdet fungerer optimalt nu og det er vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor
fleksibilitet ved vagtplanlægningen og evt. sygdomsdækning. Du skal have lyst
til at tale med mange mennesker i løbet af en vagt, samt kunne arbejde struktureret.
Det forventes at du kan tage 2-3 vagter om måneden?
Oplæring: der er 3-5 lønnet følgevagter pr. person.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4.juni 2013 kl. 08.00 via www.fadlvagt.dk ,
tilmelding til hold. Mærket Hold 9000. Der forventes en begrundet ansøgning.
Ansættelsessamtaler vil finde sted uge 24.

Husk at medbringe en kopi af dit sidst bestået semestertrin.
I forbindelse med udleveringen af akkrediteringskortene i år, vil
der blive udleveret et spørgeskema med fokus på at arbejde i Psykiatrien. Spørgeskemaundersøgelsen er til intern brug og skal bruges til
kvalitetssikring af psykiatri kurset.
Vi håber meget, I vil være os behjælpelig med at udfylde dette
spørgeskema.
På forhånd tak for hjælpen.

Speciallægerne i Farvergade søger vikar lægesekretær
Vi har 4 læger+1 sygeplejerske ansat og har specialerne gastroenterologi,
anæstesiologi (smertebehandling med blokader, laserakupunktur), psykiatri samt
lungemedicin.
Vi har brug for en lægesekretær-vikar i sommerferie 2013.
Uge 33 fra mandag til torsdag
Arbejdsfunktioner:
•
Jobbet er en receptionist-funktion og består af tlf. betjening, rådgivning og vejledning i forbindelse med kikkertundersøgelser, booking af ptt.
Vi anvender systemet Medwin.
Krav:
•
•
•
•

Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 24. juni 2013 kl. 10.00 . Via www.fadlvagt.dk – for
medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Speciallægerne Farvergade"

Nye medlemmer til Vagtbureauets vagthold (hold 9000)
Hold 9000 søger nye holdmedlemmer til 1. september men oplæring i august.
Stillingsbeskrivelse:
Vagtholdet dækker alle 24 timer. Arbejdet går primært ud på at modtage bestillinger fra hospitalerne og derefter at sende vagttagerne ud på de rette vagter. Arbejdsstedet er på Vagtbureauet i dag- og aftentimerne. Nattetimerne kan dækkes
hjemmefra, med vagtafdelingens mobiltelefon og med eget internet
Forudsætninger:
Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har mange timer som FADL-vagt, minimum 500 timer, samt gerne VT erfaring, andet erfaring fra tidligere job vil også
bliver taget med i betragtning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at ringe til Astrid
Bruun på 35 24 54 08

Almen praksis Amager
Vi har en praksis på Lygtemagerstien 16 hvor vi mangler en medicinstuderende
som kan afløse vores sekretær i sommerferien.
uge 27 til uge 30 ( 3. -27. juli 2013 )
Arbejdstid:
Er fra kl. 8 – 14 mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt onsdag 14 – 18.
o
Introduktion til klinikken af sekretærfunktioner den 3., 4. og 5. juli
o
Fri frugt og frokost
o
Klinik med interesse i præ- og postgraduat uddannelse
Arbejdsopgaver:
Sekretær opgaver
•
Telefonvisitation
•
Journalisering af indkommen post
•
Forsendelse af udgående post
Krav:
•
•
•
•

Helst bachelor niveau
Interesse i det almene medicinske speciale en fordel
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. juni 2013 kl. 10 Via www.fadlvagt.dk - for
medlemmer - ledige hold - mærke ”Lægesekretær Amager”
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

ANNONCER
Stikkerhold 1620 ved Frederiksberg/Bispebjerg Hospital søger nye
medlemmer.
Vi er et større velfungerende stikkerhold, der til
dagligt arbejder i ambulatoriet tilknyttet Klinisk
Biokemisk Afdeling ved Frederiksberg Hospital
sideløbende med blodprøvetagning/EKG-måling på
sengeafsnittene ved Bispebjerg Hospital, som søger 3
nye medlemmer med ansættelse fra 1. Juni.
På Frederiksberg Hospital består arbejdet i blodprøvetagning og optagelse af EKG på ambulante og
indlagte patienter. Vagterne er i hverdagene mandagfredag kl. 8-14, hvor vi ofte er 3 fra holdet på vagt
samtidig.
På Bispebjerg Hospital består arbejdet i blodprøvetagning og EKG-måling på patienter indlagt på
hospitalets afdelinger. Disse vagter ligger alle ugens
hverdage, inkl. lørdage og søndage samt helligdage
i tidsrummet kl. 7:30-15:00. Derudover dækker vi
aftenvagter i hverdagene fra 16:00-22:00.
Du vil som nyt medlem modtage oplæring i form af
2 lønnede følgevagter i ambulatoriet på KBA ved
Frederiksberg Hospital samt 1 lønnet følgevagt på
Bispebjerg Hospital.
Kvalifikationskrav:
min. 275 somatiske SPV-timer.
være på holdet en længere periode.
tage 3-5 vagter samt 1-2 bagvagter pr.
måned – også i ferie- og eksamensperioder.
kunne deltage i holdmøde den 25/6 og
afvikle følgevagter efter nærmere aftale i løbet af
juni.
tidligere stikkeerfaring og anden holderfaring vil blive værdsat, men er ikke et specifikt krav
(anfør gerne dette i feltet ”bemærkning”).
gyldigt akkrediteringskort.
Løn: SPV-holdløn.
Holdmøde: Hver måned afholder vi internt et
holdmøde, hvor den kommende måneds vagtplan
tilrettelægges og vagterne fordeles. Der streng
mødepligt til holdmødet.
Ansøgningsfrist:
Fredag den 31. maj 2013 kl. 10.00 via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – mærke ”1620”
For yderligere oplysninger er du meget velkommen
til at rette henvendelse til holdleder Søren Viereck
på mail: txf328@alumni.ku.dk

LÆGEVIKARHOLD 7701

Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPITALET
Lægevikarhold 7701 søger nye medlemmer til at
starte oplæring i juli og/eller august måned.
Vi skriver dagligt journaler på elektive patienter på
Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Jobbet
giver således god rutine i objektiv undersøgelse og
journalskrivning på en bred vifte af patienter med
ret forskellige sygdomsbilleder. Arbejdet er til tider
travlt, men lærerigt. Vi er i alt 16 medicinstuderende
på et velfungerende hold med holdånd og sammenhold.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 07.45 – 13.45.
Krav:
- FADL-medlemsskab
•
Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, dvs. du skal have bestået 9. semester
(studerende som forventer at bestå i juni 2013 kan
komme i betragtning).

•
Det forventes at du kan tage 4 vagter pr.
måned – også i eksamensperioder.
•
Tidligere holderfaring, lægevikariater og
lignende værdsættes, men er ikke et krav.
•
Studerende, der kan blive længe på
holdet, vil blive foretrukket.
•
Gyldigt akkrediteringskort.

Løn: VT-holdløn
Ansøgningsfrist senest fredag d. 7. juni kl. 10.
For yderligere oplysninger kan holdleder Thomas Bo
Jensen kontaktes på tzv504@alumni.ku.dk

Du skal kunne komme til jobsamtale i uge 26.

Klinikken er et Tre-mandskompagniskab med 4800
patienter tilknyttet. Derudover er der ansat en
sekretær og en sygeplejerske ansat som holder ferie
på skrift og vi har derfor brug for e1-2 FADL vagter
som kan vikarierer i sommer perioden.
Klinikken er ligger lige ved siden af Vallensbæk
station.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Liv
la Cour Møller;
send en e-mail til livlacour@hotmail.com.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 5. juni 2013 kl. 10.00.
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer
– Ledige hold - Tilmelding til hold – Mærket ”Hold
7701”. Husk at lave en motiveret ansøgning.

VT-4409 på RH søger nye holdmedlemmer
Vi søger 2 nye holdmedlemmer til vores hyggelige og
velfungerende hold. Du bliver ansat med start når
holdet begynder igen efter sommerferien (5. august)
Holdet arbejder i EMU'en (Epilepsy Monitoring
Unit) på Rigshospitalet (afd. 2094). Der er indlagt
1-2 patienter til langtids-video-EEG-overvågning
mhp. hhv. epilepsi-diagnostik og kirurgisk behandling. Vores primære opgaver er at undersøge
patienterne ved anfald og at forhindre at patienterne
kommer til skade.
Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en neurofysiologiassistent/SOSU-assistent.
Vagterne er generelt fredelige og hyggelige, men man
skal være klar til at handle hurtigt ved anfald. Der er
kun meget sjældent ”plejeopgaver”!
Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers
varighed samt en ulønnet kort oplæring hos ansvarshavende sygeplejerske (ca. én time).
Arbejdstider:
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge (man- til søndag i lige uger), samt dagvagter
hver weekend. Vi har dermed en overvægt af nattevagter, så det er vigtigt at du har mod på at tage
nattevagter! Vagterne er 8¼ time. Afsnittet holder
lukket omkring jul-nytår (i 2012 var det 14/12 til 2/1)
og holder også lukket i påsken og noget af sommerferien, hvor vi har fri.
Krav:
•
100 VT-timer
•
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
•
Evne til at arbejde selvstændigt og være
pligtopfyldende
•
Være indstillet på at have flest nattevagter, da det er disse vagter vi har flest af
•
Skal tage 4-5 vagter pr måned, også
i eksamensmåneder (men pga. ferie-lukninger i
EMU'en plejer det ikke at være noget problem med
vagtplanen for eksamensmånederne)
•
Gyldigt akkrediteringskort.
•
Skal kunne komme til jobsamtale (formentlig d. 13/6 mellem kl. 17 og 19)
•
Skal kunne deltage i holdmødet hvor vi
lægger vagterne for August (24/6 kl. 17)
… Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre
neurologiske lidelser…

Almen Praksis i Vallensbæk Strand

Perioden er:
•
Uge 27-28-29-30-31-32 og 34
Arbejdstider:
•
Mandag til fredag kl. 08.00-12.00
Arbejdsopgaver:
Opgaverne vil bestå i at tage telefoner visiterer
patienter, passe skranke, lave urinprøver, vaccinere,
tage blodprøver og andet lign. arbejde
Krav:
•
•
•
•

Helst højt semestertrin
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. juni 2013 kl.
10.00 Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige
hold – hold ”Lægerne Vallensbæk”

Praksis i Kastrup
Vikar for lægesekretær i et lægehus med tre læger og
et behageligt patientklientel, ønskes i
Perioden 2. august til den 30. august 2013
Arbejdstid:
•
Kl. 08.00-13.00 dagligt
Oplæring:
•
Den 2. august er mødetiden kl. 9-12. Du
blive introduceret af vores sekretær til vores EDBsystem og de grundlæggende rutiner
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod
patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider og
afgives normale prøvesvar. Arbejdes opgaverne kan
udvides i forhold til den studerendes kompetencer.
Krav:
•
•
•
•
•

Bestået 6. Semester
Gerne stikke erfaring med ikke et krav
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist:
Tirsdag den 4. juni 2013 kl. 10. 00. Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis
kastrup”

Gøgl
Svigermors Drøm Strikes Back
Da jeg slap jer sidst, havde jeg netop entret min udkårnes proletarbolig på Strandvejen og i en morsom
misforståelse antaget, at det var deres sommerhus.
Desuden havde min svigermor misforstået en af mine
raffinerede jokes og foreslået, at jeg trak festen udenfor.
Alene. Hurtigt.
Jeg kigger Helena i øjnene, hun kigger mig direkte
tilbage uden at blinke. Heldigvis har jeg været i
sådanne situationer før. Det handler om ikke at give
efter. man skal vise, at man er herren i huset, og
man skal gøre sig så stor som mulig, gerne med larm,
hvorfor jeg begynder at knurre og baske med armene.
Stik modsat det almindelige husgeråd, må man faktisk
aldrig spille død, for i givet fald bliver man kun et lettere og mere tiltrækkende måltid… Min basken med
armene aftager langsomt, mens jeg indser, at jeg måske
har taget fejl af to spejdertricks. Min kæreste nærmer
sig svigermor og siger med spag stemme: ”Mor, kan
vi ikke lade ham spise med? Han kan faktisk være
god nok, han bliver bare let overstimuleret i sociale
situationer.” Helena nikker. ”Ja…” begynder Helena
langsomt. ”Lad gå, skat. I det mindste har han stadig
tøj på.” Min kæreste nikker. Det er lidt sødt, for hun
er så eksalteret, at hendes motorik er rystende, og hun
lader en enkelt glædeståre løbe frit over hendes kind,
som er helt uspoleret – udover et aftryk fra et af mine
kærlighedsklap.
En time efter sidder vi alle sammen, inklusive min
svigerfar, Thomas, og min kærestes lillebror Andreas,
ved bordet, og forretten er blevet serveret, spist og
båret ud igen. Jeg har i en social genistreg forsøgt at
belære familien om gastriske operationer. Min viden
på dette område er uovertruffen, da jeg tredje dag på
studiets første semester var på den der studiedag på
gas.kir. på Riget. Imidlertid har min kæreste udvist sin
vanlige mangel på social kompetence og afbrudt mine
uforlignelige anekdoter, som ellers er et blandt mine
mange uovertrufne træk for at etablere mig som en
connaisseur de vie, en verdensmand, en hedonist, en
ypperlig æstetiker, en swag-player.

AWKWARS

Tavsheden er til at tage og føle på, og den akavede
stilhed bragende højlydt. Men det er alt sammen efter
planen, for jeg er ved at cementere min rolle som
alfahan i husstanden. Et tip til læserne: Hver gang
territoriets naturlige leder – svigerfaren – byder ind
med noget, kan I dels både være vittige og demonstrere
jeres sproglige kundskaber og dels understrege, at det
er JER, der bestemmer, ved at udbryde et diskret,
forsigtigt men også højlydt og bestemt: ”Boooriiing!”
Jeg har anvendt tricket et par gange, og både min
svigermor og min kæreste har forladt bordet for at
forberede hovedretten. Antager jeg. Sådan noget kan
vel hurtigt tage de 45 minutter, de snart har været væk.
Thomas’ øjne borer sig ind i mine, og hvis jeg ikke vidste
bedre, ville jeg få kuldegysninger af det næsten udtalte
ønske om ubehag, de sender mig. ”Simon, jeg er nødt til
at tage en snak med dig.” Jeg smiler imødekommende
til ham: ”Thomas, det behøver du altså virkeligt ikke,
for jeg er totalt ligeglad med, hvad du har at sige.”
Jeg blinker og fortsætter: ”Jeg er her sgu bare for at
opbygge et godt forhold til jer, så I kan acceptere tanken om, jeg humper jeres datter.” Jeg løfter hånden op til en high five,
men Thomas reagerer ikke. ”Ingen high
five?” spørger jeg mistroisk. Det skal blive
løgn. ”Hey Andreas?” den halvanden-årige
lillebror trækker sig refleksivt væk fra
mig ved lyden af min stemme, men jeg
sidder trods alt lige ved siden af ham, så
det kan være ligegyldigt. Jeg griber hans
hånd forsigtigt og bruger den til at high
five mig selv. ”Se, Thomas, din søn er en
glimrende personkender,” siger jeg kækt,
mens Andreas begynder at græde af totalt
urelaterede årsager.

mundvige minder betragteligt om min kærestes hengivne udtryk. ”Jeg mener det, Simon. Jeg vil ikke dig
i nærheden af min datter igen.” Nå. Men to kan spille
dét spil. ”Nej, JEG mener det, Thomas – jeg vil ikke se
dig i nærheden af MIN datter igen!” Han ryster på hovedet. ”Simon, det der giver slet ikke mening. Du skal
gå nu.” Jeg mærker to par stærke hænder tvinge mine
arme bagom ryggen på mig. ”Jeg går kun, fordi jeg vil,
Thomas! Og så lidt fordi dine to livvagter er markant
stærkere og formodentligt bedre i nærkamp end mig.”
Hvis I, kære medstuderende, har andre spørgsmål
om den sublime dyrkelse af den himmelske og totale,
personlige underkastelse til en anden person, som et
parforhold er, som jeg endnu ikke har besvaret, skal I
være velkomne til at skrive til mig på MOK, hvorefter
jeg vil svare efter bedste evne. Dvs. tilstrækkeligt.
MVH. $wagmaster-2000 / Simon / MOK red.

”Simon, du skal gå nu, og du skal aldrig
se min datter igen. Du er ikke velkommen
i mit hjem, og du skal intet have at gøre
med min familie fremover.” Han spiller
den godt. Han virker nærmest seriøs.
Jeg griner og løfter hånden til high five
igen. ”Du fortjener sgu en femmer, bror,”
siger jeg smilende. Han ændrer ikke sin
grimasse, som med sine nedadvendte

Storyline: PJ
Paint: Mille

Du har ikke brug for mine
kræfter til at bringe Mille tilbage
PJ
Kraften er inde i dig PJ
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Følg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com

Okay - Let's do this...

MILLE!?! Er det virkelig dig??

Du skal
bare indse
at...
Der er
ingen
bjørn...

Prøv lige at holde kaft
Mille.
Jeg skal lige prøve
noget

Har du haft det
godt, PJ?
Lang tid siden

Det er edderspilme
varmt i den her
bjørnedragt

Moralen i denne sæson af AWKWARS er, at man skal sætte pris på sine venner, og deres bryster. Og der er ingen der skal bestemme hvornår man må se dem

medilearner
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- Et projekt med formålet at integrere IT i den sundhedsfaglige læring.
MediLearner er et projekt, hvis formål er at
integrere IT i den sundhedsfaglige læring.
Det er en gratis platform, hvor der vil være
værktøjer der er strømlinet til hver enkelt
semester.
Dette semester har det første værktøj,
MediSpot, været testet af 30 studerende
på 3. semester.

på, hvordan det går med ens spotprøver.
Det gør det fx også lettere at finde
præparaterne i montrene.
Dette semester har det været i alfa-test,
hvor det er blevet gennemtestet af 30
studerende på 3. semester, men næste
semester kan alle på 3. semester få lov
til at teste produktet.

Af: Markus Harboe Olsen/MediLearner
MediLearner er et projekt startet
af 4 studerende, heraf er 3 af disse
medicinstuderende. Idéen er at integrere
disse værktøjer i eksamenslæsningen for
at skabe en stejlere læringskurve og gøre
eksamenslæsningen mere organiseret.
Dette skal selvfølgeligt være gratis for
studerende.
MediLearner er en platform, hvor der
løbende vil integreres værktøjer.

medi spot

MediSpot er det første værktøj der er
blevet udviklet. Det kan bruges på tør
studiesal, mens man, som 3. semesters
studerende, spotter. MediSpot indeholder
p r æ para tern e fra tør st u die sa l o g
eksamensprøverne.
Værktøjet kan bruges til at holde styr

medi

choice

Det næste værktøj, der er på tegnebrættet,
er MediChoice. Værktøjet kommer til at
indeholde alle multiple choice spørgsmål
fra 1., 5. og 10. semester. Her kan man
som studerende øve sig på de multiple
choice opgaver, der er, og disse er
emneinddelte, så man kan få en idé om,
hvor ens huller er, og hvad man skal øve
sig i. Derudover, så vil man også efter at
have læst et kapitel se, hvor godt man har
forstået det i forhold til de fortkommende
eksamensopgaver.
Planen med MediChoice er at det i løbet af
næste semester skal testes af omkring 1020 studerende fra de relevante semestre.
Derfor kan man allerede nu gå ind på vores
hjemmeside og tilmelde sig til testen.

Fremtiden
I fremtiden vil der udvikles nogle flere
værktøjer. Disse værktøjer vil først blive
testet og senere blive til en integreret del af
MediLearner. Udover de nævnte værktøjer
arbejdes der bl.a. på at lave værktøjer til
kandidatdelen, hvor man vil kunne øve
sig på blodprøver, røntgenbilleder, cases
og farmakologiske præparater.
MediLearner satser også på at kunne
udvide til de resterende universiteter,
hvor værktøjerne igen vil blive tilpasset
til semestrene på de andre universiteter.
Vil du hjælpe til?
Det er et frivilligt projekt som lige nu
ikke har nogle indtægter eller anden
form for støtte. Derfor så er alt hjælp
meget velkommen. Både i form af frivilligt
arbejde, test af produkter eller hvad man
ellers kan finde på.
Kontakt:
MediLearner findes på
http://www.medilearner.dk
Du kan løbende følge udviklingen på
MediLearners facebookside. Der kan du
holde dig opdateret:
http://www.facebook.com/medilearner
Man kan altid kontakte medilearner på
mail:
kontakt@medilearner.dk

Manden bag SyndroMet
Schönlein - Henoch purpura
Henoch - Schönlein purpura også kaldt
purpura rheumatica allergica er en sygdom
i huden og andre organer primært set hos
børn[1]. er opkaldt efter en lære og en elev.
Af: Markus/MOK.red.
I perioden 1815-1848 var Johann Lukas
Schönlein (1793-1864) betragtet som en af
de mest fremtrædende tyske naturalister.
Han var professor i medicin. Schönlein blev
verdenskendt for sine kliniske færdigheder inden
for auskultation, perkussion, urinmikroskopi og
blodustrygninger.
Schönlein var også den første der afskaffede
latin som kommunikationssprog inden for
lægevideksab.
Blandt Schönleins publikationer var en artikel
om trippelfosfatkrystaller i urinen ved tyfoid
feber. Schönlein beskrev i 1841 i publikationen
"Allgemeine und specielle Pathologie und
Threapie" Schönleins purpura som petekkier med
samtidig ledbesvær.
Eduard Heinrich Henoch (1820-1910) var en af
Schönleins elever. Henoch fik sin lægeeksamens i
1843 og fik sit professorat i pædiatri i Berlin i 1858.
Henoch skrev i 1868 en kasuistik hos en 15-årig
med purpura rheumatica allergica.
Schönlein-Henoch purpura er allerede beskrevet
af William Herberden (1701-1801) og Robert
Willan (1757-1812) beskrev sygdommen i hhv.
1802 og 1808 men navnet "Herberden-Willan
disease" bruges ikke rigtg mere.

Definition:
Schönlein - Henoch purpura er en systemisk
småkarsvasculitis primært hos børn og unge
boksne. Der er purpura, set på Figur 1,
abdominalsmerter og/eller gastrointestinal
blødning, glomerulonephritis, artralgier el.
arthritis.
Ætiologi:
Optræder nogengange efter virusinfektion. Dog
er ætiologien ikke helt kendt.
Symptomer:
Debutsymptom er ofte feber og påvirket
almentilstand. Næsten alle har hudforandringer
der ses på Figur 1.
Halvden af pt. har gastrointestinale symptomer i
form at kolikagtig e smerter. Glomerulonephritis er
hos halvdelen med symptomer i form af hæmaturi
og ødemer
Ledsymptomer ses hos 2/ 3. Knæled, fodled,
håndled og albueled er indolverede.
Parakliniske fund:
Forhøjet SR, akut fase reaktanter og neutrofile
leukocytter. Der ses i erytrocyturi, erytrocytcylindre
og proteinuri.
Behandling:
Symptomatisk NSAID og i sværere tilfælde
bruges glukokortikoidbehandling.

Figur 1: Et klassisk eksempel på hudens
udseende ved Henoch-Schönleins
purpura.
Litteratur
- Läkartidningen, volym 82, nr. 46, 1985, s. 4022 4024
- http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Heinrich_Henoch
- http://en.wikipedia.org/wiki/HenochSch%C3%B6nlein_purpura
- http://en.wikipedia.org/wiki/
Henoch%E2%80%93Sch%C3%B6nlein_purpura
- Medicinsk Kompendíum, 12. udgave, Bind 1, s.
511-512
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Et retrospektivt blik på studerendes brug af MediSpot
S. Krog, N. Bach-Frommer, M. Galego-Pedersen, M. Olsen

MediSpot har været i test siden d. 18.
april. Denne test har primært fokuseret på
funktionalitet, men der er løbene blevet
indhentet data fra de studerende, som har
brugt MediLearner. Disse data kan senere
bruges af både ICMM, som udarbejder
eksamen, men også af fremtidige studerende
for at finde ud af hvad der er svært at spotte.
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Figur 1: Denne graf viser hvor mange strukturer der
går igen i eksamenssættene. Ud fra figuren kan man se
at langt de fleste strukturer kun har været til en enkelt
eksamen og der kun er meget få strukturer der har været
til flere eksaminer.
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Figur 2: Dette cirkeldiagram viser strukturerne,
som er gået til eksamens typer. Det viser, at langt
de fleste spørgsmål er muskler, nerver og kar.
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Figur 5: Dette søjlediagram viser, hvor mange procent
rigtige man havde for de udførte eksamenssæt.

ikke med sikkerhed bruge resultatet. Det
giver dog et indblik i en nogenlunde fordeling
af gentagelser, type og kategori.
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De studerende har lavet 490 eksamenssæt.
Figur 4 viser, hvor gode de studerende var
til at spotte strukturerne i eksamenssættene.
Det viser at de fleste strukturer kunne spottes
i over 70% af tilfældende.
F i g u r 5 v i s e r, h v o r m a n g e p r o c e n t
rigtige de studerende havde, når de
lavede eksamenssæt. Det viser at de
fleste studerende havde over 70% rigtige i
eksamenssættene.
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Figur 4: Dette søjlediagram viser, hvor mange procent
rigtige brugerne har haft mens de lavede eksamenssættene.
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Figur 3: Dette cirkeldiagram viser strukturerne,
som er gået til eksamens placering. Det viser
at langt de fleste spørgsmål er overekstremitet,
underekstremitet og hoved og hals.
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Resultater

Der er 23 eksamensopgaver med et samlet
antal spørgsmål på 718. Figur 1 viser,
hvor mange strukturer, der går igen i
eksamenssættene. Det viser sig, at langt
størstedelen af strukturerne kun har været
til en enkelt eksamen.
De fleste af strukturerne er inddelt efter
placering og type. Figur 2 viser en fordeling

50

Nerve

Data og Materiale
Der er 30 personer, der siden d. 18. april har
testet MediSpot. Disse personer er valgt ud
fra deres engagement i ansøgningen om at
blive tester og ud fra, at deres indeværende
semester er 3. semester på Lægevidenskab
på Københavns Universitet.
MediSpot indeholder 23 eksamensopgaver
fra sommeren 2002 til vinteren 2013. Disse
eksamensopgaver er i testperioden lavet 490
gange. Det betyder der er svaret på 11522
eksamensspotspørgsmål.

Svarprocent for alle strukturer

Antal eksamenssæ t

MediSpot er et værktøj der kan bruges
på tør studiesal, mens man, som 3.
semesters studerende, spotter. MediSpot
indeholder præparaterne fra tør studiesal og
eksamensprøverne.
Værktøjet kan bruges til at holde styr på,
hvordan det går med ens spotprøver. Det
gør det fx også lettere at finde præparaterne
i montrene.
Dette semester har det været i alfa-test, hvor
det er blevet gennemtestet af 30 studerende
på 3. semester, men næste semester kan alle
på 3. semester få lov til at teste produktet.

Svarprocent for alle strukturer

af hvilken type struktur, der har været til de
23 eksaminer.
Figur 3 viser en fordeling af hvor de
anatomiske strukturer der har været til
eksamen er placeret.
Strukturer i eksamenssæ t fordelt efter type
Antal
Antalstrukturer
strukturer

Introduktion

Disclaimer: Artiklen er skrevet af folkene bag MediSpot

Eksamensopgaverne
Der er indtastet 23 eksamensopgaver, med
718 spørgsmål. Ikke alle spørgsmålene er
blevet ordnet efter strukturer, inddelt efter
type eller fordelt i kategorier. Derfor kan man

Der har kun været omkring 30 studerende,
som har brugt MediSpot i eksamensperioden.
Disse er udvalgt efter engagement i forhold
til at blive testere og dette kan give et
selektionsbias i forhold til at disse studerende
måske også er meget engagerede på deres
semester. Derfor vil denne statistik med
fordel laves igen efter, at MediSpot har været
tilgængelig for en hel årgang et helt semester.
Konklusion
Man kan ikke kun ved at lave gamle
eksamensopgaver gennemføre 3. semesters
spot eksamen, fordi der er alt for få gentagelser
i strukturerne. Man kan som studerende med
fordel bruge det meste af sin til på at spotte
Overekstremiteten, Underekstremiteten og
Hoved og Hals. Derudover kan man vælge at
prioritere muskler, kar og nerver.
Der kan ikke konkluderes noget endeligt ud
fra de studerendes svarprocenter, men der
kan med fordel fra præparatfremstillingens
side kigges på, om de strukturer med en
svarprocent på under 50% er godt nok
portrætteret på tør studiesal.

annoncer

16
16
Studierelevant arbejde i
Hillerød

Forskningsårsstuderende søges til epidemiologiske projekter
på Bispebjerg Hospitals hjerteafdeling

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

Kardiologisk afdeling Y på Bispebjerg Hospital søger forskningsårsstuderende til2
epidemiologiskeprojekter vedrørende: 1) arytmier og pacemaker 2) aortaklapstenose
Vi søger en ambitiøs, forskningsinteresseret medicinstuderende, som har interesse
for kardiologi og lyst til at bruge epidemiologisk statistik. Erfaring med kardiologi
eller tidligere klinisk ophold på kardiologisk afdeling er en fordel, men ikke et
krav. Det er absolut en fordel at være fortrolig med internet, regneark og skriftligt
engelsk. Du vil få stillet de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed: bærbar pc,
arbejdstelefon, kontorfaciliteter.
Du vil indgå i et aktivt og dynamisk forskningsmiljø og du kan forvente at blive
inddraget i andre forskningsmæssige opgaver. Ved velgennemført projekt er der
mulighed for fremlæggelse af resultater ved relevante møder og kongresser samt
publikationer i internationale tidsskrifter.Der kan blive mulighed for udbygning af
projektet ved søgning af videre skolarstipendium eller anden forskningsansættelse

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

Løn: 10.000 kr./mdr
Ansættelse: fra 1. juli (eller så snart det er muligt) og 6 måneder frem (med mulighed for forlængelse)
Ansøgningsfrist: 1. juni 2013
Motiveret ansøgning med CV bedes sendt til overlæge Ahmad Sajadieh
For yderligere information kontakt venligst:
Ahmad Sajadieh, dr.med., overlæge
Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital
(ansvarlig for projekt vedr. artymier og pacemaker)
e-mail: Ahmad.Sajadieh@regionh.dk
eller
Olav Wendelboe Nielsen, ph.d., dr.med, overlæge
Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital
(ansvarlig for projekt vedr. aortaklapstenose)
e-mail: Olav.Wendelboe@regionh.dk

anonncer
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Vil du undervise i kliniske færdigheder?
Et antal stillinger som studentermedhjælper 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. Træningen på CEKU
er dels en forberedelse af de studerende til klinikophold og dels et supplement til den
kliniske uddannelse. Træningen omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikationstræning.
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder så som hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse,
suturering, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. samt teknisk hjælp til undervisningen i kommunikationstræning. Herudover assisterer du
ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL) og hjælper med at vedligeholde de enkelte laboratorier og lagre samt andet forefaldende arbejde.
Idet CEKU også varetager den simulationsbaserede kirurgiske træning af læger, er der også mulighed for studiesalsvagter i simulatorrummet.
Der er på CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.
Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3.-6. semester på Bachelor-delen og have interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser
gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til
gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT, eller hvis du blot har generelt
teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din ansøgning.
Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde med de øvrige ca. 30 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
- sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 3545 5458
- overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545
5338
- overlæge Lars Konge, lars.konge@regionh.dk
Ansøgningsprocedure:
På vores hjemmeside (www.ceku.dk) findes et link til et elektronisk ansøgningsskema, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Du kan også
få adgang til ansøgningsskemaet ved at scanne ”frimærket”. Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
Ansættelsessamtaler er planlagt til fredag d. 21. juni 2013. Obligatorisk oplæring foregår 19.-21. august 2013, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og praktiske
oplæring.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. juni 2013 kl. 12:00.
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anmeldelse
Anmeldelse af ”Intern Medicin – et systematisk noteapparat”
Har du siddet med oplevelsen af, at mange lærebøger på medicinstudiet er for ustrukturerede og
ikke giver et ordentligt overblik over stoffet? I så fald kan Sundbøll & Schmidts ”Intern Medicin
– et systematisk noteapparat” være en hjælp.
Noteapparatet er gennemarbejdet af studerende (nu læger) på Århus Universitet. Det består af
534 sider, og kan for kun 89 kr. downloades via iBookstore til iPad eller iPad mini. Hovedvægten
er lagt på intern medicin med referencer til Basisbogen, Davidson’s og Medicinsk Kompendium,
samt andre guidelines og internetreferencer (lægehåndbogen.dk, cardio.dk etc.). Referencerne
til hver note er angivet med eksakte sidetal, og der er direkte links til referencerne, hvor dette er
muligt.
Det er tydeligt, at noteapparatet er grundigt og gennemarbejdet, men nok så vigtigt er mængden
af information prioriteret, således at de enkelte noter afspejler vigtigheden af den beskrevne
sygdom i forhold til sygdommens relevans. Ydermere er informationerne logisk opstillet, og der
findes mange gode huskeregler, der kan hjælpe til eksamenslæsningen.
Ovenstående gør noteapparatet meget overskueligt og anvendeligt, og med 3 tryk på iPad’en
kan man finde en given sygdom samt linke videre til eksempelvis lægehåndbogen, såfremt man
vil have yderligere information.
En ulempe er, at noteapparatet kun virker til iPad eller iPad Mini. Derudover er der tale om ren
tekst, uden figurer, flowcharts etc. Dette kan gøre noteapparatet lidt tungt, såfremt man forsøger
at læse det fra ende til anden. Det skal dog nævnes, at figurer og billeder hurtigt kan findes frem
via de overskuelige referencer.
Overordnet set er der tale om et meget overskueligt, fokuseret og grundigt noteapparat, der
virker som et rigtig godt supplement til de kendte lærebøger i intern medicin. Prisen på 89 kr.
gør efter min mening ”Intern Medicin – et systematisk noteapparat” til et rigtig godt køb, og en
god hjælp på medicinstudiet.

Anmelder: Sebastian Wiberg (Stud. med. 12. semester)
								

Prægraduat Forskningsstuderende til klinisk randomiseret studie søges
WHO-CC på Frederiksberg Hospital søger prægraduat forskningsstuderende med start 1. august 2013.
I Danmark skønnes det, at omkring 860.000 personer har et storforbrug af alkohol, hvilket vil sige et forbrug over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser. Patienter med et højt alkoholforbrug har en
signifikant øget risiko for operationskomplikationer sammenlignet med
patienter med et lavt eller intet forbrug.
Dette projekt er en del af et større forskningssamarbejde i Skandinavien, kaldet ”Scand-Ankle”. Studiet er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og hospitaler i Danmark, Norge og Sverige.
Man ønsker i dette studie, at etablere ny evidens om forebyggelse af
postoperative komplikationer hos akutte operationspatienter med et
risikabelt alkoholforbrug. Vi skal i alt inkludere 120 patienter med
ankelbrud. Patienterne randomiseres til enten 6 ugers alkoholstopprogram eller standardbehandling. Alle patienterne bliver fulgt op i et år
med hensyn til komplikationer, alkoholvaner og generelt helbred.
Som prægraduat forskningsstuderende skal du være med til at inkludere, intervenere og følge op på disse patienter på ortopædkirurgisk
afdeling på Hvidovre og Bispebjerg Hospital. Dette vil du blive oplært
til, således at du kan varetage denne funktion selvstændigt.
Desuden får den studerende sit selvstændige forskningsprojekt. Målet
er at publicere en artikel i et internationalt tidsskrifte med den studerende som førsteforfatter.
Vi søger en studerende, der har:
•
Interesse for klinisk forebyggelse
•
God til at arbejde selvstændigt og evner inden for ledelse
•
Lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning
•
Gå på mod og flexibilitet
•
Bestået 6. semester og som kan tage blodprøver
•
Humor og empati
Vi kan tilbyde:
•
Gode kollegaer
•
Mulighed for indblik i den kliniske forskningsverden
•
Mulighed for at skrive OSVAL 2
•
Booste dit CV
Send din ansøgning til jegh0006@regionh.dk inden torsdag d.13. juni
2013 kl. 24.00 . Samtaler vil finde sted i uge 25.
Har du har spørgsmål?
Kontakt ph.d. studerende Julie Weber, tlf.: 38163856 eller e-mail:
jegh0006@regionh.dk

anonncer
Forskningsårsstuderende søges:
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling H på Hillerød Hospital søger 2
forskningsårsstuderende til 1-årigt projekt
om hjerte- og lunge påvirkning ved volumenændringer på dialysepatienter.
Vi søger 2 ambitiøse forskningsinteresserede medicinstuderende, som har interesse
for kardiologi og lyst til at prøve at arbejde
med forskning.
Arbejdet vil bestå af indsamling af data
hos 250 patienter, der skal undersøges
ved EKG, blodprøver og lungefunktionsundersøgelser. Der vil være oplæring i
alle undersøgelser. Arbejdet vil ende ud i
udformningen af 3 artikler, hvor hver studerende er torvholder på sin egen artikel.
Der vil være vejledning til artikelskrivning. Ved gennemført projekt vil der være
mulighed for fremlæggelse af resultaterne
ved relevante møder, kongresser, ect.
Du vil få stillet nødvendige arbejdsfaciliteter (kontor, telefon, computer ect.) til
rådighed på hospitalet.
Løn: 10.000 kr/mdr.
Ansættelse: fra d. 1. september 2013 og ca.
10 mdr. frem.
Ansøgningsfrist: mandag d. 24. juni 2013.
Motiveret ansøgning med CV bedes
sendt til:
tureln@gmail.com
Stud.med. Ture Lange Nielsen
Ansvarlig for projektet
Overlæge Kasper Karmark Iversen

19
19
Underviser søges
Forberedelse til studentereksamen i bioteknologi
Den 9. juni skal jeg til eksamen i bioteknologi, og søger
derfor medicinstuderende, der har mulighed for at undervise mig ca. 10 timer op til prøven.
Opgave: Undervisningen vil bestå i at vi sammen at
gennemgå centrale steder i pensum ud fra den litteratur
jeg har.
Sted: Vi kan mødes på Panum eller hjemme hos mig på
Nørrebro/Frederiksberg. Som det passer bedst.
Tidspunkt: Jeg er fleksibel i forhold til tidspunkter, da
jeg har læseferie.
Start: Undervisningen kan starte den 29. maj, hvor jeg
er færdig med skriftlig eksamen.
Løn: Løn aftales indenfor niveau svarende til en studenterstilling.
Hvis du har lyst så ring på et af følgende telefonnumre:
42364404/42294000
Med Venlig Hilsen
Laurids Riis-Hansen
Egernvej 12
2000 Frederiksberg

Læsemakker søges.

Jeg søger en læsemakker til 1. semester eksamen i Cellens Kemiske
Komponenter og Humanbiologi.
Jeg skal til reeksamen i august 2013 og søger en medstuderende at
læse sammen med og gennemgå opgaver med.
Jeg søger en læsemakker som har tid og lyst til at mødes i juli og
august.
Skriv til: fzs889@alumni.ku.dk
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Den 9. Juli sker det!!!
Nye læger blev udklækket i både vinteren ’12 og sommeren ’13 og traditionen tro
inviterer vi til den sidste fest på Panum inden sommer:
PUMPEFEST, i den nye studenterklub – Aldrig set større og flottere!
Denne aften vil Den Gyldne Pumpe blive uddelt, og der vil være musik, dans og en
veludrustet bar til alle tørstige mennesker.
Festen starter for de nye læger og deres ledsagere kl 20, hvor der vil være velkomstdrinks og snacks samt Pumpe-uddeling til den nye læge der, i løbet af sin studietid, har været særligt engageret i studiemiljøet og gjort dette bedre for sig selv og
medstuderende.
Alle kan nomineres til Den Gyldne Pumpe – bare skriv hvem du vil nominere og
hvorfor på mail:

pumpefestnominering@gmail.com
Alle nomineringer skal ske INDEN 23.JUNI!
Senere, kl 22, åbner vi dørene for alle andre der har lyst til at deltage i festlighederne – bare husk 25 kr og dit studiekort.
Se også vores Facebook Event: Pumpefest 2013.
Så træk i dit fineste tøj, gør dine danse-strækøvelser, tag din ledsager under armen, og kom og fejr det gode arbejde de nye læger har gjort de sidste 6+ år - Det
bliver en dejlig aften!
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