
Institutionen ”Panumhaven” er nu blevet en realitet og har pr. 1/4 haft til huse på Nørre Allé 4 i den 
gamle sygeplejebolig. Det betyder, at du som studerende eller ansat ved fakultetet kan få dine børn i 
institution lige ved siden af Panum, og indtil videre er der MASSER af plads.
Panumhaven er en INTEGRERET institution, så der er altså plads til både vuggestue- og børnehavebørn.

Hvad betyder det for mit barn, hvis jeg afslutter mit studie, inden det starter i skole? 
INGENTING! Du skal være studerende eller ansat når dit barn starter i institutionen, men vi smider 
naturligvis ikke børn ud fordi deres forældre bliver færdiguddannede.

Jeg er tandlægestuderende- gælder dette tilbud også mig?
JA! Tilbuddet om pladser i institutionen gælder for alle studerende ved det sundhedsvidenskabelige 
fakultet – altså både tandlæge-, humanbiologi-, folkesundhedsvidenskabs- og medicinstuderende.

Hvordan bliver mit barn skrevet op til en plads?
Du skal være medlem af Foreningen Sund Børn. Det koster 50 kr. årligt, og du melder dig ind ved at 
kontakte foreningens formand, Sabrina Eliasson på eliasson@stud.ku.dk. Du kan tilmelde dig foreningens 
grupperum ”sund børn” ved at søge på navnet inde i punkt.ku systemet. Under ”Dokumenter” i dette 
grupperum fi nder du en ventepladsformular, som skal udfyldes og sendes til:

Foreningen Sund Børn
Lokale 1.2.20
Blegdamsvej 3b
2200 København N

Husk at vedlægge en kopi af dit studie/ansættelseskort!
Du kan læse mere om Foreningen Sund Børn på www.sundborn.dk 
(siden opdateres snarest muligt!)

AFSLØRING: Grethe har solgt Trafi kken! 

Farvel til 100 år med billige bajer, 

goddag til café latte på Thomas Helmigs plads

Vinderne af blandt andet et 
lækkert arrangement af 
basisenheder kåres

issn 0907-5658

Nr. 26 d. 26. april
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Det sker i ugen 2005/2006

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af 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!!

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

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudie-
salen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
mandag eftermiddag.

-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. 1200. Dette gælder specielt dit 
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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.

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 Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet:  1) Teilumbygningen 
    2) På rundbordene foran auditorierne v. kanti-
nen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre 
ned      i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:   På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
    2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg:  1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
    2) I porten hos vagten
Vagtbureauet:  Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:    Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside:

Onsdag: 
  MOK nr 27, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:
  Laaang fredagsbar (den sidste)

Lørdag:
  Kl.20 på TV2 "Ikke helt gak" 

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK
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                         Forår 2006                    
                                                                    Studievejledningen for Medicin   Uge  17 – 18    
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder     
Mandag     1/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen  Medicin 
Onsdag     3/5 1900 – 2000  1600 – 1900 Theis P-Skovsgaard  Medicin 
Torsdag     4/5 0900 – 1000  1000 – 1300 Malene Esager     Medicin 
Torsdag     4/5 1900 – 2000  1600 – 1900 Camilla Hiul     Medicin 
Fredag     5/5 1600 – 1700  1300 – 1600 Christina Lundin     Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

                                                                   Den Internationale Studievejledning 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver Onsdag                          1000 – 1200   Tina Gottlieb 
 International 
Hver fredag    0900 – 1000   1000 – 1200   Tina 
Gottlieb  International 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågæl-
dende tema:

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE 
semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.3                           
 

Studievejledningen

Rettelse...

I MOK fra d. 19. april 2006 skrives der på side 
10 under information fra Sundrådet, at der fra 
efteråret vil være mulighed for at få personlige 
skemaer via Syllabus Plus. Dette er en misfor-
ståelse. Der vil til efteråret, som det også er nu, 
være mulighed for at få skemaer for de enkelte hold 
men ikke for de enkelte studerende.

Spørgsmål angående Syllabus Plus systemet kan 
rettes til fuldmægtig Louise Fejeskov i studiead-
ministrationen på e-mail: mlf@adm.ku.dk

MOK

KÆRE ALLESAM-
MEN

Vind nu de 2 billetter til Empire!!!!!!
I skrivende stund er det første majdag og selvom diverse arbejdere rundt omkring i landet er fritaget dagens 
dont og nyder tilværelsen med øl og taler på fælledgræs fortsætter MOK sin vanlige trummerum og særegne 
stil. Vi sender dog en tanke til alle jer, kære medstuderende, jer derude på nøgne tæer i fælledparken, med 
godt humør, øl og basisenheder – glædelig 1.maj!!!!
Det var første afsnit og nu til en mindre opsang!!! 

Som i nok alle ved lancerede MOK i sidste uge konkurrencen ”Ugens Historie” og nedenfor 
synes vi det er på sin plads at bringe en lille reminder.
Fra sidste ugens MOK:

"……hermed vil du deltage i denne uges lækre konkurrence som vi kalder ”Ugens Historie”. 
Kravene fra vores side er blot, at emnet skal være relateret til dit virke som lægestuderende. 
Emnet må betragtes som frit, men som vanligt sætter vi stor pris på sjov, spas, spænding, 
hygge, livskvalitet, skørhed, druk, sladder, mad, faglighed, klinik, anekdoter, ja hvad som 
helst er velkomment…….skriv max 1 side."

PRÆMIER

1. Præmie: 2 billetter til Empire
2. Præmie: MOK-arrangerede basisenheder på et endnu ukendt leje af 
MOK-lækkerier

3. Præmie: En flaske Nolli Prat

Det er jo 1. maj så bare slap af. Der er en lille uge 
til MOKs deadline (mandag kl. 12) og vi håber at 
trods lidt hovedpine det er tid nok. Held og lykke. 
Vi glæder os til at læse jeres historier.

Indslagene indsendes enten til mok@mok.info el-
ler lægges i MOKs brevkasse, lokale 9.2.1 senest 
mandag d. 8 maj kl. 12.00
MOK/David

1.-5. se-
mester

ORDBØGER TIL EK-
SAMEN
Det er muligt for udenlandske 
studerende at medbringe nudansk 
ordbog ved skriftlige eksaminer det 
første 1½ år efter studiestart. 

Med udenlandske studerende forstås studerende, der 
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end 

Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er 
til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver 
og eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog 
skal man huske, at fagudtryk skal besvares med 
korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk 
ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis 
man er fra et af disse nordiske lande

6.-13. se-
mester

CENTER FOR 
KLINISK UDDAN-
NELSE/LKF
TILBYDER I MAJ GRATIS 
KURSER FOR STUDERENDE 
HOLDSAT PÅ 6.- 13. 
SEMESTER I NEDENSTÅENDE 
FÆRDIGHEDER:

DATO  EMNE    
TID   ÅBNES
10/5 Kombikursus  
16.15 – 20..30 1/5
10/5 Avanceret genoplivning 
16.15 – 19.15 1/5
18/5 Kombikursus  
16.15 – 20..30 1/5
18/5 Avanceret genoplivning 
16.15 – 19.15 1/5

Kombikursus
På dette semester holder vi kombinerede af-
tenkurser, hvor de studerende har mulighed for at 
prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse 
på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for 
de 7.semester studerende, der er i klinik, som 
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BILLIGE TOGBILLET-
TER TIL GØTEBORG!
Pga fejlkøb sidder jeg nu med 6 billetter mellem 
København og Gøteborg. 
De er følgende:

2 stk Kbh-Gbg den 25 Maj, afgang 14:23, ankomst 
18:15
2 stk Gbg-Kbh den 27 Maj, afgang 15:40, ankomst 
19:37
2 stk Gbg-Kbh den 28 Maj, afgang 11:40, ankomst 
15:37

Priset er kun 110 DKK per billett, og de er alle 
direkte tåg med transporttid under 4 timer og med 
reserverede pladser. De er upersonlige men man 
skal vare under 26 år for at kunne bruge dem.
Billetterne kan købes enkeltvis, og jeg har adgang 
til dem frem til den 17 Maj.

Kontakt: 
mobil: 61263499 
email: carinbus@hotmail.com

Vh Carin

SIMS ARRANGERER:

FOREDRAG OM 
KOSTTILSKUD

PROTEINBEHOV OG IDRÆT: ER PROTEINTIL-
SKUD EN GOD IDÉ?

AF: METTE HANSEN, Cand. Scient. i Human 
Ernæring samt ph.D studerende på Idræts-
medicinsk afd.,Bispebjerg Hosp.

Der vil undervejs 
blive rig mulighed 
for at stille uddy-
bende spørgsmål.
Derudover vil ef-
fekten af kreatin 
blive diskuteret.

Hvornår: Torsdag d. 11.05 kl. 16.15- ca. 15.30
                       Hvor: 21.01.30. (ved tandlægerne)

TURNUS
FÅR DU TURNUS NUMMER HER TIL FORÅRET 
2006?
VED DU AT DU VIL SØGE TURNUS I VEST-
SJÆLLAND-AMT, STORSTRØMS-AMT
ELLER ENDNU LÆNGERE VÆK FRA KØBEN-
HAVN UANSET HVILKET TURNUS NUMMER 
DU FÅR? - så kan du måske hjælpe mig.
SKRIV EN MAIL TIL MIG på 

turnus 06@yahoo.dk
OM HVOR DU VIL HEN nu her i løbet af foråret, 
gerne inden der 
er kommet turnus-numre og stress.

Mange tak
Nina Foli-Andersen

STUDENTERMEDHJÆLP 
TIL PÆDIATRISK KLINIK 
I, RIGSHOSPITALET
Cystisk fibrose/lungeambulatoriet for børn søger 
snarest muligt en studentermedhjælper til op-
datering af vores elektroniske patientmediciner-
ingssystem.
Vi har indført EPM i vores klinik i efteråret 2005. 
På grund af stort arbejdspres i ambulatoriet har 
vi endnu ikke fået opdateret vores oplysninger i 
systemet, det drejer som om medicintilskud, cave-
registrering og andre relevante oplysninger. 

Vi forestiller os at du er medicin- eller farmaceut-
studerende, at du har et rimeligt kendskab til IT 
og har gode samarbejdsevner.
Arbejdstiden planlægges i samråd med ambula-
toriets personale. Vi regner med at arbejdet kan 
afsluttes juli 2006.

Ansøgningsfrist mandag den 15. 
maj 2006 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler holdes i uge 20.

Hvis du er interesseret i at høre mere om 
stillingen er du velkommen til at kontakte oversy-
geplejerske Susan Mortensen på telefon 3545 1790 
eller mail: susan.mortensen@rh.hosp.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til over-
enskomst.

Ansøgning mærket ”Studmedhj – Pæd 
I” sendes til Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100  
København Ø, Juliane Marie Centret, Personal-
efunktionen – afsnit 4074.
Du kan også maile din ansøgning til: 
                          personale.jmc@rh.hosp.dk

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af 
bekendtgørelse om indhentelse af børneattester, 
og det er derfor en forudsætning for ansættelse, 
at du har blank børneattest. Centret indhenter 
børneattesten hos Politiet, efter samtykke fra 
ansøger.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske 
tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

1. januar 2007 overgår Rigshospitalet til Region 
Hovedstaden.

STUDENTERMED-
HJÆLP TIL ALLERGI- 
OG LUNGEKLINIK
Stud. med’er søges til Allergi og 
Lungeklinikken Helsingør og Hellerup 
snarest.

Vi er: Et team bestående af to speciallæger, 
en projektsygeplejerske, en sekretær og 5 stud. 
med’er. Vi satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos 
medarbejderne og os selv samt et godt arbejdsk-
lima. Vore stud. med’er bliver læger og vi uvidder 
aktiviteten nu. Stud. med. på alle semestre søges 
da oplæring finder sted.

Sted:  Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,     
           (tirsdag -torsdag)
           Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
           Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 09-13.

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med udgang-
spunkt i overenskomsten med FADL. Udfordrende 
arbejde med direkte patientkontakt og kliniske un-
dersøgelser indenfor specialerne allergi og lunge-
sygdomme primært lungefunktionsundersøgelser, 
hudpriktest, provokationer og arbejdsfysiologiske 
test samt forefaldende arbejde. Forskning er mulig 
og oplæring finder sted. Klinikken er indrettet 
med moderne apparatur og IT værktøj herunder 
elektronisk journal og intranet.

Vi ønsker: stud. med.’er, der kan arbejde 
selvstændigt og i et selvafløsende team. Du skal 
være meget omhyggelig og have en god patient 
kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienterne, 
og du ønsker en uddannelse såvel klinisk som 
videnskabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med 
tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og 
mandage 14-18. 
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor 
du finder stillingsbeskrivelsen, eller ring 

Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars 
Frølund overlæge dr. med. 49702216 tirsdag-
torsdag 12-15.

HJÆLP TIL BACHELOR-
PROJEKT
Kære studerende på Københavns Universitet

Vi er to studerende HA Kommunikation fra CBS 
(Handelshøjskolen i København), der netop nu er 
i gang med at skrive bachelorprojekt.

Vi har i den forbindelse brug for jeres hjælp til at 
besvare vedhæftede spørgeskema. Det omhandler 
jeres rejsevaner og jeres personlige holdning til 
forskellige aspekter af det at rejse. Det tager ca. 10 
minutter at besvare skemaet, og vi håber meget, at 
i vil give os en hånd med undersøgelsen.

Det besvarede spørgeskema skal sendes til en af 
nedenstående e-mail adresser:

bettina@lotuspaper.com  eller                                          
ceciliedamgaard@yahoo.com

Hent skemaet på: 
http://mok.info/docs/Sp%f8rgeskema.doc

På forhånd mange tak for hjælpen!

Venlig hilsen
Cecilie Damgaard og Bettina Drejet 

STUDIET

Annon-
cer

optakt til klinikophold eller som genopfriskning 
inden vikariat.

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat og yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. 
En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret 
genoplivning efter de nye opdaterede standarder 
fra januar 2006 for læger (Medicinering, hjerte-
lunge redning, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

Hvad er LKF?
LKF er et gratis tilbud til ALLE studerende holdsat 
på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres 
kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikud-
valg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til 
at forberede sig på det kliniske ophold på 7.+9. 
semester, genopfriske færdighederne inden et 
lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til 
OSKE på 9. semester og Akut patient eksamenen 
på 13. semester.

Tilmelding!
Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf: 
35 45 54 04 og 35 45 54 08 på hverdage fra kl. 8.30 
– 15.00 eller ved personligt fremmøde i sekretari-
atet i samme tidsrum.

CEKU, Rigshospitalet, afsnit 5404, Teilumbyg-
ningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf: 
35 45 54 04
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 MARKANT TALE 1. 
MAJ

Venner, Romere, Landmænd! 

Den fede kælling har igen sunget sin 
yndlingssang – og vi ved derfor alle at 
det igen er 1. Maj – dagen hvor vi stolte 
og forårskåde kan svinge vores store 
røde kæppe med tilhørende banner 
glans. Stolt var Trotskji!

“Se den lille kattekilling, nej hvor er den sød!”
Men der er ingen der stiller spørgsmålstegn ved 
om den også er rød?

For det er den……. Ikke…..særlig tit……..men 
nogen gange og så med stor hyppighed på lørdage! 
Fy for Marianne Jelvede – om jeg må!

Har I nu også hørt den om dykkeren? Ja, han blev 
fyret fordi han var for overfladisk! Men det siges 
dog at han var god nok på Lotte Bundsgård!
Hvor er de bundløse trusser i Socialdemokratiet?
Det er fordi Helle Thorning Schmidt har stjålet dem 
alle sammen og i fællesskab med populisten, den 
bløde demagog Nasser Khader har holdt et såkaldt 
sit-down efterfulgt af et radikalt make-over hvor 
de har iført sig trusserne, - dog ikke de blå hofte-
holdere – de blev sendt tilbage til Christiansborg 
og statsministeren. Det beviser jo bare at hvis man 
ikke kan fylde skoene, så ”sucker” man.

En mand med sko så store som Muhammed-krisen 
er jo Danmarks svar på den stolte og smukke Ar-
nold Schzwarnernegger  - her mener jeg ikke David 
Owe, som jo ellers er kendt for at sende svansede 
signaler ud gennem de danske medier – næ nej! 
Her menes selvfølgelig Danmarks kommende 
statsminister B.S. Christiansen.
Denne iltre sjæl der formodet at sætte den gustne 
lede linselus Bubber på plads. Denne usle Bubber 
- der har indoktrineret den danske ungdom med 
sine smålige og underlødige holdninger gennem 
årtier.

Ja – god lørdag-da-da!  ”Han har fået en pil i røven 
og nu er han død”!
Gud bevare de røde internationale pølser på glas! 
God 1. Maj.

Benjamin Sneider, 4. semester 

FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

FADL

FADL - København Kredsfor-
ening støtter:

Studenterorganisationer, en-
keltpersoner eller grupper med 
det 

formål at forbedre de medi-
cinstuderendes forhold gene-
relt såvel uddannelsesmæssigt 
som socialt.

Støtte gives i tilfælde, hvor en 
bred skare af medicinstuderen-
de får gavn af støtten, dog med 
det forbehold at der i visse til-
fælde kan gives støtte til enkelt-
personers deltagelse i konferen-
cer, seminarer og lignende, der 
efterfølgende kommer en bred 
skare af medicinstuderende til 
gavn.

Alle støtteansøgninger til 
FADL - Københavns Kredsfor-
ening skal udfyldes på FADL’s 
fortrykte støtteansøgning, der 
kan findes ved FADL’s sekreta-
riat eller på internettet på www.
fadl.dk.

VIGTIGT AT VIDE:
Det er vigtigt, at du indsender 

din ansøgning i god tid, 

før du skal bruge pengene og 
før begivenheden

 finder sted.

Du kan eventuelt høre på sekre-
tariatet hvornår det

 næste repræsentantskabsmø-
de bliver afholdt,

 så ansøgningen kan blive be-
handlet rettidigt.

Venlig hilsen

Sekretariatet

BOGHOLDER
Helle Dahl som har været 

vikar efter Anette Pedersen

gennem 4 uger, er blevet 

fastansat i sekretariatet

 som bogholder.

Støtteansøgninger, der ikke 
klart opfylder ovenstående krav, 
eller som ikke falder under FADL 
- København Kredsforenings 
støttepolitik, vil ikke blive be-
handlet i repræsentantskabet.

Ansøgninger skal tydeligt 
indeholde en e-mail-adresse, 
hvortil FADL – Københavns 
Kredsforening kan kommuni-
kere med støtteansøger i tilfæl-
de af tvivlsspørgsmål samt ved 
senere opfølgning, som FADL 
– Københavns Kredsforening 
tager sig forbehold til. 

Den eller de støttede opfor-
dres til at gøre opmærksom på, 
at FADL støtter arrangementet/
indkøbet, 

og FADL vil i MOK offentlig-
gøre, hvad der støttes.

STØTTEANSØGNING TIL FADL
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SKAL DU UD OG REJSE I JULI 
ELLER AUGUST MÅNED?

Og vil gerne leje dit værelse ud til 
en sød udvekslingsstuderende?

Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation 
på Københavns Universitet, Panum Instituttet, 
som formidler kliniske udvekslingsophold af en 
måneds varighed på Københavns hospitaler.

Vi betaler dig

1400 KR

pr. måned for dit værelse og der vil blive lavet 
lejekontrakt.

Kontakt: Eva Hagberg
IMCC Exchange

evahag@stud.ku.dk

MEDICINSKSTUDENTERRÅD

REVISION AF 1.-5. SE- 
MESTER. HVAD ARBE-
JDER MSR FOR? 
DEL I

Der har nu gennem flere år 
været arbejdet på at revidere 
medicinstudiets første fem 
semestre. Baggrunden for 
arbejdet har blandt andet været 
evalueringsrapporterne. Af 
problemstillinger, som skulle 
håndteres var bl.a. Tidlig almen 
medicin og sundhedspsykologi 
samt arbejdsbelastningen på 3. 
semester. Og hvor langt er vi så i 
processen, og hvad arbejder MSR 
for? 

Tidlig almen medicin og sudhedspsykologi
TAS er blevet delt. Almenmedicinerne forestår et 
kursus i Tidlig patient kontakt på 1. semester. Det 
nye kursus kører for første gang dette semester. 
Kurset evalueres ved en mundtlig tentamen med 
udgangspunkt i den rapport den studerende har 
udfærdiget på baggrund af møderne med patienten 
samt udleveret undervisningsmateriale. Sund-
hedspsykologi afvikles som et 3 ugers kursus i 
sundhedspsykologi på 2. semester. Kurset kører fra 
efteråret. Eksamen er endnu ikke fastlagt. 

Cellebiologi
Der var oprindeligt lagt op til, at cellebiologi blev 
delt i to: et kursus i cellebiologi og et vævs-histolo-
gisk kursus. 2. semesterudvalget har imidlertid 
angivet, at de ønsker at opretholde et integreret 
kursus i cellebiologi, histologi og biofysik, mens 
genetikken ønskes afviklet særskilt. MSR støtter, 
at kurset holdes samlet, men ønsker at eksamen 
udarbejdes som en integreret eksamen, hvor 
spørgsmålene stilles på tværs af de indgående 
fag. Hvorvidt genetikken skal evalueres særskilt 
er endnu ikke afgjort. Studienævnet afventer en 
tilbagemelding om årsagerne til, at faget ikke kan 
integreres med resten, hvilke elementer kurset skal 
indeholde og forslag til evalueringsform.

3.semester 
Arbejdsbelastningen på 3. semester er urimelig stor 
med en gennemsnitligt belastning på 57 timer/uge. 
For at afhjælpe dette er det blevet besluttet at 
lette organkursus 1 (OK1) med knap 3 ugers luft. 
Metodekurset flyttes til starten af 4. semester og 
Tidligt klinisk ophold (TKO) placeres i slutningen 
af 3. semester. Den ekstra luft ønskes lagt i slut-
ningen af OK1 dvs. i forbindelse med hoved-hals, 
neuroanatomi og neurofysiologi. Endvidere er det 
blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra anatomi og neurofysi-
ologi samt kliniske aftagere mhp. en revidering af 
kurset. Hensigten er bl.a. at kurset målbeskriv-
else forbedres, så de studerende er velinformeret 
om, hvad der forventes af dem til eksamen, og at 
kurset gøres mere klinisk, så det indlærte stof kan 
omsættes til den kliniske praksis, herunder at OK1 
sammentænkes med TKO. 

Metodekurset samt OSVAL
Metodekurset placeres i begyndelsen af 4.semester. 
Kursets fagelementer sammentænkes bedre end 
tilfældet er i dag. Endvidere koordineres kursets 
elementer med studieelementer på 6.og 8. semester 
i videnskabsteori og epidemiologi. Ønsket er at få 
tilrettelagt et kursus, som klæder os studerende 
på til at læse og skrive videnskabeligt arbejde. 
Introduktionen til OSVAL I/bacheloropgaven plac-
eres i umiddelbar forlængelse af metodekurset. De 
øvrige uger afsat til opgaven samles og placeres på 
5. semester, så der bliver mulighed for at fordybe 

sig i opgaven. 

Næste uge følger information om revision af 4. og 
5. semester. 

Venlig hilsen

Helene Hvidman
Aktiv i MSR 

Næstformand, Studienævnet for Medicin 

MEDICINSKSTUDENTERRÅD...

EKSTRAORDINÆRT MØDE 
OM NY STUDIEORDNING 2006 
TORSDAG D. 6/4-06 KL. 16:15- 18 I 
STORE MØDESAL

Dagsorden:

1. Formalia: 2 min
2. INTRODUKTION til mødets tema v. formand,    
    Sabrina Eliasson: 5 min
3. Hvorfor vil vi have integrerede kurser og ek     
    samener? Simon Serbian, 10 min.
4. Hvorfor have organkurser i stedet for ”fag”?   
    Det historiske perspektiv. Ved tidl.studieleder           
    og nuværende vicestudieleder, Poul Jaszczak 
    10-15 min
5. Studienævnsgruppens tidligere ønsker vedr. 4.  
    og 5. semester vs. Besparelsesproblematikken 
    v. næstformand i studienævnet, Helene Hvid       
    man, 10 min.
6. Debat og spørgsmål  45 min
7. Evt. 5 min

Til stede: Sabrina Eliasson, Christiane Bak, Helene 
Hvidman, Steven Andersen, Madelene Engdahl, 
Anne Holm, Tine Marie Pedersen, Line Malmer, 
Simon Serbian, Rasmus Sørvig
Formalia: 
Sabrina blev valgt til ordstyrer, Christiane refer-
ent. 

2. Sabrina introducerer: Vi snakker  4., 5. semes-
ter igen, da der er sket ændringer, siden der blev 
afholdt et møde om studieordningen, idet der  er 
blevet gennemført besparelser. Ny studieordning, 
2006 er ved at implementeres.

3. Simon Serbian:
Simon Serbian fortæller at han har været med til 
at lave den ny studieordning. Den forrige var fra 
1986. De studerende ønskede integration af fagene. 
Integration kan betyde to ting: Det kan være en 

Det sagnomspundne Panum Golfmesterskab 

VENTEGODT OPEN 2006
Kære alle holistiske og 
materielle Golfere! Så er 
det tid til endnu en udgave 
af det sagnomspundne 
Panum Golfmesterskab 
– Ventegodt Open 2006!!! 
Turneringen er åben for 
alle studerende og ansatte 
på Panum Instituttet, så 
er du en frisk golfspiller – eller har du mod på at 
prøve overlægesporten nummer 1 – så tøv endelig 
ikke med at tilmelde dig! 

Hvis du ikke har et sæt golfkøller kan dette lejes 
på stedet.
Det forrygende arrangement bliver afholdt på 
”The Old Championship Course – Passe-
bækgaard G&C” Tirsdag den 9. Maj.

Vi spiller naturligvis Stableford med max. hcp 54 
- og vi regulerer med 7/8 i år. 

Vi mødes på Panum klokken 07:15  og kører 
i samlet flok derop. Hvis du har en bil må du 
meget gerne melde dette til Turneringsledelsen 
så vi kan arrangere noget samkørsel. 
Da Studenterklubben’s kasse desværre er tom 
lige nu, må der påregnes en egenbetaling til ar-
rangementet bestående af: Green-Fee (ca. 200kr), 
kørsel (ca. 30kr), turneringsfee (ca. 40kr), eventuel 
leje af golfkøller (ca. 100kr).
Har du mod på hoverende 9-jerns pressur, så skynd 
dig at tilmelde dig til:
Thomas Lafrenz, 
tlafrenz@stud.ku.dk eller tlf. 2425 3495

Vær du glad for at du ikke er en 
pekingeser!



7
sammensmeltning af relevante fagelementer. Eller 
det kan betyde en samling af studieelementer der 
unaturligt er adskilte.

Anatomi, biokemi, fysiologi er eksempler på fag 
der har været der i meget lang tid, og derfor kan 
det være svært at ændre på det. Infrastrukturen 
gør dette svært at ændre idet folk jo er ansatte på 
institutterne og det er derfra pengene kommer.
Ulla Wewer skal implementere den nye studi-
estruktur, det betyder at der kommer færre insti-
tutter, der er bredere 

Hvorfor ønsker man integration? 
Opsplitningen var unaturlig. Nu afspejler or-
gankurserne virkeligheden på en anden måde, 
kroppen er jo også opbygget af organsystemer. 
Funktion og anatomi hører sammen, og det er dette 
man gerne vil afspejle i ordningen. Det forhindrer 
også gentagelser i undervisningen. I klinikken er 
folk også syge i organer ikke i fag.

Hvordan integrerer man? ”Turning upside down”: 
Man tager det grundlæggende humanbiologi på 
1. semester. Derefter ”spiral-curriculum.” Vender 
studiet om lag på lag. I sidste ende kan organkurs-
erne bliver hver sin blok.

4. Poul Jaszczack
PJ er uddannet på fakultetet. Dengang var studie-
ordningen præget af skarpe afgrænsninger. 
Dengang var den topografiske anatomi, hvor det 
hele blev samlet ikke noget man brugte meget tid 
på, da man brugte tiden på at lære udenad. Man 
blev testet på anatomien splittet op i alle detaljerne. 
Der blev lagt vægt på detaljer, men man lærte ikke 
meget om det store billede. 

I 1976 begyndte man at lave en ny studieordning:
Man talte om integration og i problembaseret 
læring: PBL, hvor man tager udgangspunk i det 
man møder ude i arbejdslivet. 
Man diskuterede om det, der skete på uddannelsen 
stemte overens med de krav man stillede til en 
uddannet læge.
Overbelastning: Det er umuligt at følge med i alle 
fagdiscipliner så hurtigt som det går nu. 
Stormøder på fakultetet: Man var enige i at 
anatomi var vigtigt men at det var meningsløst 
med alle de detaljer. Man måtte finde en passende 
balance. 
Da man evaluerede ordningen måtte erkende at 
man ikke med ordningen af 1976 havde opnået 
noget af dette.
Man måtte definere et grundlag: basallægen. 
(men huske, at der hele tiden stilles nye krav til 
lægen)
Det endte med, at man i sidste ende kom med 
kurser der var lig det gamle; f.eks., at anatomi 
var det vigtigste.

Den nye plan: (2000-ordningen) 
Fagene ”lever” ikke alene. De hænger sammen
Er målsætningen nået: Der er stadig et overload. 
Der er organkurser, men der mangler det sid-
ste med, at institutter arbejder sammen fuld-
stændigt. 
PBL: Vanskeligt at indføre, da der er mange 
elever. I stedet har man Studenteraktiverende 
undervisning.
Spiralmodellen kom også til: Den betyder at man 
starter på et niveau og vender tilbage og fylder 
mere på. 

5. Helene Hvidman holdt et oplæg om hvad 
der sker med revideringen af 4.-5. semester. 

Der er flere problemstillinger, der arbejdes med: 
Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsykologi, 
Cellebiologi, metodekursus og OSVAL, farma-
kologi, 3 semester, energiomsætningskurset og 
eksamensformer. 
Man har opstillet forskellige løsningsforslag. 

Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi:
• Kurset deles:
- Tidlig patientkontakt på 1. semester
- Sundhedspsykologi på 2. semester
• Evalueringen sker særskilt 
- TPK evalueres ved en 20 min tenta-

men
Cellebiologi – 2 modeller
• Opdeling i et cellebiologisk og et 
vævshistologisk 
• Et integreret cellebiologisk kursus inkl. 
histologi, biofysik +/- genetik

Metodekursus
• Bedre integration af delelementerne
• Sammentænkning med senere stud-
ieelementer på del 3 samt OSVAL

OSVAL
• Bachelorprojekt
• Ugerne samles og forløbet afkortes: 
intro på 4. semester,knap 5 skriveuger på 5. 
semester,aflevering senest på 6. semester

3.semester
• Ekstra luft svarende til ca. 3 uger 
• Revision af kursus: Mere klinisk orien-
teret, bedre målbeskrivelser 
• Tidlig klinisk ophold

4. semester
– Organkursus 2 (mave, tarm, lever)
– Organkursus 3 (hjerte, lunge, blod)
– Organkursus 5 (energiomsætning, 
muskler mm)
5. Semester
– Organkursus 4 (nyrer)
– Organkursus 6 (endokrinologi)
– Kursus i immunologi og almen pa-
tologi
– OSVAL/Bach.opgave

Etablering af blokkurser og tentamen efter hvert 
af disse 
OK 5 ønskes integreret med hhv. OK 2 og 3.
OK 4 og 6 evalueres samme dag men beståelsen af 
den enkelte del gøres uafhængig af den anden.
Immunologi og almen patologi afvikles sideløbende 
i en blok og evalueres efter samme model som tenta-
men på 1. semester.
Man ønsker også en eksamination på tværs af 
organkuserne: Integrerede cases som grundlag 
for eksamination i sammenhængen mellem or-
gansystemerne
Da detailviden er testet i forbindelse med ten-
tamenerne skal fokus IKKE være detaljer men 
overordnet forståelse for organernes indbyrdes 
samspil.  

Farmakologi
Timerne samles og afvikles i begyndelsen af 6. 
semester.

INDRE ORGANER/REPORTAGE

Til pigerne: Fræk humanbiolog.

vi takker Ida B for billedet.

SE, SE…
 Nu sidder du jo nok til endnu en forelæsning 
om tilfældet pica priapismus perversus og så har 
du vel set den flotte farveforside og tænkt: ”Aha, 
Indlæg om Grethe og vores allesammens elskede, 
men hedengangne Trafikken” –det MÅ jeg da bare 
læse. Og vupti, snuden ned i bladet og al opmærk-
somheden rettet mod… disse ord.
Og ganske rigtigt: da nyheden om at Trafikken lå 
i ruiner nåede din elskede redaktion, greb vi den 
nærmeste minidisc-afspiller, monterede mikrofo-
nen på telefonrøret og ringede til Grethe (pensum: 
Grethe har været den stolte ejer af Trafikken i 
18½ år).

Og så bliver vi nok nødt til at lægge håndklædet 
i ringen: vi har en god nyhed og en dårlig nyhed 
omkring interviewet med Grethe.
Vi starter med den dårlige, for så kan det være 
at du får medlidenhed med os og tænker ”De er 
godt nok blanke på MOK, men hold kæft hvor 
de dumme!” og så tager du det forhåbentligt lidt 
lettere når du opdager at den gode slet ikke er så 
god. Nå, men mundlort til side:
Dårlig nyhed: efter at have testet setup’et ved at 
ringe til en kammerat og lytte optagelserne igen-
nem, valgte undertegnedes stærkt utilregnelige 
underbevidsthed og ikke mindst –arm, at puffe 
til mikrofonen og dermed sørge for at interviewet 
primært indeholdt spørgsmål fra MOK, svært 
forståelige og meget out-of-context svar fra MOK-

Som vi husker Trafikken

fortsættes..
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ØLSTAFET OG FODBOLD
På lang fredagsbar d. 5/5 afholdes der 
ølstafet og fodboldtunering på bedste 
sommerlige vis.

Tilmelding sker i klubben seneste 
torsdag d. 4/5 kl. 12.00!

INVITATION TIL 

RELEASEPARTY 
FOR

”DEN BASALE NEUROLOGISKE 
UNDERSØGELSE”

Kære medicinstuderende og andre interesserede 
i neurologi og studenterfremstillet undervisn-
ingsmateriale.

Nu er den her – DVD’en  alle neurologer og stud.
med’er har ventet på: ”Den Basale Neurologiske 
Undersøgelse”

Vi inviterer til releaseparty med fremvisning af 
ud- og fraklip fra vores optagelser til et festlig 
arrangement, der afholdes 

Tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 16.00 i 
Haderup Auditoriet på Panum

Vi har i basisgruppen PHILM i snart 2 år ar-
bejdet på filmen og er kan nu stolt præsentere 
resultatet.
Filmen bliver i første udgave trykt i 2.000 eksem-
plarer og delt ud til bl.a. neurologiske afdelinger 
og medicinstuderende. Det er planen at 2. udgave 
skal udvides med bl.a. patient-eksempler, f.eks. 
Parkinson. Til dette arbejde vil vi gerne inddrage 
entusiastiske neuro-interesserede stud.med.’er, så 
kig forbi hvis det kunne være noget for dig, eller 
skriv til neuro@panum-philm.dk 

Kom glad, hilsen

LAAANG FREDAGSBAR
Der er lang fredagsbar 
på fredag… Den sidste 
rigtige fest inden eksa-
menshøjtiden starter, så 
kom ned og skyd den ind 
med et brag!!
I håb om godt vejr vil der 
som sædvanligt blive ar-
rangeret øl-stafet og fod-
boldturnering på græsset. 
For nærmere information 
og tilmelding se opslag i 
studenterklubben.

Vi ses på fredag – husk studiekort, 
godt humør og dørreglerne!

Mvh.
Studenterklubben

PS
Her er dørreglerne og andre regler 
hvis du skulle have glemt dem:
Festen varer fra kl.11-24.
Døren lukker kl.23 og så kan man ikke længere 
komme ind, kun ud.
Der lukkes for udskænkning kl.23.30.
Alle studerende og ansatte på det sundhedsviden-
skabelige fakultet er velkomne mod fremvisning 
af studiekort. 
Der må til denne fredagsbar medbringes en gæst 
pr. studiekort.
HUSK at det er dine medstuderende der frivil-
ligt og ulønnet står i døren såvel som i  baren. 
Respekter deres anvisninger og hjælp med til at 
gøre fredagsbaren så sjov, hyggelig og problemfri 
som muligt.

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Så er det tid til at ses igen, -og 
forhåndtlig dukker der også nye 
ansigter op!

-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:
torsdag d. 6/4 kl. 17 i FADL’s mødelokale.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu
- Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!

 

EQUIP HOLDER 
MÅNEDSMØDE DEN 8 MAJ
------------------------------------------------------
Tid: kl 16
Sted: IMCC kontoret

EQUIP beskæftiger sig med 
indsamling af, fortrinsvis 
brugt, hospitalsudstyr i 
Danmark, og formidling af 
dette til værdigt trængende, 
fortrinsvis i udviklings-
lande.
EQUIP er repræsenteret i Århus, Odense og 
København.

Er det ovenstående arbejde noget du kunne tænke 
at være med til, så kom til vores månedsmøde an-
den mandag i måneden kl 16 på IMCC kontoret. 

INTERNATIONAL 
SOMMER?
Har du lyst til at bruge nogle 
sommerdage på en medicinstuderende 
fra et andet land?
Hvis ja, så bliv BUDDY

Hvad er en buddy? 
En kontaktperson for en international studerende 
som kommer til Danmark med IMCC Exchange. 
Du skal hente ”din studerende” i lufthavnen. 
Derudover er det op til dig selv hvor meget tid du 
vil bruge. IMCC Exchange sørger for bolig og alt 
det praktiske.

Hvornår?
Juli eller august måned

Hvad får du ud af det?
Sjov og gode oplevelser. Sprogtræning. Kontakter 
hvis du selv vil ud at rejse. En ny ven for livet?

Hvordan?
Kom til infomøde Ons-
dag d. 3. maj kl. 17 i 
lille mødesal
Eller
Skriv en mail til leo-
copenhagen@imcc.dk

INDRE ORGANER

TV TIP

Netop som Morten & Peter 
widget'en runder 1400 
downloads har TV2 valgt 
at genudsende den dejlige 
serie med vores to muntre 
venner. På lørdag blændes 
der så op for et helt nyt 
afsnit! Ja det giver sig 
selv at det er et must-see. 
Så kan Bubber beholde 
sine gadedansere og drag-
queeens.
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TORSDAG DEN 04.05.06

Broken Flowers
Ugens fi lm instrueret af Jim Jarmucsh er med Bill Murray 
(Groundhog Day og Lost in Translation) som den fallerede Don 
Johnston. Lidt lige som både Miami Vice stjernen Don Johnson 
og Don Juan (Don Giovanni) har vor hovedperson ”been around 
the block”. Filmens hovedtråd etableres, da brevsprækken en 
dag lukker et usigneret brev ind. Brevets indhold bringer Don 
noget i vildrede, men da han ikke selv synes at agere påtager 
Dons nabo sig opgaven at få moveret Don. Dette bringer Don på 
en retrospektiv rejse (akkompagneret af etiopisk jazz ved Mulatu 
Astatke) tilbage i til det liv og de kvindelige bekendtskaber han 
lod tilbagea – Broken Flowers – et excellent fi lmisk bekendtskab, 
hvis skribenten selv skulle sige det.

FILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER

PROGRAM 
4/5 Broken Flowers
11/5 Batman Begins

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. 
semester er fi lmkubmedlemsskabet GRA-
TIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n 
sikrer at alle nye studerende med FADL 
medlemskab kan se alle semesterets fi lm 
GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Stu-
denterklubben klokken 19.30, så du kan 
nå at købe kaffe, pils og guf inden fi lmen 
starter kl. 20.07. Den første aften man 
kommer, betaler man 60 kroner for et 
medlemskab for resten af sæsonens 
forstillinger.

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 18

Ugens giraf #11: ”at lytte – med giraf- 
eller ulveører”
Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den 
svære samtale”. Det vil skiftevis være studenter-
præsten selv og hans medarbejder, der fører pen-
nen. I en tid som forekommer fuld af sammenstød 
og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan 
bidrage positivt til en mere nuanceret forståelse af 
konfliktens anatomi og dermed også til en mere 
hensigtsmæssig håndtering af konflikter. 

I sidste uge præsenterede jeg dig for Giffe og Uffe, 
to strikkede repræsentanter for henholdsvis ”gi-
rafsprog” og modsætningen ”ulvesprog”. (Du kan 
hilse på dem på vores kontor!) 

Jeg nævnte kort girafsprogets fire ”ben” og jeg vil 
for en sikkerheds skyld gentage dem her. Jeg vil 
senere uddybe dem hver især:
Man observerer situationen, dvs. man dømmer ikke 
og vurderer ikke, men beskriver og tager udgang-
spunkt i fakta. Man registrerer sine følelser, og 
bruger sin indsigt til at udtrykke sin tilstand og 
reaktion. Man udtrykker sine behov for at noget 
bliver gjort – eller ikke gjort. Man anmoder den 
anden om at gøre – eller ikke gøre - noget helt 
konkret.
Jeg vil i denne uge uddybe en pointe ved de to 
”sprog”, nemlig at der er to vigtige sider af disse 
sprog: den indlysende er naturligvis evnen til at 
tale girafsproget, men lige så vigtigt er det at være 
i stand til at lytte med girafører. Jeg vil endnu en 
gang gøre opmærksom på, at for at blive en god gi-
raf er det ikke nok at lære teknikken, men gennem 
øvelse, øvelse og øvelse at indarbejde tankegangen, 
så man til sidst også tænker som en giraf. 

En meget vigtig del af girafsproget er besindelse 
og selvrefleksion. Det kan ved første øjekast se ud 
som om giraffen er flinkeskolens dygtigste elev, 
altså lægger sine egne følelser og behov i skuffen 
af misforstået hensyn overfor andre og af frygt for 

konflikt, men det er bestemt ikke målet. Målet er 
at udtrykke sine følelser og behov uden at gøre 
vold mod andre.

Når man lytter som en giraf, sætter man sig ud 
over sine egne domme og vurderinger. Når en an-
den person udtrykker sin mening, lytter giraffen 
åbent og tålmodigt og forsøger at forstå modpartens 
tankegang. Udgangspunktet er, at modparten ikke 
er fx en idiot eller er ond, men har holdninger, som 
man ikke umiddelbart forstår. Ved at lytte med et 
oprigtigt ønske om at forstå, kan giraffen – uden at 
give køb på sine egne holdninger – komme meget 
længere i en dialog. 

Når giraffen lytter og mærker en reaktion hos sig 
selv forholder den sig reflekterende til sin følelse. 
Selvom der opstår vrede, lader giraffen ikke 
følelsen styre det videre forløb. Giraffen reagerer 
ikke vredt, men konstaterer, at noget er sket eller 
sagt, som har fået denne følelse til at opstå. Giraffen 
ved, at følelser er noget man selv ”producerer” og 
tager derfor selv ansvaret for følelsen. Når giraffen 
lytter og oplever følelser hos den anden part, ved 
den, at disse følelser tilhører den anden, og at 
giraffen ikke har ansvaret for dem.

Når giraffen lytter og hører ting, der lyder som 
anklager, beskyldninger, bebrejdelser eller angreb, 
ved den, at det er modpartens følelsesstyrede måde 
at udtrykke sine behov på. Giraffen forsøger at se 
bag om anklagerne for at forstå det dybereliggende 
behov hos modparten, som ikke er blevet opfyldt.

Når giraffen hører noget, der lyder som ordrer og 
krav, ved den, at det er modpartens anmodninger. 
Giraffen ved, at man i en ligeværdig dialog er nødt 
til at give hinanden frihed til at vælge, om man vil 
imødekomme modpartens anmodninger.

En af de ting, der er så fantastisk ved girafsproget 
er, at det ofte er sådan, at hvis bare den ene part er 
en trænet giraf, kan konflikten ikke løbe af sporet. 
Hvis den ene part både kan tale og lytte som en 
giraf, vil følelserne ikke tage overhånd og få konf-
likten til at eskalere. Så slå giraførerne ud!

Venlig hilsen
Lise Lotz, studenterpræstens 

akademiske medarbejder

Tidligere ugers ”giraffer” kan læses på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest . Kommen-
tarer til Ugens Giraf er velkomne!

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 
masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Gudstjeneste
Tid: søndag den 7. maj kl. 10.30
Sted: Skt. Johannes Kirke, Sankt Hans Torv
Studenterpræsten står for søndagens gudstjeneste i 
Sankt Johannes Kirke. Du har chancen for at høre 
studenterpræstens udlægning af teksten fra Joh 
14,1-11 (se fx www.bibelselskabet.dk), hvor Jesus 
bl.a. siger til sine disciple: “Jeg er vejen og sandh-
eden og livet.” Hvad skal mon det betyde?!

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

INDRE ORGANER
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redaktionen, samt en svag uforståelig hvisken fra 
Trafik-Grethe.
God nyhed: Henrik, som har købt lokalerne, lovede 
Grethe at man stadig ville kunne komme forbi den 
gamle Trafik (eller Plenum, som det hedder nu) og 
snuppe en billig håndbajer. Dette er da også sandt: 
flaskeøl til en tyver er vel okay, men så stopper 
festen også: ingen happy hour, ingen Albani som i 
gamle dage (eller Harboe Gulds for den sags skyld) 
og så måtte din udsendte 1.maj-redaktion slippe 
ikke mindre end tre gange tres kroner for et sæt 
white russians! Vi snakkes altså et glas sødmælk 
for tres kr… Eneste undskyldning: se http://www.
caturn.dk/60/forside.php (Foreningen til Glæde for 
Tallet 60’s hjemmeside)

Næh, så hellere en tur på Kassen en 
fredag aften med to potter Long Island 
Ice Tea for 60 kr. eller ”Ta’ mig med til 
Mexibar” (Alberte, modificeret, 1986)

Det er imidlertid lykkedes redaktionens IT-sup-
porter at genskabe dele af interviewet:
Telefon: Duuut, duuut
Grethe: Det er Grethe
MOK: Ja, goddag jeg ringer fra ugeskriftet for 
medicinstuderende på Panum Instituttet. Jeg 
sidder og er ved at skrive en lille nekrolog for din 
kære cafe
Grethe: Nå for søren
MOK: Må jeg lave et lille telfoninterview
Grethe: Ja det ka vi godt

MOK: Hvor lang tid du har haft Trafik cafeen
Grethe: 18½ år (repetition af pensum) 

MOK: Er du så blevet rig af at sælge den? -skal du 
bare læne dig tilbage og ud at rejse osv.?
Grethe: Det skal jeg også, men altså rig og rig.. - der 
er jo ikke nogen der bliver rig af noget i dag.

MOK: Nej
Grethe: Men jeg klarer mig da og jeg fik da også 
det for den som jeg ville, så det kan jeg da ikke 
klage over

Grethe: Henrik har endda været heroppe, ja min 
kat er meget syg.

Ja, vi ved godt at kvaliteten af såvel interview, 
anmeldelse ikke er i top, men det er vel hvad man 
kan forvente, når tøserne (inkl. Le Redacteur) ikke 
er her til at holde os i ørerne…

Over and out
MOK-Harlem-Whores/Mav, Martin BC 
og David

Slut med løse hunde og røgslør

REPORTAGE/ANNONCER
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iBook 14”
1.42GHz/60GB/AirPort Extreme/SuperDrive

iPod nano 4GB
42gram/1.000 sange

Hvem kan anvende Apple on Campus-butikken?
Alle studerende, undervisere og administrative 
medarbejdere på Københavns Universitet - 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Her fi nder du Apple on Campus-butikken:
Besøg: www.mdb.ku.dk/mdb_new/tilbud/apple
Du skal logge ind på EBD Studiesalenes netværk 
for at kunne købe produkter.
Anvend dit login til ”EBD Studiesalen”.

– eller ring 80 24 08 35
Du kan også bestille produkter og få rådgivning via 
telefon. Husk at oplyse Apple on Campus, samt hvilken 
uddannelsesinstitution du er tilknyttet.

Hvad er Apple on Campus?
Apple on Campus er dit universitets egen online Apple butik. Din Apple on Campus-butik tilbyder 
alle Apples produkter inden for hardware og software – plus hundredevis af ydre enheder og tilbehør 
fra tredjeparter – til helt enestående lave priser, der ikke fi ndes andre steder. 

– din online butik

Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

I samarbejde med:




