
3

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

NY STUDIEORDNING FOR 
6.-9. SEMESTER ... 
hvad synes du???
Vi er to studerende som sidder i et 
udvalg, hvis opgave er at komme 
med forslag til forbedringer af un-
dervisningen på 6. og 8. semester, 
samt klinikken på 7. og 9. semester. 
Vi kunne godt tænke os at høre 
din mening om sagen og inviterer 
derfor til 

Debatmøde onsdag d. 28/3 kl. 
16.00 i FADL’s mødelokale

Vi forventer det bliver en uformel 
snak over en kop kaffe, om de ting I 
synes er vigtige at få ændret i stud-
ieordningens nuværende form. 

Mvh.
Melanie Veber og 
Kristoffer Vogler

Studiet

VENT DIG NOGET GODT
Denne uges MOK bringer som du - kvikke læser - har bemærket, en sensationel 

afsløring om dr. klam aka Søren Ventegodt. 

Ikke alene får vi de slibrige detaljer bragt til live i et i et smagfuld "bilspil", men også 
forsiden rummer uventede informationer om klamme-lægen. Ting du helst ville have 
været foruden at vide! Den eneste bekymring, vi her på redaktionen har ved at bringe 
disse rystende nyheder er, at vi tidligere har været truet med bål og brand, af netop 
selveste hr. vaginal-akupressurs trofaste fanskare - Og det i ordets mest håndfaste 
betydning. Disse underlivsforherligende støtter for den halvskaldede eks-læge agter at 
brænde forsiden, hvis deres Fürer bliver udstillet til spøg og skæmt. 

Men nu er det sådan at vi ligger inde med ganske kompromitterende oplysninger, som 
vi bliver nødt til at dele med dig, kære læser, ellers ville vi jo ikke være særligt kollegiale. 
Vores udsendte muldvarp har nemlig skygget den holistiske livskvalitet-læge når han 
bevæger sig udenfor teglgårdsstrædet, og det har resulteret i et par kødfulde historier. 
Ikke mindst sidste fredag på Mexibar hvor 'godten' ses lænende sig ind over disken og 
bede om en eller flere alkoholiske drikkevarer (?). I en direkte forlængelse heraf kunne 
man jo mistænke ham for have være påvirket af andre euforiserende stoffer eller flyve-
salte, under konsultationer med flere unge damer op gennem 'the nougthies' (dvs. årene 
efter millenium). Men her må man så igen tage vores informationer med forbehold, for 
hvem kender egentlig sandheden? Og hvis man kender sandheden, hvem vil så ud med 
den? - den eneste vi lige kender til er spejlet i snehvide. 

- Og apropos spejle: Hvorfor bliver man så pisse-grim i spejlene på Panum? Er 
det sandhedsspejle eller er de bare lede? Hvis de taler sandt vil vi ikke vide 
det, for så ligner man jo en rynket albino med mascara under øjnene og striber 
i håret, der mest af alt får ens paryk til at minde om en bacon-chips. Onde, 
onde spejle! 

Nogle gange er det bare bedst ikke at kende sandheden. 

AP, Mav, Jannie og Elise / MOK-redaktionen

REDAKTIONELT
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Det sker i ugen 2006/2007 

 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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
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!!

-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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: MOK, saboteret af Vaginal Akupressur 4 U A/S

Onsdag: 
  MOK nr 20, årgang 39 udkommer

Torsdag: Du bliver konfronteret med en barsk situation,  
  fordi din planet Mars, løber ind i Saturn/  
  Neptun oppositionen. 

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

NY STUDIEORDNING FOR 
6.-9. SEMESTER ... 
hvad synes du???
Vi er to studerende som sidder i et 
udvalg, hvis opgave er at komme 
med forslag til forbedringer af un-
dervisningen på 6. og 8. semester, 
samt klinikken på 7. og 9. semester. 
Vi kunne godt tænke os at høre 
din mening om sagen og inviterer 
derfor til 

Debatmøde onsdag d. 28/3 kl. 
16.00 i FADL’s mødelokale

Vi forventer det bliver en uformel 
snak over en kop kaffe, om de ting I 
synes er vigtige at få ændret i stud-
ieordningens nuværende form. 

Mvh.
Melanie Veber og 
Kristoffer Vogler

Studiet

VENT DIG NOGET GODT
Denne uges MOK bringer som du - kvikke læser - har bemærket, en sensationel 

afsløring om dr. klam aka Søren Ventegodt. 

Ikke alene får vi de slibrige detaljer bragt til live i et i et smagfuld "bilspil", men også 
forsiden rummer uventede informationer om klamme-lægen. Ting du helst ville have 
været foruden at vide! Den eneste bekymring, vi her på redaktionen har ved at bringe 
disse rystende nyheder er, at vi tidligere har været truet med bål og brand, af netop 
selveste hr. vaginal-akupressurs trofaste fanskare - Og det i ordets mest håndfaste 
betydning. Disse underlivsforherligende støtter for den halvskaldede eks-læge agter at 
brænde forsiden, hvis deres Fürer bliver udstillet til spøg og skæmt. 

Men nu er det sådan at vi ligger inde med ganske kompromitterende oplysninger, som 
vi bliver nødt til at dele med dig, kære læser, ellers ville vi jo ikke være særligt kollegiale. 
Vores udsendte muldvarp har nemlig skygget den holistiske livskvalitet-læge når han 
bevæger sig udenfor teglgårdsstrædet, og det har resulteret i et par kødfulde historier. 
Ikke mindst sidste fredag på Mexibar hvor 'godten' ses lænende sig ind over disken og 
bede om en eller flere alkoholiske drikkevarer (?). I en direkte forlængelse heraf kunne 
man jo mistænke ham for have være påvirket af andre euforiserende stoffer eller flyve-
salte, under konsultationer med flere unge damer op gennem 'the nougthies' (dvs. årene 
efter millenium). Men her må man så igen tage vores informationer med forbehold, for 
hvem kender egentlig sandheden? Og hvis man kender sandheden, hvem vil så ud med 
den? - den eneste vi lige kender til er spejlet i snehvide. 

- Og apropos spejle: Hvorfor bliver man så pisse-grim i spejlene på Panum? Er 
det sandhedsspejle eller er de bare lede? Hvis de taler sandt vil vi ikke vide 
det, for så ligner man jo en rynket albino med mascara under øjnene og striber 
i håret, der mest af alt får ens paryk til at minde om en bacon-chips. Onde, 
onde spejle! 

Nogle gange er det bare bedst ikke at kende sandheden. 

AP, Mav, Jannie og Elise / MOK-redaktionen

REDAKTIONELT
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Studievejledningen
VIL DU BYTTE OM PÅ 
10. OG 11.SEMESTER?
Ovenstående er en tillokkende 
mulighed for en variation, i et 
ellers meget skemalagt studie, 
men pas på du kan blive fanget i 
en situation, der gør det hele lidt 
mindre lyserødt!

Ifølge studieordningen af 2000 er der intet til 
hinder for, at de medicinstuderende vælger at tage 
11.semester før 10. semester. Der er dog fire meget 
vigtige forhold du lige skal overveje, inden du tager 
beslutningen om at bytte rundt..

Punkt 1 - Overbooking 
11.semester er et kort semester, hvor eksamin-
erne i de tre sansefag ligger i henholdsvis april 
for forårssemestrene og november for efterårsse-
mestrene. De andre dele af 11.semester er VKO 
og OSVAL II. Udsigten til en lang sommerferie i 
forårssemestret (april-september) gør, at mange 
gerne vil tage 11.semester i foråret. Dette re-
sulterer i, at antallet af studerende, der skal på 
11.semester er meget stort i forårssemestrene, og 
antallet af studerende på 10.semester er meget 
stort i efterårssemestrene. Dette går især ud over 
klinikundervisningen på 10.semester. Da univer-
sitetet kun råder over et vist antal pladser pr. 
semester, vil der blive overbooket på holdene. 
Resultat: Du får et ringere udbytte af de kliniske 
ophold og undervisningen på de forskellige afde-
linger på 10. og 11.semester!

Punkt 2 – Manglende eksaminer på 10. 
semester
Der er tre eksaminer på 10.semester: Neurologi/
neurokirurgi/psykiatri, Socialmedicin og Rets-
medicin. Disse skal være bestået, inden du kan 
blive holdsat på 12.semester. Har du således taget 

ER DU BLEVET FORSIN-
KET PÅ STUDIEORD-
NINGEN AF 2000?
Hvis du er blevet forsinket i 
dit studie og du studerer på 
studieordningen af 2000 kan det 
være du skal overflyttes til den 
nye studieordning. Herunder er 
beskrevet hvilke studerende en 
overgang kan blive relevant for 
– samt hvordan og hvornår en 
overgang kan laves.

Februar 2006 startede en ny studieordning på 
medicinstudiet. De første på denne studieordning 
nu er på 3. semester. Det er planen at den gamle 
studieordning skal udfases i takt med at den nye 
studieordning skrider frem. Enkelte tilfælde vil 
der blive arrangeret ”opsamlings” eksaminer på 
den gamle ordning, men ofte vil det være en fordel 
at blive overflyttet frem for at deltage i en opsam-
lingseksamen. 

Skal du overflyttes?
Det vil være relevant for dig at blive overflyttet 
såfremt du studerer på studieordningen af 2000 
eller 2005, og mangler at bestå eksaminer svarende 
1.-, 2.- eller 3.-semester. 
Man kan godt forsætte på 4. og 5. semester på 
studieordningen af 2000 uden at havde bestået 
3. semester. Vælger man denne løsning skal man 
være opmærksom på, at man skal overflyttes til den 
nye studieordning inden man kan tage eksamen på 
3. semester igen eller man bliver yderligere forsin-
ket og dermed indhentet af den nye studieordning. I 
disse situationer kan det være relevant at lave 

Overflytning? - Sådan! 
En overflytning starter altid med en samtale med 
en studievejleder, hvor det videre studieforløb 
planlægges. I samarbejde med studievejlederen 
laves der en plan, som indsendes til studienævnet 
der herefter beslutter om den studerende kan over-
flyttes med den beskrevne plan. I enkelte tilfælde 
kan det være nødvendigt at søge om yderligere ting 
f.eks. ekstra forsøg til eksamen eller forlængede 
tidsfrister. Dette laves samtidig med planen.

Hvornår?
Ønsker du at blive overflyttet inden eksamen dette 
semester, skal du henvende dig til studievejlednin-
gen så hurtigt som muligt med henblik på at få afk-
laret om dette kan lade sig gøre. Skal du overflyttes 
efter eksamen, vil din plan afhænge af resultat af 
din eksamen og der vil ikke blive taget stilling til 
en evt. overflytning inden dette forlægger.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 12-13 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 19/3 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina R. Lundin 
Onsdag 21/3 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund 
Onsdag 21/3   1300 – 1400 Gro Askgaard 
Onsdag 21/3 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth
Torsdag 22/3 1800 – 1900 1600 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Mandag 26/3 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina R. Lundin 
Tirsdag 27/3 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 28/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 28/3 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 29/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  30/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.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 Eva Maryl 
Hver fredag   0900 – 1000  1000 – 1200 Eva Maryl 
OBS! Den internationale studievejledning er aflyst i uge 13!

Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
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: 9.1.27

11. før 10. semester, så du skal direkte fra 10.se-
mester til 12.semester, og dumper du en eller flere 
eksaminer på 10.semester, kan du ikke gå videre 
på 12.semester og du må holde semesterfri for at 
bestå de manglende eksaminer. Resultat: Du kan 
blive ½ år forsinket!

Punkt 3 – Manglende eksaminer på 9. 
semester 
Eksaminerne på 9.semester skal være bestået 
inden du kan blive holdsat på 11.semester. Tilmeld-
ingsfristen til undervisningen er henholdsvis 
1.december og 1.juni. Dette er før eksaminerne i 
slutningen af 9.semester. Har du således tilmeldt 
dig 11.semester direkte efter 9.semester, men 
dumper en eller flere eksaminer kan du ikke gå 
videre på 11.semester. Da tilmeldingsfristen til 
10.semester vil være overskredet på tidspunktet, 
hvor du finder ud af, at du er dumpet, kan du 
ikke nå at tilmelde dig, du må søge dispensation 
om at indgå i lodtrækningen om ledige pladser på 
10.semester og kan ikke være sikker på en plads. 
Resultat: Du kan blive ½ år forsinket!

Punkt 4 – Sammenfald af obligatorisk 
undervisnig og eksaminer
12.semester er 2 uger længere end alle andre se-
mestre på studiet. Dette betyder, at undervisningen 
starter 2 uger tidligere. På 10.semester er der som 
omtalt tre eksaminer, og derfor ligger den sidste 
eksamen typisk sent i eksamensterminen. Dette 
vil blive et problem for dig, hvis du har taget 11. 
før 10.semester, således at du har været på 10. 
semester i efteråret og skal direkte på 12 .semes-
ter. Så vil eksaminerne på 10. semester i januar 
nemlig ligge oveni undervisningen i de første 2 
uger af 12.semester. Resultat: Du kan risikere at 
skulle til eksaminer på 10.semester samtidig med, 
at du skal deltage i obligatorisk undervisning på 
12.semester.

Ud over ovenstående skal du tænke på, at der er 

en faglig mening med, at fagene er placeret på 
semestrene, som de er. For eksempel er det en 
fordel at have fået repeteret sine kranienerver 
godt og grundigt i neurologiundervisningen på 
10.semester, inden man skal have undervisning i 
øjensygdomme og ørenæsehalssygdomme, hvor det 
antages , at man kan sin neuroanatomi. Ligeledes 
er der en ide med at have et studieforløb med et 
hårdt 10.semester, efterfulgt af et mindre hårdt 
11.semester inden man skal igang med det afslut-
tende hårde 12.semester. Især overgangen fra 10. 
til 12.semester i januar helt uden pause vil af de 
fleste opleves som meget hård.

Ovenstående skal ikke opfattes,som en afskrækn-
ing fra at udnytte de friheder, der er studieordnin-
gen til at lave alternative studieforløb, men det skal 
gøres på et informeret grundlag. Generelt opfordres 
alle studerende til at snakke med en studievejleder, 
hvis de overvejer at lave om på deres studieplan og 
er i tvivl om hvilke konsekveser, det kan have. 

STUDIET
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PAS PÅ PENGENE
Har du brug for økonomisk 
vejledning i løbet af dit studie er 
der hjælp at hente. 

SU
Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SU-
kontoret på KU. Man kan ringe på 33 14 15 36 
eller skrive til su-kontoret@adm.ku.dk. Mange svar 
på de almindeligste spørgsmål kan afklares ved at 
søge på www.su.dk.

Studenterøkonomivejledningen – SØ
SØ har til formål at vejlede omkring de studer-
endes muligheder for at gennemføre studiet med 
udgangspunkt i den enkeltes økonomiske og stud-
iemæssige situation. 
For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligh-
eder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, 
men også hvis du har børn, er på revalidering 
eller hvis du en kort overgang er i en alvorlig 
økonomisk knibe på grund af eksempelvis sygdom. 
Studenterøkonomivejledningen kontaktes på tel-
efon 35 32 38 99 eller e-mail sa-studoekon@adm.
ku.dk. 

Børnetilskud til studerende - D
Det er muligt for studerende med hjemmeboende 
børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. 
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke 
afhængigt af om man modtager SU.  Der kan søges 
om ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, 

HVOR FINDER JEG UD 
AF… 
Har du brug information om studiet 
som du ikke lige kan finde her i MOK, 
på SIS eller www.medicin.ku.dk så 
kig i studiehåndbogen. Her finder du 
svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi 
får i studievejledningen, samt en masse 
knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg 
studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

Al information om universitet, studiet, klinikhos-
pitalerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er 
samlet i studiehåndbogen. Her er alle formelle og 
uformelle forhold beskrevet i et let tilgængeligt 
sprog. Du kan finde reglerne for holdtilmelding, 

DU FINDER MÅSKE 
SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar på de mest 
almindelige spørgsmål. Det er også muligt at be-
stille tid til samtale via nettet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

uanset antallet af børn. 
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og ud-
betales som almindelige børnepenge kvartalsvis. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din 
kommune eller på internetadressen https://www.
minff.dk/satser/. 

Centrala studiestödsnämnden – CSN 
Studerende fra Sverige kan hente information om 
CSN på http://www.csn.se/. Vi kan desværre ikke 
tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

orlov, eksamen, sygemelding, information om 
hvordan man bruger biblioteket, de vigtigste 
adresser og meget mere. Har du gennembladret 
studiehåndbogen og ved du hvad den indeholder, 
kan du spare dig selv for mange forgæves opkald 
og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på 
www.medicin.ku.dk/om_uddannelsen/
studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du søger, så spørg 
i studievejledningen!

Vigtig information!

Michelle har fået ny øse. En lettere 
gejlet 405 med alu gearknop skal nu 
transportere hende til og fra uddan-
nelsen til sygeplejerske. Hun tager 
datteren Viktoria med i svømmeren, 
hvor det plumrede vand i børnebassinet 
bliver prøvesmagt.

Eksmanden Simon arbejder nu dag og 
nat for at brødføde den voksende fami-
lie. Derhjemme går Sofie og synes det 
er træls, at Simon aldrig er hjemme. 
Når han endelig er der, har han ikke 
lyst til at røre ved maven. Hun forsøger 
at skabe lidt romantik i hverdagen og 
lægger Simons tøj frem på sengen til 
den næste dag.

Camilla har opgivet drømmen om klini-
kassistent-karrieren. Hun er skiftet til 

elektrikerfaget, som hun bedyrer er 
helt vildt spænende.  Hun er derfor gået 
på jagt efter en læreplads. Hun mener 
hendes status som enlig mor har både 
fordele og ulemper for hendes søgen.
På hjemmefronten er forholdet til Kieu 
tøet lidt op. Det er dog lige ved at ryge 
under frysepunktet igen, da Kieu ikke 
kan huske, at han passede sønnen tre 
dage tidligere!

Malou Stella skal endelig føde. Allerede 
inden hun har forladt hjemmet, er hun 
for træt til at gøre andet end beklage 
sig. Hendes tro væbner Britta bringer 
hende til sygehuset, hvor den vordende 
far støder til selskabet. Han er ikke 
overraskende en smart fyr i Kawasaki-
sko og Canada Goose-jakke. Han sender 
straks lange blikke efter Malous yngre 
søster Tabita, der også snart må være 
læggemoden.

Da Malou endnu ikke er ”ready to pop” 
bliver hun indlogeret på patienthotellet. 
Spændingen bliver trukket i langdrag, 

RESUMÉ AF 

DeUnge Mødre 
UGE 11

så ”Forbrydelsen” er det rene vand. 
Vi venter spændt til på tirsdag, hvor 
Malou forhåbentlig bliver befriet fra 
sin byrde.

Isbjørnen Camilla er ude og handle med 
familien. Det unge par er, iført match-
ende SOS trøjer, taget i Bilka . For at 
holde styr på tropperne, fyldes ungerne 
med mælkesnitter ad libitum. De afs-
lutter indkøbsfesten med en nærende 
middag i Bilkas cafeteria.
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Studietilbud
SCHOLARSTIPENDIUM 
i forbindelse med 
forskning i international 
klasse tilbydes

Som led i et større forskningsprojekt, hvor de 
basale mekanismer vedrørende udvikling af type 
2 diabetes undersøges, bla. ved hjælp af helt nye 
metoder udviklet på CIM. Projektet indeholder 
flere aspekter, bla. fra endokrinologi, basal me-
tabolisme og immunologi.  Forsøgene er humane 
af natur og vil indbefatte unge raske såvel som 
type 2 diabetikere.

Vi kan tilbyde:
· Lang tradition for at scholarstipendiater får 
publiceret deres egen artikler.

· Forskningsmiljø på højt internationalt 
niveau.

·  Oplæring i en række teknikker og analyse-
metoder i forbindelse med humant invasive 
forsøg.

· 1 års scholarstipendium.

· En forskningsafdeling med mange unge 
forskere med blandet uddannelsesmæssig 
baggrund.

Vi forventer til gengæld:
· At ansøgeren er motiveret til at lære en række 
forskellige teknikker i forbindelse humant in-
vasive forsøg (f.eks. anlæggelse af intravenøse 
og -arterielle katetre, flowmålinger, indirekte 
kalorimetri, bioptering).

· At ansøgeren er motiveret til at sætte sig ind 
i en række analysemetoder.

· At ansøgeren kan arbejde såvel selvstændigt 
som del af en forskergruppe.

· At ansøgeren kan medvirke til planlægning 
og afvikling af forsøg, samt organisering af 
måleresultater.

· At engelsk beherskes både mundtligt og 
skriftligt.

Forskningsprojektet udføres som led i et samarbe-
jde med Centre of Inflammation and Metabolism 
og the Metabolic Mass-Spectrometry Facility, 
begge lokaliserede på Rigshospitalet, Tagensvej 
20, opgang 76.

Ansøgning skal indeholde motivation og curricu-
lum vitæ. 
Ansøgningen skal være formuleret på engelsk.
Frist for aflevering af ansøgningen er den 15. 
april 2007.

Ansøgningen kan afleveres til en af 
nedenstående:

Gerrit van Hall
Associate Professor, leader of the Metabolic Mass-
Spectrometry Facility Department of Biomedical 
Sciences
University of Copenhagen
Rigshospitalet, Tagensvej 20, section 76522200 
København N
Telefon: 3545 7595
E-mail: gvanhall@cmrc.dk

Christian P. Fischer Læge, PhD
Centre of Inflammation and Metabolism
Rigshospitalet, Tagensvej 20, afsnit 76412200 
København N
Telefon: 3545 8609
E-mail: cfischer@dadlnet.dk

www.inflammation-metabolism.dk

Åbningstider for våd studiesal 
Marts/April 2007 

- Husk selv handsker.   
- Studiekort skal fremvises.  
- Ret til ændringer forbeholdes.  

- Bemærk ændringer med * 

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Onsdag 21/3 CB 
Torsdag 22/3 
Fredag 23/3 LTJ 
ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 26/3 * * * 
Tirsdag 27/3 * LTJ 
Onsdag 28/3 CB LTJ 
Torsdag 29/3 * CB 
Fredag 30/3 LTJ 

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne. 

SVAR PÅ LÆSERBREV AF MAJA BERG JENSEN

I sidste nummer af MOK skrev Maja Berg Jensen fra Sydfyn, at hun 
følte sig dårligt behandlet af københavnerne pga. hendes anderledes 
opvækst.

Jeg er selv fra en lille ø syd for Fyn og ønsker at påpege, at jeg på ingen 
måde kan genkende dette fænomen, hverken overfor mig selv eller andre 
tilflyttere, jeg kender. Tværtimod føler jeg en langt større åbenhed og 
tolerance her i København, end jeg var vant til på ”Jantelovsprægede” 
Sydfyn. Selvfølgelig får man en ”kærlig kommentar” en gang imellem, 
men absolut intet, jeg har følt mig stødt eller diskrimineret af.

Til gengæld undrer det mig 
lidt, at så få københavnere/sjæl-
lændere rejser den anden vej for 
at studere. Det er mit indtryk, 
at de færreste endog har over-
vejet at studere andre steder 
end København, medmindre de 
var tvunget til det. Og københavnere har selv ofte undrende spurgt mig, 
hvorfor jeg ikke studerer i Odense, når jeg kommer fra Fyn... -fordi jeg 
ville opleve noget andet!

Selv synes jeg, det har været utroligt givende at have begge aspekter 
med. Man får et rigere perspektiv og større forståelse af de forskellige 
landsdeles mentalitet og livsstil (for der er forskel, selvom Danmark er 
et lille land), når man bygger sine iagttagelser på erfaring i stedet for 
forestillinger. Men det er selvfølgelig op til den enkelte, og jeg har på in-
gen måde noget imod de københavnere, der er blevet i København – jeg 
kan godt lide jer alligevel!

Og til Maja: Se det lidt an; de er ikke så slemme endda de ”tjøwenhawnere” ;-)

Mvh. Mathilde Svendstrup

Debat

"Tværtimod føler jeg en langt 
større åbenhed og tolerance her 

i København, end jeg var vant til 
på ”Jantelovsprægede” Sydfyn"

STUDIET
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FORSØGSPERSONER SØGES

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
søger forsøgspersoner der opfylder følgende krav: 
Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i 
forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:

Rie Harboe Nielsen, stud.med., skolarstipendiat
tlf. 26131377 eller 35316663
mail:RNIE0029@bbh.regionh.dk

MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idræts-
medicin, Bispebjerg Hospital. 

INTERN MEDICIN - REUMA-
TOLOGI - CARDIOLOGI - OB-
STETRIK CD’ OG AUDIOBÅND 
SÆLGES

Internal medicine:  Materiale til den amerikanske 
eksamen USMLA step 1 and 2:  Audio study tapes 
internal medicine (diseases by organ systems)

Early arthritis (CD):  a crucial diagnostic and 
therapeutic window of opportunity (Cornell 
University)

KPLL Hjerteinsucicficiens undervisning (CD):  
kursus ved ledende kardiologer fra praktiserende 
lægers laboratorium i Pilestræde

Injektionsteknik (CD):  vejledning i blokader

Rygdoktor.dk (CD):  nyeste viden om sygdomme og 
behandling i ryg og bevægeapparatet

Spirometri (CD):  et uddannelsesprogram i spiro-
metri med interaktiv videnskontrol

Fetal monitoring in clinical practice (CD):  et kur-
sus i, hvordan man aflæser og tolker fostrets og 
livmoderens aktiviteter under veer og fødsel.

Samlet pris: 450 kr.  Ring 61 66 88 67.
mvh. Charlotte Bech 

VENTEGODT OPEN – SPRING 
EDITION 2007

Kære alle medgolfere, shankere, 
slicere, studerende og caddies!

Så er det atter tid til at støve 
golfsættet af fra vinterhiet og 
begynde opvarmningen til årets 
absolut største livsnyder event, 
nemlig det sagnomspundne Panum Mesterskab 
i Golf: 

Ventegodt Open 2007!!

Vi spiller 18 hullers Stableford med 7/8 handi-
cap. 

Turneringen er åben for alle studerende og ansatte 
på Panum Instituttet, og det er ikke et krav at man 
har spillet golf før!

Arrangementet spilles Torsdag den 26 april på 
The Old Championship Course, Passebækgaard 
G&C.

Vi mødes på Panum klokken 06:30 hvor der vil 
være arrangeret fællestransport til banen hvor 
første bold går ud kl. 08:10. 
Såfremt man ønsker at deltage i dette arrangement 
må man påregne udgifter til green fee (ca. 220 kr.), 
transport (ca. 40 kr.) og præmiefee (ca. 20 kr.).

Bindende tilmelding kan ske til Thomas på tlf. 24 
25 34 95 eller e-mail: tlafrenz@stud.ku.dk, hvor 
de som kan rekvirere en bil til arrangementet 
gerne må anføre dette! (Transport udgifterne vil 
blive dækket).

Glade golfhilsener
-Turneringsledelsen

PRAKTISK PÆDIATRI 
2. UDGAVE
REDIGERET AF PETER OLUF SCHIØTZ OG FLEMMING SKOVBY

Ny og opdateret 2. udgave af Praktisk pædiatri. Bogen er 
i omfang væsentligt øget i kraft af mere uddybende og 
forklarende tekst samt fl ere kliniske fotos og illustrationer. 
Endvidere er der tilføjet to nye kapitler om international 
pædiatri samt fysisk og seksuel mishandling. 

Bogen suppleres af ledsagende multiple choice spørgsmål til 
hvert kapitel på forlagets hjemmeside.
 
384 sider, ca. kr. 598,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

ÆGDONATION
Jeg søger en kvinde, som vil hjælpe mig og min 
mand med at få et barn, og prøver derfor ad denne 
vej, om vi kan få kontakt til en eller flere kvinder, 
som er indstillede på at være ægdonorer.
Reglerne gør, at det ikke er tilladt for en ægdonor 
og en ægmodtager at kende hinanden. Send der-
for nogle få ord om dig selv, og jeg vil videregive 
dine oplysninger til min læge, som vil stå for 
udvælgelse af en egnet donor og de nærmere 
drøftelser med dig.
Ægudtagning sker i lokalbedøvelse og er smer-
tefrit.
Der udbetales efter nærmere regler honorering for 
deltagelse i ægdonationen.
Henvendelse: ndb-dicte@hotmail.com

ANNONCER
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

FADLS studie-
kalender 
2007/2008

FADL laver igen i år en kalender, 
som gratis uddeles til alle FADL-med-
lemmer, og som altid vil vi gerne give 
basisgrupper/studenterorganisationer 
på Panum mulighed for at få gratis re-
klame i denne kalender.

Der er mulighed for en 1-sides re-
klame samt eventuelle ”mærkedage”  
trykket på de enkelte dage.

De fleste basisgrupper burde på 
nuværende tidpunkt have modtaget 
information om kalenderen på e-mail. 
Skulle det alligevel ske at vi har overset 
nogen, så kontakt venligst sekretariatet 
på kkf@fadl.dk, hvis I er interesseret.

Husk at deadline for aflevering af 

materiale er senest den 10. april 
2007. 

LEDIGE PLADSER PÅ FADLS KURSER
Der er stadig ledige pladser på FADLs kurser i blandt andet Avanceret Genoplivning, 

Akut Medicin, Kardiologi og EKG.

Kig forbi FADLs Sekretariat for at blive tilmeldt. Husk, at det koster 50 kr. pr. kursus, 
og at det kun er muligt at betale kontant. 

Der er desuden mange, der endnu ikke har betalt for de kurser, de har tilmeldt sig 
på FADLs hjemmeside. Disse vil blive slettet, så andre interesserede kan få pladsen.

Dag 1

16.30-16.40

16.40-17.20

17.20-18.00

18.00-18.15

18.15-19.00

19.00-19.45

19.45-20.00

20.00-21.30

Dag 2

16.30-17.15

17.15-18.00

18.00-18.15

18.15-19.00

19.00-19.45

19.45-20.00

20.00-21.00

C

C

D

VI

PS

FADL, Kredsforeningen

FADLs  
Lægevikarkursus

Foredrag 
- Praktisk 

     Psykiatri
  

Den 30. Marts 2007 
Axelborg Konferencecenter, Vesterbrogade 4A, 
 1620 København V

VELKOMMEN
Repræsentant for FADL, Kredsforeningen  

INTERVIEWTEKNIK        Kl. 09.00 – 9.45
OG PSYKOPATOLOGI     
Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen 

AKUT PSYKIATRI I        Kl. 10.00 – 10.45  
1.reservelæge Ulla Almegaard    

KORT PAUSE                     Kl. 10.45 – 11.00

AKUT PSYKIATRI II           Kl. 11.00 – 12.30
Afdelingslæge Hans Mørch Jensen 

FROKOST              Kl. 12.30 – 13.30

FADL                             KL. 13.30 – 14.30
FADL, Kredsforeningen

MISBRUG AF ALKOHOL OG    Kl. 14.30 – 16.30
EUFORISERENDE STOFFER    
Overlæge, Dr.med., ph.d. Jacob Ulrichsen 

PAUSE               Kl. 16.30 – 16.45

DISKUSSION OG EVALUERING  Kl. 16.45 – 17.30

UNDERVISERE: Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen, Bristol-Myers Squibb | Afdelingslæge Hans Mørch Jensen, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet |
1.resvervelæge Ulla Almegaard Psykiatrisk Center i Glostrup | Overlæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk Center i Gentofte

KRAV FOR DELTAGELSE: Medlem af FADL og min. 8.semester    PRIS: 100 kr. Beløbet betales ved tilmelding.
TILMELDING SAMT BETALING: personlig henvendelse på Vagtbureauet, Kursusafdelingen inden den 28.marts 2007

Arrangementet sponsoreres af Bristol - Myers Squibb

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.
Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- Gyldigt akkrediteringskort
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fleksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter en gang i mellem
- er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf. 35245402 eller mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag 23. marts kl. 10.00 2007 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – hold 1502

ALLERGI- KLINIK I HELLERUP 

Medicinstuderende til  speciallægek-
linik søges.  
Du  skal kunne arbejde en eftermiddag om ugen 
fra kl 13 til 16.  Klinikken behandler patienter med 
lungesygdomme og allergi.  Du kommer til at ar-
bejde i en gruppe med 3 andre medicinstuder-
ende.  Der vil være mulighed for at bytte vagter. 
Der  tilbydes oplæringsperiode.  Oplysninger om 
klinikken får du på www.astmadoc.dk. 
Hvis du har interesse for  dette arbejde kan du  
sende  ansøgning via e-mail til  a.frost@dadlnet.
dk.

VIKAR I SPECIALLÆGEKLINIK

Hos 4 speciallæger i Farvergade, 1463 Kbh. K, har 
man brug for en/nogle vikarer over nogle mdr.

Som udgangspunkt hver tirsdag fra kl. 12-13 til kl. 
16.00 samt hver fredag kl. 8.00-14.00.
Disse vagter løber frem til udgangen af maj mdr. 
med start hurtigst muligt.
Herefter er der brug for en vikar hver fredag kl. 
8.00-14.00 samt ved ferier, sygdom osv.
Dagene kan evt. deles mellem flere vikarer!

Jobbet drejer sig om booking hos alle 4 special-
læger samt vejledning af patienterne, som
skal undersøges hos kirurgen.
Herudover vil der måske være skrivning af små 
journalnotater.

Har du før siddet i en lægeklinik, vil det være en 
fordel, da der ar tale om en meget travl klinik.

Løn:  Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening:
           Timeløn inkl. pension kr. 139,21 

Ansøgning: www.fadl-vagt.dk el. ring Kirsten 
Carstens, tlf. 35378800/2

ER DU INTERESSERET I AT ARBE-
JDE SOM DISPENSAT ! 

Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i alle vagt-
typer, weekends,  helligdage og i ferieperioder.

Det de krav der stilles:
- At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer.
- Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.
sygeplejerske 
Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere 
oplysninger: mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 
51 51

Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – mærket ”Tranehaven”

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
BRØNSHØJ

Arbejdssted:  Almen praksis, 2700 Brønshøj, (Fred-
erikssundsvej)

Periode: 
Hurtigst muligt – 1/5-07, 3 - 4 dage ugentligt      
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag, 3 – 5 timer pr. 
dag, (ml. 9.00-14.00)
                   
Løn:            
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening: Timeløn, inkl. pension, 
kr. 139,32.
                    
Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, mindst 7. sem. 
med klinisk erfaring.   

Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - 
København – tilmelding hold 

INDRE ORGANER
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Basisgrupper

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER NYE MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den 
kroniske hæmodialyseafdeling på Rig-
shospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed 
for at arbejde på den akutte afdeling, hvor der 
bliver stillet høje krav til din kompetence og 
selvstændighed. Hér vil der yderligere være 
mulighed for at dialysere på intensiv- og andre 
afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i 
nattetimerne hjemmefra samt varetage special-
behandlinger som plasmaseparation.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige 
fod med afdelingens sygeplejersker, korte dag- 
og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dob-
beltvagter, god løn samt et klinisk spændende 
arbejde med udviklingsmuligheder.

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og 
er indstillet på at tage 8 vagter om måneden for 
at holde kompetencen ved lige. Efter ca. 1 år 
på holdet kan du gå på pension, hvilket betyder, 
at du kan nøjes med at dække 4 vagter om 
måneden. Det forventes, at du bliver på holdet 
i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre 
foretrækkes.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for 
at kunne søge en stilling på holdet. 

Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen finder sted hurtigst muligt efter 
ansættelse og dagene aftales individuelt, så de 
passer.
Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter 
nedenstående frist.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en god middag og lidt pils. 

Ansøg hos FADL inden fredag d. 23. marts kl.10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 4201 

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder 
Anders Peter Skovsen på aps@stud.ku.dk eller 
22243265.

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL 
thoraxkirurgisk intensiv på RH.

Kan du ventilere, suge og trække en A-
gas? Så har vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar 
bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- 
og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfun-
gerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt, og kender alle hinanden, hvilket gør 
det let at komme af med vagter. Vi holder nogle 
gode holdmiddage, og nogle endnu bedre 
fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af 
holdet, og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 
3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. 
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig 
indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. 
Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå 
ned til 4 vagter pr. måned. For at søge på holdet 
skal du min. have 200 VT-timer, og et gyldigt 
akkrediteringskort. Det sker, at vi dispenserer for 
antallet af VT-timer, hvis ansøgeren på anden 
måde er kvalificeret. Så søg, selv om du ikke 
endnu ikke har 200 timer. 

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Ansøgningsfrist: den 30. marts kl. 10.00 via www.
fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold.

Dato for ansættelsessamtaler er endnu ikke 
fastsat. Følgevagter afholdes i marts, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra april 2007.

Yderligere info fås hos holdleder:  
Nicolai Preisler: 6177 8982 npreisler@hotmail.com

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialysebehandling 
og blive i stand til at arbejde selvstændigt på 
afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 
dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og 
vi har på den baggrund forhandlet os til et 
løntillæg på kr. 25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter 
hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge 
sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 
4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på 
holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med 
mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), 
hvor du følges med en af afdelingens rutinerede 
dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn 
under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Ingen nattevagter

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 
200 VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. 
Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, da 
det kræver rutine, men kan planlægges efter 
eget ønske.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for 
at søge en stilling på hold 4202

Har ovenstående fanget din interesse el-
ler skulle du have yderligere spørgsmål, er 
du meget velkommen til at kontakte hold-
leder Maria Svane på 27280918 eller pr. e-mail: 
mariasvane@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Fredag den. 23/3-07 til Vagt-
bureauet via www.fadl-vagt.dk - København 
– Tilmelding til hold – Hold 4202

FOREDRAG OM ORTHOMOLEKYLÆR 
MEDICIN

Den 21. marts kommer læge Claus Hancke, som har specialiseret sig i 
orthomolekylær medicin, til Panum for at berette om sit virke.

Tema bliver basale principper indenfor orthomolekylær medicin. Vi vil 
først få høre om nogle grundprincipper i den integrerede medicin, med 
fokus på brydningen mellem ortodoks og alternativ behandling.
Vi vil så få vide mere om den kliniske brug af integreret medicin og 
Claus Hancke er videre åben for at tale om specifikke emner efter 
publikums ønske, for eksempel behandling af hjerte-kar-sygdomme og 
cancer i klinikken.

Så vil du gerne vide, hvad det er for en fisk, for eksempel hvordan man 
kan bruge vitamin C intravenøst til kræftpatienter m.m. så mød op.

Det hele varer fra kl. 1600 til 1800 og foregår i Store/Lille 
Mødesal.

Foredraget er åbent for alle interesserede, 
velkommen skal I være.

Vi ses,

Vh 
- Gruppen for Integreret Medicin

B-BAR07 
- BASISGRUPPE BAR 2007!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag 13. april, hvor årets fedeste 
fest finder sted!

Alle Panums foreninger og basisgrupper går igen i år sammen om at byde alle studerende 
på en sprudlende fest med indslag fra alt mellem himmel og hav!
Jeres alle sammens Basisgrupper ser frem til at byde jer indenfor i Studenterklubben 
fre d. 13. apr!

INDRE ORGANER
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Til stede: Steven Andersen, Eva Wetke, Line 
Malmer, Line Engelbrecht, Kenneth Geving, 
Joachim Mygh, Anne Holm, Sabrina Eliasson, 
Melanie Veber, Madelene Engdahl, Signe Nielsen, 
Rasmus Pinnerup. 
Mødeleder: Sabrina 
Referat: Line E.

1. Indledning
Sabrina takker for alles store arbejde, både under 
valgkampen og generelt. Dagens tema: selvreflek-
sion og ”organisationsudvikling”. Udarbejdelse af 
arbejdsspørgsmål.

2. Formulering af 
arbejdsgruppespørgsmål og debat 
om denne:

1. PBL. Hvorfor er det godt. Hvordan forbedres PBL 
og hvordan får vi kommunikeret ud til de studer-
ende, hvorfor vi synes PBL er godt, og hvorfor vi tror 
PBL gør os til gode læger. Hvordan argumenterer 
vi i PBL-spørgsmål? 

PBL er udviklende. Man deltager selv og opnår der-
for bedre forståelse. Stoffet sidder bedre fast, når 
man selv arbejder aktivt og formulerer svarene.
PBL skal køres rigtigt for at virke. Undervisere 
og studerende skal vide, hvad PBL er, og hvordan 
det skal køre. Mere information/undervisning til 
alle i PBL, især lærergruppen, der skal ”lære” at 
PBL er positivt. 
Kommunikation ud til de studerende: Debat 
på stud.med. og på hjemmesiden. Artikler om 
”vores holdning” til PBL i MOK. ”Undervisning” 
i PBL-metoden (forelæsning på 1. sem., allerede 
rettet henvendelse til Lars Kaiser.) ”Ofte stillede 
spørgsmål” på hjemmesiden.
Argumentere for PBL og gå i dialog med de andre 
lister. Hvad vil DE gerne have? Være åbne og 
høre deres argumenter. Udkommunikere PBL-
undersøgelser. Hvad er PBL, ved vi det? Hvordan 
skal det fungere i praksis på medicin her og hvad 
vil vi? (Case/SAU/PBL – hvad er hvad og hvad 
kan bruges?) 
  
2. Hvordan forbedres arbejdet med VIP’erne. 
Hvordan sørger vi for god kommunikation og bedre 
forhold med/til undervisergruppen?

MSR kunne invitere alle lister/studienævnsgrup-
pen, vise åbenhed og være dem, der indbyder til 
kommunikation, høre hvad deres mål er. Hjemmes-
iden vist i Panum-posten. Bruge hjemmesiden, så 
VIP’erne og alle andre også kan se vores holdninger 
og hvad vi laver. Nedbryde fordomme, også for un-
dervisere, der ikke sidder i studienævnet. Lave ar-
rangement: ”Mød dit studienævn”. Grupperum for 
alle semestre, så man kan kommunikere info ud.    

3. Mødestruktur. Hvordan skal møderne se ud, så 
alle kan være med, også de nye. Hvordan bliver 
MSR mere tilgængeligt. Hvordan møder vi de nye 
på en god måde, så de ikke bliver skræmt væk.

Fast punkt med velkommen til de nye. Fast ”tutor” 
til nye interesserede, som kan fortælle om hvornår 
næste møde, spørge ind til, om den nye fik sagt alt, 
om der var noget, der ikke blev forstået, etc.
Indkaldelser, referater, etc. på hjemmesiden 
SYNLIGT! 
Evt. holde møder i andre lokaler og formalisere 
møderne lidt, så det kommer til at foregå på ”neu-
tral grund” så det hele ikke virker så indspist og 
bliver mere tilgængeligt. Derefter invitere til mad 
på kontoret og derved vise, at MSR også er en 
”hyggelig social klub”.  

4. Samarbejde med de andre lister. Hvordan skal 
vi samarbejde i tilfælde af situationer, hvor de 
andre lister modarbejder os, ikke vil kommunikere 
med os, osv.? 

Der skal ikke være krig, men vi er også i opposition 
og skal aktivt kommunikere ud, hvad vi mener om 
forskellige beslutninger/-forslag og også sige fra 
over for ”tilsvining”. Hele tiden indbyde til formøder 
og prøve at få et samarbejde til at køre i udvalgene 
og studienævnet 
Post-valg-demokratidiskussion i MOK, diskutere 
demokratiopfattelser (især i forhold til besætning af 
udvalgsposter), men dog først før næste valg.

5. Kommunikation. Hvordan kommunikeres ud til 
de studerende, hvad der foregår? – MOK ikke sær-
lig ”spiselig”. Hvordan får vi de studerende i tale, så 
de bliver hørt og også føler sig hørt? Hjemmesider, 
afstemninger osv. jf. de andre lister? Hvordan får 
vi MSR’s arbejde bragt ud til de studerende det 
næste år? Hvilke praktiske tiltag bør vi gøre for 
at nå de studerende? (klinik-mobil, hjemmeside, 
debatforum mm.?)

Få HR til at fungere bedre, især på de nye semes-
tre. Allerede planlagt workshop for det nye første 
semesters HR. Prime og facillitere HR-arbejdet  
Ændre MSR’s image som noget der kan og skal 
løse alle problemer: Kommunikere ud, at vi bare er 
normale studerende, der bare gør deres bedste for 
at forbedre vores studie, men selv har eksamener 
osv. Vi vil gerne hjælpe folk med deres sag, men 
man er også nødt til selv at være aktiv, hvis man 
har noget på hjerte. 
Hjemmeside: link til stud.med.-debat på hjemmesi-
den. Dagsorden og referater på hjemmesiden, evt. 
ud på stud.med., så der kan komme en debat om 
punkter på dagsorden. Information til nye studer-
ende på hjemmesiden for at lette deres studiestart 
allerede eksisterende, men skal opdateres. En 
spørgsmål-og-svar-e-mail-adresse / hyppigt stillede 
spørgsmål på hjemmesiden. Klinik-mobil en gang 
i semestret, så dem i klinikken også bliver. Kaffe-
vogn om aftenen.  

MOK skal ikke være et krigsblad.

3. Nye mål for fagrådet. Hvad skal 
vi arbejde med i 2007

· Videoforelæsninger/podcast – problem pga. 
copyright men bliver arbejdet på sagen. Evt. 
lydoptagelser ind til billedcopyrightproblemet 
er løst.
· Få ansigt på og viden om undervisere på nettet
· Forbedring af kantinen
· Undervisningsformer – PBL, SAU
· Niveau 4-målbeskrivelser/pensumlister/læselister. 
Alle er enige om, at detaljerede målbeskrivelser er 
vigtige; pensumlister/læselister skal diskuteres på 
senere tidspunkt.
· Kaffe i auditorierne
· Overensstemmelse mellem eksamen og un-
dervisning. Arbejde for at eksamen skal vise, at 
man har overblik snarere end at det er stikprøve 
i detaljer.

4. Handleplaner

· Gruppe til at lave oplæg med gode argumenter 
til Studienævnet om målbeskrivelser (Steven, 
Madelene, Eva og Sabrina)  

· Hjemmeside og IT: Rasmus gjort ansvarlig

· Kaffe i auditorier: Rasmus går til Sundrådet og 
henvender sig til herefter til driften.

· Podcast/videoforelæsninger: Rasmus og Sabrina, 
evt. også Kenneth. (til Sundrådet) 

· Oprettelse af semester-grupperum. (Line E skrive 
til semesterudvalgsmennesker om oprettelse af 
disse grupperum)

· Få ansigt på og viden om undervisere (Eva hen-
vender sig til Michael Loua)
· Skrive en kronik om ”vores” demokratiform i 
MOK (Sabrina)

5. Arbejdet på landsplan

Opfølgning på arbejdet fra stormødet i oktober. 
Line E henvender sig til Odense og Århus så der 
kan blive fulgt op på bachelor-kernepensum-arbe-
jdet på næste SCOME-møde (IMCC forårsmøde 
sidst i marts). Line E til IFMSA’s martsmøde i 
Australien, melder tilbage om Bologna og hvad der 
ellers foregår ude i den store verden på SCOME-
mødet.  

6. Møderække

Studienævnet holder møde 1. 
tirsdag i måneden:

- 6. marts
- 10. april
- 8. maj
- 12. juni

MSR holder møde første torsdag 
i måneden I SOFASTUEN:

- 1. marts (tutor: Madelene)
- ONS 4. april (tutor: Steven)
- 3. maj (tutor: Line M)
- 7. juni

Mad på MSR’s kontor bagefter.

16.00 – 16.15 intro til nye (skal stå øverst på 
indkaldelse)

(Line E booker sofastuen og hænger skilte med 
pile op)
  

7. Eventuelt 

Studenterhuset: planer foreligger. 

REFERAT MSR’S FAGRÅDSDAG 3/2 – 07

FORSKNING & 
INNOVATION

 

Månedsmøte i forumet Forskning & 
Innovation (F&I) 
Torsdag 22. mars, kl. 16.00-17.00
Sted: SundRådets kontor: 1.2.20.

Dagsorden:
- siden sist
- kursus, arrangementer
- kurs om innovation igennem fakulte-
tet
- evt

INDRE ORGANER
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LÆR AT DYKKE         - PUC 2007

LÆR AT DYKKE! - PUCs højt værdsatte Open Water Begynder dykkerkursus!
Ikke flere pladser tilbage... Kommer højst sandsynligt igen til september... 

SOMMERFERIE! – KURSUS DYKKERTUR TIL LYSEKIL!
Denne gang i juli. Lør 7. juli – lør 14. juli, årets største tilbagevendende begivenhed!
Turen er en kursustur, åben for alle interesseret i at tage et fortsætter/avanceret kursus.
Mulighed for at tage Advanced Kursus, evt. RESCUE og NITROX,TEK etc.
Undervisningen på kurset er inkl. i turudgiften (læs: gratis!). Eneste merudgift er til bog og certifikat.
Turprisen er 3.500 kr inkl. alt  + mad, som de foregående mange år. Dertil kommer udgift til bog og certifikat, 800kr.
Bindende tilmelding på info@puc.nu. Sidste års tur var fuldstændig overtegnet.. 

SOMMERFERIE! - DYKKERTUR TIL BORNHOLM (OG FU SHAN HAI)!
Lør 25. aug – lør 1. sep eller lør 18/8 - lør 25/8 (skriv hvilken uge passer bedst.. det bliver én af dem..)
Kun for erfarne dykkere (mindst AOW/CMAS**)
Hvis planlægningen går vel, vil vi få et par dyk på Fu Shan Hai, et kinesisk skib, som nu ligger som nordens største vrag, ganske 
tæt på øen.
Turprisen, som overslag, ca. 3.500kr. inkl. alt  + mad, men mulighed for +/- justeringer.
Tilmeldinger så hurtigt som muligt på info@puc.nu.

UV- RUGBY / SVØMMEHAL
Det er sjovt, sundt og gratis. KOM og TRÆN med!
Vi spiller UV-Rugby fra 26. feb til og med 7. maj. (2. apr, 9. apr og 30. 
apr er der dog lukket)
Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu gratis for alle i dette 
semester! Dette takket være kontingentbetalende medlemmer i PUC, 
som støtter ideen om gratis motion for alle!
Tag gerne venner og veninder med. Fridykning og UV-Rugby er for 
alle, piger og drenge, kvinder og mænd! Der er stadigvæk nye masker, 
snorkler og finner til låns for alle!

Er du glad for vand, så vær med i PUC! -Vi lover, at 
en hel ny verden vil åbne sig for dig

Mere info på www.puc.nu

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 12

”Mad, mening og årets gang ” – part IV 
– En hyldest til ægget
Vi er over halvvejs gennem fasten. Næste lørdag 
den 7. april er sidste dag, så vi kan godt begynde 
at glæde os til påsken. Så kommer chokoladebøn-
nerne frem igen på gangen foran kontoret, der er 
måske gode påskefrokoster på programmet, og hvis 
du har husket at sende et gækkebrev, vanker der 
måske ligefrem et påskeæg. Du kan nå det endnu! 
(Du kan finde tips til gode gækkevers på www.
rimogremser.dk, hvis du vil gække på gør-det-selv-
maner. Posthuset har færdigpyntede gækkebreve, 
lige klar til at sende). 

Når det er æg – både af chokolade og i mange andre 
udgaver – der er i fokus til påske, er det slet ikke 
tilfældigt. Der er rigtigt mange gode grunde til at 
svælge i æg i den kommende tid.

For det første er ægget et ældgammelt symbol på 
liv, og det har det været længe for kristendommen 
og påsken nærmest tog patent på fænomenet. I 
mange kulturer har ægget været en central del af 
forårsfejringerne, som ofte var frugtbarhedsfester. 
Ægget har en næsten guddommeligt perfekt form, 
som på en gang er meget skrøbelig og utroligt 
stærk. Ud af det tilsyneladende livløse æg, kommer 
der pludselig et levende væsen. Det er nærmest 
magisk – især hvis man ikke kender biologien bag. 
I gamle dage, da høns ikke levede med elektrisk lys, 
holdt de æglægningspause hele den mørke vinter, 
og når de begyndte at lægge æg igen, var det et 
tydeligt tegn på at solen og foråret var på vej. Det 
har alle dage været værd at fejre.

I kristen sammenhæng har man forsøgt at nedtone 
frugtbarhedselementet og at tillægge ægget en 
anden betydning ved at tolke Jesu opstandelse fra 
de døde, der jo er grunden til at vi fejrer påske, ind 
i ægget. Det kolde æg ses som døden eller graven, 
der indeholder det nye liv i sig.

Men helt grundlæggende er det jo også bare et 
letgenkendeligt symbol, som kan varieres i det 
uendelige – både i kommercielle, gastronomiske, 
dekorative, religiøse og mange andre sammen-
hænge. 

Til slut et par hurtige æggeopskrifter: 
Skidne æg: Kog ca. 2-4 æg pr. person til de er 
hårdkogte. Lad æggene køle, og pil dem. Lav 
dernæst en opbagt sovs, hvor der beregnes ca. 2 
- 2½ dl mælk pr. person. Når sovsen har den rette 
konsistens, krydres den med (fiske)sennep og 
æggene kommes i.

Æggesøbe: 4 æggeblommer røres sammen med 100 
gr. sukker, 50 gr. mel og 1/2 ltr. mælk. 10 dl. øl 
koges op, og når det bruser, hældes æggeblandin-
gen i og koges med et øjeblik. Retten spises - søbes 
- med ske.

God fornøjelse!
Lise Lotz, studenterpræstens akademiske medar-
bejder

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 27. marts og 10. 
april.

Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. 
sal, 2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

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

INDRE ORGANER
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KURSUS I HÅNDKNUDER:

Sted: Panum Instituttet, lokale 1.2.32      

Tid: Tirsdag den 27. marts kl 16-18                          

Form: ½ time teori; med gennemgang af anven-
delse områder.
1 time træning: på suturbræt, afsluttes med 
obstaclecourse

Målgruppe: Medicinstuderende

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold: Teori; gennemgang af knuder med video 
og demonstration , samt anvendelses områder, 
Træning; på suturbræt, der trænes i enkelthånd-
sknuder, tohåndsknuder, afsluttes med obstac-
lecourse 

Antal: 10 deltagere pr. gang

Arrangør: SAKS

Kursusansvarlig: Ebbe Thinggaard 
           

Kursusafgift: Kurset er gratis for deltagerne 

Tilmelding: Skriv til tilmelding@studkir.dk

KONKURRENCE
Har du ikke fået meldt dig ind i SAKS endnu?!
Så giver vi dig et lille incitament:

Meld dig ind og vind en præmie!

Der afholdes konkurrence for alle SAKS medlem-
mer:

Vind bøger fra Munksgaard

Læs mere på hjemmesiden: www.studkir.dk

Præmier er doneret af Munksgaard

HERNIAE MOKALIS!
(MOK-BROK)

Hvorfor er sæderne i auditorierne altid 
for behagelige til at holde sig vågen, 
men for ubehagelige til at sove?

Hvorfor klemmer selv samme sæder 
(i hvertfald i Teilum) ens tæer så de 
bliver blå?

Hvorfor er undervisning på RH et 
spørgsmål om, hvem der kender steder 
at nasse kaffe? 

Hvorfor har man altid modvind når man 
cykler i blæst, og aldrig medvind?

Hvorfor virker det altid som om 
vækkeuret ringer midt om natten, sel-
vom det er morgen?

Hvorfor er verden indrettet efter A-
mennesker?

Hvorfor er dugen grøn til eksamen? 

Hvorfor er de fede spotvarer i Netto 
altid udsolgt når man kommer derned? 
(de ansatte køber dem før dig - red.)

Hvorfor spiser man altid  flere chips, 
selvom man ikke rigtig har lyst?

Hvorfor får man serveret Cola Zero alle 
steder, når det stadig ikke smager ligeså 
godt som rigtig Cola?

Hvorfor sælger pølsevognen ikke sha-
warma?

Hvorfor sælger shawarma-biksen ikke 
pølser?

Hvorfor ser intelligente mennesker 
uintelligent fjernsyn?

Hvorfor ser uintelligente mennesker 
uintelligent fjernsyn?

Hvorfor er der mænd på mine seler?

Hvorfor opdager man først 2 år efter, 
at man er flyttet ind, at det andet an-
tennestik giver adgang til mange flere 
kanaler?

UGENS FROKOST PÅ MOK
(ses bedst hvis man drejer hovedet eller MOK 90º mod uret)

INDRE ORGANER
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KÆRE IMCC’ERE, INKLUSIVE 
”FREMTIDIGE” IMCC’ERE!

Flere undergrupper synes deres tilhørsforhold til 
IMCC er lidt løst, og at månedsmøder er spild af 
tid, fordi det ikke er særlig relevant for de enkelte 
gruppers arbejde.
Det kan vi i administationsgruppen i København 
godt forstå!
Derfor er disse møder droppet.
Men der er dermed også opstået et tomrum med 
mangel på kontakt undergrupperne og admin-
gruppen imellem...
- Og det vil vi gerne have løst på en måde, så un-
dergrupperne bliver tilfredse!

Så altså...:

- IMCC-KØBENHAVN TRÆNGER TIL ET 
IDÉ-INDSPARK!

ALLE ER VELKOMNE!

Har du idéer til hvordan organiseringen af IMCC-
københavn kunne fungere bedre?

Eller har du lyst til at være en del af den nye 
admin-gruppe i IMCC-København?

(Synes du fx det er sjovt at arrangere fester?
Eller er du en computerhaj?
Og vil du være med til at forme IMCC’s fremtid?)

Så har du lyst til at give dit bidrag til at få et bedre 
IMCC-København, og har du idéer til ovenstående, 
så kom til et hyggeligt snak-over-en-middags-möde 
her i København, hjemme hos en af os i administra-
tions-gruppen.
(middagen er GRATIS, men du må huske at 
tilmelde dig så at vi hved hvor mange vi skal 
lave mad til, send besked til Thomas e-mail; 
Stoechkel@stud.ku.dk )

onsdag d. 28. Marts kl. 18. 

Alle er velkomne; fra 1. til sidste semester, erfarne 
IMCC-ere såvel som nytilkomne i IMCC.

Har du ikke mulighed for at komme til middagen er 
du meget velkommen til at ringe/maile til os.
Thomas: 40353597,  Stoechkel@stud.ku.dk

Vi håber at se en masse mennsker!

Mange glade hilsner,

IMCC-bestyrelsen i København

STUDENTERKLUBBEN

Normale åbningstider
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.
Kaffe/The – Gratis (+ 1 kr. for plas-
tikkrus)
Hygge og lån af spil – helt gratis!

KOM TIL SEX-
EKSPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 21. april 
kl. 10:00 – ca 15:00 i 
FADL’s mødelokale.

Der vil ske uddannelse 
af nye guider, -så hvis du 
har gået og tænkt at det 
lyder spændende, er det 
tid til at møde op.

Programmet er indtil videre som følger:
- Intro
- Icebreakers
- Undervisning af nye guider
- Pause
- Foredrag

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
· 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.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Karina på: plystrold@hotmail.com 
senest den 20. april.

Om aftenen fejrer vi os selv med et brag 
af en blenderfest!!! 

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 

KAN DU SKÆRE IGENNEM? 
-IMCC’S DISSEKTIONSTUR ‘07

Mød op til infomøde i 1.2.34 (kemigangen) onsdag 
d. 21/3 kl. 16:00 om den bedste tur du overhovedet 
kan komme med på mens du læser. 

Turen: det fedeste mix af sommerferie, dissektion 
og fest med 39 andre medicinstuderende. 

Det er et fedt tilbud om at få repeteret og indlært 
anatomien på en helt unik måde. Samtidig er det 
en mulighed for at møde andre studerende, både fra 
Odense, Århus og København, og sidst, men ikke 
mindst, er det flere ugers sol, sommer, kultur og 
billig øl i Tjekkiet. Du vælger selvfølgelig selv om 
du vil vægte det faglige eller det fornøjelige.

Der gives også mulighed for at dissekere abdomen 
(ikke muligt i Århus) og hjernen i udmærkede 
faciliteter. Turen kommer til at koste mellem fem 
og seks tusind kroner alt efter deltagerantal og 
tilskud udefra.  
Kom og hør datoerne, programmet og folkene fra 
sidste år fortælle om sidste års ophold. OBS! Kun 
plads til 40 deltagere - vær klar ved banken på 
tilmeldingsdatoen!

Kontakt:
Arnold Dungu, 1. sem. Hold 12 (Århus)
Troels Græsholt-Knudsen, 1. sem. hold 12 
(Århus)
dissektionstur06@hotmail.com

KOMMENDE BIOSA ARRANG-
MENTER:

*Virksomhedsbesøg den 29. marts*
*Inden det bliver sommerferie har vi en masse 
spændende på programmet. Om bare to uger tager 
vi på virksomhedsbesøg hos Center for Biofuels 
på DTU og ser deres forskningsanlæg Maxifuel. 
Det er et klassisk fyraftensmøde med foredrag, 
rundvisning og lidt aftensmad til at gå hjem på. 
Arrangementet inkl. mad og transport er gratis for 
medlemmer. Mere info på **www.BIOSA.org.***

***Konference den 28. april*
*Dernæst blænder vi op for BIOSAs hjertebarn 
- den halvårlige konference. Reserver hele dagen 
den 28. april til en faglig og social lørdag. Formålet 
med konferencen er at give medlemmerne øvelse i 
at holde oplæg og formidle deres forskning. Talerne 
vil fremlægge alt fra bachelor til specialeprojekter 
eller dele heraf. Brug en dag i hjertet af Køben-
havn på at høre om alle mulige aspekter indenfor 
bioteknologi og på at netværke med studerende fra 
andre fag, fakulteter og universiteter.*

*Tilmelding for talere inkl. abstracts er den 2. 
april, for tilhørere er tilmelding den 16. april. Vi 
mødes på Østerbro i København til morgenmad 
kl. 9 hvorefter vi går i gang. Afbrudt af frokost 
fortsætter vi til kl. ca. 17 og herefter går vi ud 
og spiser sammen et sted i nærheden. Endeligt 
program offentliggøres den 10. april. Pris for hele 
dagen inkl. alle måltider er 100 kr. Kun adgang 
for medlemmer, men medlemskab kan købes i 
forbindelse med tilmelding. Mere info på den 
vedhæftede invitation.*

*Foredragsaftener i maj og juni*
*Vanen tro vil vi også invitere jer til et par aftenar-
rangementer inden sommerferien.
BIOSAs foredragsaftener er gratis og er åbne for 
alle interesserede. Der serveres mad og drikke i 
pauserne.*

*I starten af maj er vi ved at stable en science-
fiction aften på benene. Hvad kan man gøre af 
utrolige ting i dag som man ikke drømte om for 
bare få årtier siden? Hvor langt er man nået med 
stamcelleforskningen 
i dag? Skal vi alle 
sammen til at have 
en back-up klon som 
organ-depot? Og kan 
vi overhovedet begribe 
hvad fremtiden kan 
bringe? Kom og hør 
om de ting de man 
kan i dag og om ting 
du ikke i din vildeste 
fantasi havde fores-
tillet dig.*

*I midten af juni 
springer vi til et helt andet emne: neuro-science. 
Hvilke mekanismer ligger bag fx skizofreni og 
depression?*

*Læs mere på www.BIOSA.org*
ER GUIDELINES KINESISK FOR 
DIG??

Kom til det næste foredrag i SATS!

Titel: ”Behandling af akut koronar syndrom 
og hjertestop ifølge 2005 Guidelines”  v. Inger 
Søndergaard, Ledende Overlæge, AMA, Glostrup 
Hospital. 
Tid: 21/3-2007 kl. 16:00-18:00 
Sted: Konference 1, Rigshospitalet.

Alle er velkomne! 

MVH.
Anders
Formand, 
SATS-kbh

INDRE ORGANER
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VIN
DER!

MOK LÆKKER OPSKRIFTEN PÅ EN 
LÆKKER (LÆKKER LÆKKER) KAJKAGE!
Efter et utal af efterspørgsler, ja sågar fra den Kgl. danske 

hofleverandør af snask, Reinh. van Hauen, ser vi os nødsaget til 
at bringe opskriften på den ellers så lidet sundhedsfremmende kage. 

Opskriften bedes tages med et gram salt, ligesom der bør spises brød til. 
Men husk, man skal man ikke slå en større bager ned end man kan bolle.

AFSLØRING

Kajkage
Kagen:

* 3 æg
* 300 g sukker
* 125 g makroner
* 125 g hvedemel
* 125 g smeltet afkølet margarine
* 1 spsk mandelessens

Fremgangsmåde:
Kagebund:
Æggene piskes luftige med sukkeret, heri 
kommes makroner, mel, afkølet margarine 
og mandelessens.
Dejen røres grundigt sammen.

Dejen puttes i en springform og bages 
i ca. 40 minutter ved 200 grader, til 
den er rigtig sprød og lækker. 

Smørcreme:
* 125  g. jordbær-florsukker (fra 
Kvickly) (ca 2,5 dl)
* 3  spsk. kogende vand
* 250  g. blødt smør

vand og flormelis blandes til en varm 
glasur og røres sammen med smøret, til 
du opnår en klæg masse som er i smuk 
symbiose.

Marcipandækken:
* En rulle marcipan
* grøn frugtfarve efter husbehov

Marcipanen blandes med frugtfarve til den 
rette farve opnås (hér: lysegrøn) og rulles 
mellem to stykker bagepapir til en tynd 
plade. Mund skæres ud som en halvmåne, 
øjne kan laves med glasur og chokolade.

Kagen smøres med smørcreme og marcipan-
pladen  lægges over. Pynt efter behov.

E l i s e  / 
M O K -

red

BEVISET: DANSK HIP HOP ER 
DØD. STENDØD.
Nedenstående er teksten til den danske rap-trio 
Revoltage’s nye single/video, ”Livsforsikring”.
Der skal ikke siges meget andet end: De er signet 
på pladeselskabet Warner Music. 
Dvs. DE HAR EN PLADEKONTRAKT!
Verden er af lava             MOK-red./mav

LIVSFORSIKRING
(S. Johannesen, E.Thornhal, M. Jakobsen, N. 
Kvaran, R. Berg)
 
Omk:
Alkohol i din rødvin koffein i din kaffe//
og smøgerne er fyldt med tobak//
skal du ikke have en livsforsikring// *2
det farligt at blive født for du ender med at dø//
og bilisterne kører som sindssyge//
skal du ikke have en livsforsikring// * 2

Pas på skibskatastrofer hærværk og pludselig 
død// 
unødige risici kan vi ikke lide så skrid lige// 
vi skider på i flygter fra krig og hungersnød// 
for vi sidder lige og hygger os spiser rødgrød med 
piskefløde//
æder svinekød og wienerbrød åh det så dansk//
og passer på vi ikke fornærmer nogen det ville 
være for galt//
pas på pas på at diskutere alvorlige emner//
lås dig inde og gem dig vær bange for at de kommer 
og brænder dit hjem snart//
pas på pas på de putter stoffer i din drink//
ecstacy med rottegift og kokain med vaskepul-
ver//
så pas på hvad din pusher putter på dig før du 
indtager dansegulvet//
pas på piger for de er nederen fuck kærlighed det 
en ønskedrøm//
du får hjertet revet ud og herremange kønssyg-
domme//
det overdrevet wack der asbest i dine joggingsko//
pas nu på med den hash det jo stofmisbrug//
(...)
pas på du er ikke tryg din søde lille kone har en 
køkkenkniv//
    osv.

SJOV OG BALLADE
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Tilmelding er nødvendig: tilmeld dig på grupperum-
met Foi@punkt.ku.dk, eller send en mail til: forskning.
innovation@gmail.com (sidste frist: 27. marts)

FORSKNING&INNOVATION ARRANGERER:

Virksomhedsbesøg på
NOVO NORDISK

”Hvad sker der bag murene?”

Onsdag den 11.april kl. 15.00 – 18.30
Novo Nordisk, Novo Allé, receptionen 6A 

”Drømme med dead-
lines” går bag medicin-
giganten Novo Nordisks 
facader. 

Filmen afkræfter de 
gængse myter og skildrer 
en fascinerende og hem-
melighedsfuld verden, 
hvor såvel sundhed som 
milliarder af kroner står 
på spil. 

Filmen er en rapportage 
om de daglige dilem-
maer, etiske og moralske 
konflikter i udviklingen af 
fremtidens lægemidler og 
sygdomsbehandling. Den 
følger de diskussioner og 
overvejelser, der opstår 
mellem nogle af den mod-
erne naturvidenskabs bes-
lutningstagere og aktører.

Program

1. Velkomst, 5 min

2. Introduktion til Novo 
Nordisk, 15 min

3. Indlæg om udviklingen 
af lægemidler, 20 min

4. Introduktion til 
’Drømme om Deadlines

5. Filmen ”Drømme med 
deadlines” 1. del 60 min

6. Pause med forfrisknin-
ger 20 min

7. Filmen ”Drømme med 
deadlines” 2. del 45 min

8. Diskussion og 
spørgsmål herunder kar-
rieremuligheder i industr-
ien, 45 min

Hvordan 

udvikles nye 

lægemidler?

Se filmen 

”Drømme med 

Deadlines”

Karriere-muligheder?

SÆLG DIN SJÆL


