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MOK har fået en lille fjer 
på og slået ægget....

Påskedag er 
altid den første søndag efter 

første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 
Det betyder så, at det altid er fuldmåne 

mellem palmesøndag og påskedag. Og at 
det altid er fuldmåne i skolernes 

påskeferie.

Oprindeligt var påsken 
en gammel israelitisk 

fest fra nomadetiden, 
hvor man fejrede foråret og 

kvægets frugtbarhed.

Ifølge 
Paaskebrøds hjemmeside er  Buff alo 
Hotdogbrød "et nyt hotdogbrød, 
der skal ramme kunder, der ønsker 
et nyt trendy hotdogbrød, på den 
spændende facon..."

De første chokoladepåskeæg optræder i fi rmaet 
“Galle og Jessens” priskuranter fra 1917, 
men fænomenet kan godt være lidt ældre. 
Chokoladeæggene begyndte at blive 
populære i 1920´erne og 30´erne, og fi k 
et endeligt gennembrud efter anden 
verdenskrig, da de søde sager 
atter kom på markedet 
efter mange år med 
rationering.

Carlsbergs første påskebryg kom frem (som fadøl) i 1905, mens Tuborg 
fulgte trop året efter. I 1931 kom Carlsbergs påskebryg på fl aske.

Gækkebrev 
er beslægtet med 
bindebrev. Hvis man 
på sin navnedag mod-
tog et bindebrev og 
ikke kunne løse knu-
den (enten en gåde el-
ler helt bogstaveligt 
en række knuder 
på en snor), måtte 
man give et gilde. 
(Inkaerne skrev be-
skeder til hinanden 
i form af knuder på 
en snor, red.)

Påsken varer indtil Pinse.

Erik Johannes Paaske var søn 
af en cementstøber, og blev især 

kendt for sin store rolle som 
overbetjent Gormsen i TV-suc-

cessen ”Kan De lide østers?”

Lars Paaske (bad-
mintonspiller) er født d. 18/1 
1976 i Hørsholm og måler 
den dag i dag ikke mindre end 
187cm

Auto-Paaske er  et 
busselskab der blev 
startet i 1968 og i 
dag har til huse på 
Amager

Der fi ndes en lang række forskellige 
formler og metoder til at fi nde 
ud af, hvilken dato påskesøndag 
falder på i et givent år. En af 
de enkleste (for den julianske 
kalender) blev præsenteret i 
1991 af Jean Meeus:

1. Find 4-resten af årstallet, 
og kald resultatet a. (4-

resten hænger sammen med 
skudårsrytmen.)

2. Find 7-resten af årstallet, og 
kald resultatet b. (7-resten, hænger 
sammen med ugens længde og med 
søndagsbogstavet.)

3. Find 19-resten af årstallet, og kald 
resultatet c. (19-resten, hænger sam-
men med gyldentallet, som er årets 
placering i månecirklen.)

4. Beregn 19·c + 15. Find 30-resten af 
resultatet, og kald denne rest for d.

5. Beregn 2·a + 4·b − d + 34. Find 
7-resten af resultatet, og kald denne 
rest for e.

6. Beregn d + e + 114, og kald resulta-
tet for f.

7. Måneden er den heltallige kvotient 
af f:31

8. Datoen fi ndes som resten af f:31, 
plus 1.
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Det sker i ugen 2007/2008 

 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 Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-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 - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside:GOK (the artist formerly known as MOK)

Onsdag:  MOK nr 21, årgang 40 udkommer
                         SATS foredrag 17-19, RH2, riget

Torsdag:  Kl. 16-18 GRATIS Foredrag: "Den perfekte kvinde og 
  orgasmerne – kvindens natur før og nu" Arrangeret af Dansk Forening 
  for Klinisk Sexologi og Sex & Samfund. Sted: Psykiatrisk auditorium 
  (Rigshospitalet), Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a. 
  Se mere på www.klinisksexologi.dk

  Paradise Hotel kl 22

Fredag:  18:30, Eurosport, China-open i Snooker

Lørdag:  Semifinale i China-open i Snooker
  

Søndag:  Finalen i China-open i Snooker
  

Mandag:  12.00 MOK's DEADLINE
                           Donaid planlægningsmøde kl 16,  i lok. 9.2.2

Tirsdag:  SIMS månedsmøde kl. 16 i lok. 9.2.3

Denne  redaktion

MOK



3
DENNE UGE I 

"SPØRG GOK'S 
FÆDRE"...
GOK'S FÆDRE FØLER SIG 
LIDT OVERSET - DER ER 
IKKE KOMMET SÆRLIG 
MANGE MAILS OVER 
PÅSKEN, OG DE ER JO 
HELT VILDE EFTER AT 
SVARE PÅ MÆRKELIGE 
SPØRGSMÅL...

Men der er dog kommet et enkelt:

Hej MOK.
Jeg ved ikke lige 
hvillken far jeg 
skal spørge men, 
hvis man nu gerne 
vil have sig et helt 
rødt jakkesæt, 
hvordan gør man 
det så nemmest 
og billigst? og 
klor virker altså 
ikke....
 
mvh Bjarke

Kære Bjarke
Umiddelbart er der ingen af GOK's 
fædre der ved noget som helt om dette 
emne, men redaktionen har lavet lidt 
research for at prøve at hjælpe...

Ifølge 
Hallas' 
mor kan 
det ikke 
lade sig 
gøre at 
affarve 
hvis det 
er lavet af 

kunststof, 
men du kan sikkert ende med en 
bordeaux farve. 

Vi foreslår i øvrigt at du opretter 
en profil på rokken.dk, hvor der for 
øjeblikket er en samtale igang om 
netop affarvning af et jakkesæt...

Andre løsningsmuligheder kunne være 
at købe et rødt jakkesæt eller at købe 
en masse briller med røde glas og dele 
dem ud til alle, der skal kigge på dig 
mens du har føromtalte jakkesæt på...

Redaktionens journalistiske evner har 
i øvrigt fundet ud af at din far vist er 
håndarbejdlærer, og redaktionen synes 
derfor det ville være oplagt lige at 
konferere med ham...

Vi undskylder vi ikke er til mere hjælp, 
men håber I vil fortsætte med at skrive

- GOK-redaktionen

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) 

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-sku@@rh.regionh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Mandag - torsdag kl. 9 - 14. Fredag lukket

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH)
Hvidovre Hospital, Kettegård Alle´30, 2650 Hvidovre.
Tlf: 3632 2792
Mail: SKU-HVH@hvh.regionh.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent Marianne Sørensen
Træffetid: Hver dag fra 10.00 - 14.00

Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.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

FARVELÆG DINE 
HELT EGNE 
PÅSKEÆG!!!

Som en helt speciel feature har 
GOK i denne uge valgt at give 
dig tre påskeæg, som du selv kan 
farvelægge!

Vi foreslår brug af farverne 
lyseblå, gul og lilla.

De flottest farvede påskeæg vil 
blive belønnet med en flot gave!

De påskesteste hilsner

GOK.redaktionen
...ved 

ikke lige 
hvilken 
far jeg 
skal 
spørge...

...at du 
opretter en 
profil på 
rokken.dk...

GOK
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Demokratiske Medicinere har gennem den seneste tid 
kraftigt agiteret, for at arbejdsbyrden i anatomi på 3. 
semester skal sænkes. Det nuværende arbejdspres på 
semesteret er helt urimeligt, og medfører at mange 
studerende, har svært ved at få deres hverdag til at 
hænge ordentligt sammen – der er simpelthen ikke 
tid til både at lære anatomi, have et fritidsjob og 
måske endda leve et tilnærmelsesvist almindeligt 
liv samtidig. Detaljegraden i anatomi er fuldstændig 
hysterisk, når lægestudiet som bekendt handler om 
at uddanne basislæger og ikke anatomer – det giver 
ingen mening at udenadslære så stor en detaljerigdom, 
som ingen kan huske på længere sigt alligevel. Derfor 
er det med slet skjult stolthed, at vi kan berette, at 
der er ændringer på vej! Demokratiske Medicinere 
havde på studienævnsmødet den 11. marts stillet et 
principforslag om at pålægge kursusledelsen på 3. 
semester at nedbringe arbejdsbyrden. Til vores glæde 
tiltrådte et enigt studienævn forslaget, der derved kan 
blive en realitet fra efterårssemesteret 2008.

Hvad går reduktionen ud på?
Hovedprincippet for reduktionen af arbejdsbyrden 
er, at det som udgangspunkt er anatomernes faglige 
vurdering, hvordan den enkelte undervisningstime 
benyttes mest hensigtsmæssigt. Det er derimod 
studienævnets ansvar, at undervisningen overord-

net set er af ordentlig 
kvalitet, og at arbejds-
byrden er rimelig. Stu-
dienævnet har derfor 
pålagt anatomifaget 
at udarbejde en plan, 
for hvordan arbejdsb-
yrden kan reduceres 
til  maksimalt 45 
timer ugentligt i gen-
nemsnit, svarende 
til arbejdsbyrden for 
de øvrige af studiets 
mest arbejdskræv-
ende semestre. Ar-
bejdsbyrden skal, 

som sædvanligt, måles på baggrund af de elektroniske 
evalueringsskemaer, som alle studerende modtager 
i slutningen af semestret fra evalueringsenheden 
(PUCS). På nuværende tidspunkt ligger den gen-
nemsnitlige arbejdsbyrde på 3. semester omkring 
60 timer om ugen iflg. evalueringerne – vi ser det 
således som et væsentligt fremskridt, hvis den kan 
sænkes til 45. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at der i et gennemsnitstal på 60 timer om ugen også 
gemmer sig en væsentlig andel af studerende, som 
bruger endnu flere timer – en del helt op til 90 timer 
om ugen, hvilket naturligvis er en meget uholdbar 
arbejdsbelastning.

Hvilke metoder kan bruges til at 
reducere arbejdsbyrden?
I Demokratiske Medicineres forslag, som blev ved-
taget i studienævnet, indgår også en række konkrete 
anbefalinger, som skal danne udgangspunkt for ud-
møntning af forslaget. I samarbejde med anatomerne 
vil vi således arbejde på, at der udarbejdes præcise og 
detaljerede målbeskrivelser på semesteret – gerne helt 
ned til indholdet af den enkelte undervisningstime - så 
alle studerende bliver klar over, hvad der rent faktisk 
kræves til eksamen. Samtidig skal det naturligvis 
sikres, at det niveau der angives i målbeskrivelserne, 
er rimeligt. Vi fik også vedtaget, at der skal arbejdes 
med mulighederne for en omlægning af dissektion-
skurset til en mindre obligatorisk del, og derudover 
kan der så tilbydes yderligere dissektionsundervisn-
ing, til de studerende der finder det relevant. Endeligt 
var der i studienævnet enighed om, at såfremt disse 
tiltag ikke er tilstrækkelige til at reducere arbejdsby-
rden ned til et rimeligt niveau, må der tages skrappere 
midler i brug – bl.a. var der opbakning til muligheden 
for at ændre eksamensformen på 3. semester, som 
en yderste konsekvens. Studienævnet afventer nu 
en tilbagemelding fra anatomifaget, og vi vil derefter 
igen behandle sagen på et studienævnsmøde i starten 
af maj måned. Herefter vil vi fra Demokratiske 
Medicinere naturligvis informere nærmere, om 
hvilke ændringer der i praksis kommer til at foregå 
på 3. semester.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, der 
arbejder med en ny måde at drive studenterpolitik 
på. Ved sidste valg til studienævnet for medicin 
fik Demokratiske Medicinere 3 af de 5 studenterp-
ladser. Vi tror på, at det skal være muligt for alle 
studerende at få indflydelse på studenterpolitikken 
– også de studerende, der ikke selv direkte er aktive 
i en studenterpolitisk organisation. Samtidig lægger 
vi stor vægt på et godt samarbejde med underviser-
repræsentanterne i studienævnet – der opnås langt 
mere gennem dialog med underviserne end gennem 
konfrontationer. 
Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
syge/re-eksamen, læseferie, større konsekvens af 
fagenes evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksa-
men på 4./5. semester og en generel styrkelse af 
studenterdemokratiet. Vi har også forsøgt at sætte 
mere fokus på de medicinstuderendes forhold i 
pressen og hos politikere i folketinget – bl.a. i sagen 
om syge/re-eksamen, der udmundede i at vi nu har 
fået syge/re-eksamen på samtlige semestre fremover. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at være 
aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at være 
med er du mere end velkommen – uanset om du går 
på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke have stor 
politisk erfaring, eller oceaner af tid du kan afsætte 
– det vigtigste er, at du brænder for at forbedre vores 
alle sammens studie. 
Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du 
gerne vil være aktiv i Demokratiske Medicinere, eller 
hvis du har ideer til hvilke sager vi bør arbejde med.

STUDIETILBUD
VKO I IDRÆTSMEDICIN
Skynd dig – der er stadig plads på dette populære tværf-
agligt kursus.
Kurset er et praktisk hands-on kursus, hvor hver deltager 
får en masse færdigheder i undersøgelse af idrætsrelat-
erede skader og samtidig optjener ECTS point. 

Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin 
Institutter: Sted: Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
Hospital, opgang 8
Semester (ECTS): Uge 19 den 5. – 9. maj 2008 kl. 9.00-
15.30

Indhold: 
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk under-
søgelse, case stories. Forelæsninger og gruppearbejde. 
Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse af ekstrem-
iteterne og især ekstremitetsleddene, samt diagnostik 
og behandling af idrætsskader. Det giver således en god 
forberedelse til arbejde på skadestue. Desuden: kost og 
væske, kredsløbs- og styrketræning, idrætsskadeepide-
miologi, vævsskade og vævsheling, doping.

Undervisere: 
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg Hospital, 
dr.med. Finn Bojsen-Møller, dr.med Henning Langberg, 
Institut for Idrætsmedicin – København, overlæge Per 
Hölmich, Amager Hospital, fysioterapeut Peter Rhein-
lænder, Hvidovre Sygehus, overlæge ph.d. Michael 
Krogsgaard, Bispebjerg Hospital m. flere

Tilmelding: Snarest på VKO-kontoret, studentergangen 
Panum Instituttet

Bemærkninger: 10. og 11. semester, desuden også 9. 
semester Max. deltagerantal: 30
Kurset kan godkendes som VKO.

Åbningstider for våd studiesal 
April 2008 

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

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 31/3 
Tirsdag 1/4 CB 
Onsdag 2/4 LTJ 
Torsdag 3/4 AM 
Fredag 4/4 

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 7/4 CB 
Tirsdag 8/4 LTJ 
Onsdag 9/4 LTJ 
Torsdag 10/4 
Fredag 11/4 AM 

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 14/4 CB 
Tirsdag 15/4 CB LTJ 
Onsdag 16/4 AM 
Torsdag 17/4 LTJ/ JS 
Fredag 18/4 

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne. 

ENDELIGT BLIVER ARBEJDSBYRDEN I ANATOMI SÆNKET
– principbeslutning om 3. semester er vedtaget i studienævnet

net set er af ordentlig 
kvalitet, og at arbejds-
byrden er rimelig. Stu-
dienævnet har derfor 
pålagt anatomifaget 
at udarbejde en plan, 

STUDENTERPOLITIK

www.DemokratiskMedicin.dk
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Forår 2008     

Studievejledningen for Medicin, Uge 13-14 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Tirsdag 25/3 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Victoria Eklöf, Medicin 
Onsdag 26/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard, Medicin 
Onsdag 26/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen, Medicin 
Torsdag 27/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard, Medicin 
Torsdag 27/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen, Medicin 
Mandag 31/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager Lieberoth, Medicin 
Tirsdag 1/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Victoria Eklöf, Medicin 
Onsdag 2/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen, Medicin 
Onsdag 2/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard, Medicin 
Torsdag 3/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen, Medicin 

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 tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl, International 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl, International 

Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem.
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem.
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27   

HVAD DÆLEN ER SKU-
RH?
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser som 
klinikudvalg og SKU-RH ingen mening? 
Er det virkelig rigtigt, at man kan 
komme til Rønne i praktikophold? Læs 
her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende valg 
af sekretariat for klinisk uddannelse (der tidligere 
var kendt som klinikudvalgene). I den forbindelse 
afholder Studievejledningen for Medicin en lille fore-
læsning vedrørende dette. Datoen for dette oplæg vil 
blive annonceret i et senere nummer af MOK.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Sekretariaterne:
Sekretariat for klinisk uddannelse - Rigshospitalet 
(SKU-RH): Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i SKU-RH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.
Sekretariat for klinisk uddannelse – Hvidovre Hos-
pital (SKU-HVH): Kontoret finder du på Hvidovre 
Hospital.
Hospitaler i SKU-HVH:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, Nykø-
bing Falster og Slagelse.
Sekretariat for klinisk uddannelse – Herlev Hos-
pital (SKU-HEH): Kontoret finder du på Herlev 
Amtshospital.
Hospitaler i SKU-HEH:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Hol-
bæk og Helsingør.

Vedrørende holdsætning på de forskellige semes-
tre:
På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om holdsætning 
i sekretariaterne for klinisk uddannelse, mens der 
på 7., 9. og 12. semester er tale om universitær 
holdsætning. Det vil sige at du sagtens kan blive 
holdsat på et hospital, som ikke er tilknyttet dit 
klinikudvalg.
Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Næstved og Herlev. Variationer kan fore-
komme, men de endelige hospitaler og antallet af 
pladser fremgår af tilmeldingsblanketten.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Helsingør, Hol-
bæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, Halmstad, 
Nuuk. 
Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Hol-
bæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, 
Rigshospitalet. 

Transport udgifter dækkes til følgende klinikhos-
pitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, Roskil-
de, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, Halmstad, 
Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), 
Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk 
(tur/retur, logi). 
Det tilstræbes at der gives besked til studerende der 
holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster inden 
jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket sekretariat, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at møde 
rettidigt i klinikken. Du kan have også have specielle 
ønsker vedrørende en holdsætning pga. forskning, 
arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg og 
hospital.

STUDIEVEJLEDNING
AFMELD TKO I TIDE!

Hvis du har tilmeldt dig TKO på 
holdtilmeldingen, og nu ønsker at 
arrangere dit ophold selv, skal du 
huske at afmelde dig inden den 1. 
november. Din holdplads kan komme 
andre studerende til gavn.

På 3. semester er der et studieelement, der hedder 
Tidligt Klinisk Ophold (TKO). TKO er placeret 
i semesteruge 19 og 20, hvilket er i juni/januar. 
TKO skal være bestået inden holdsætning på 6. 
semester.

Kursets formål: 
To ugers ophold på en klinisk afdeling, hvor den 
studerende skal stifte bekendtskab med lægens 
arbejde i den sekundære sektor ved at følge en 
læge i dennes arbejde. Den studerende skal også 
følge andre personalegrupper, som lægen samar-
bejder med.
Ønsker du et selvarrangeret TKO og har du aller-
ede har tilmeldt dig TKO via holdtilmeldingen 
på 3. semester, skal du afmelde dig dette inden 
d. 1. november/1. april  til studiesekretæren i 
lokale 18.1.12/16. Hvis du efter denne dato bliver 
forhindret i at møde op til dit TKO, som du er 
tilmeldt via studiet, skal du selv kontakte din 
tildelte afdeling.
Hvis du ikke framelder dig i tide, går din holdplads 
til spilde. Det betyder at afdelingerne bliver sure, 
medfører en masse administrativt besvær for de 
holdsættende sekretærer og gør, at din holdsplads 
ikke kommer dine medstuderende til gavn. Den 
plads du siger nej tak til kan jo være drømmep-
ladsen for ham/hende, der sidder ved siden af dig 
til forelæsningen.

Se mere på www.sis.ku.dk om TKO, 
selvarrangeret ophold m.m.

PÅSKEKNALD

MEDFØRER :
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Fase 2 fest
Så er tiden inde til en fest for de lidt ældre og væsentlig 

mere erfarne folk på Panum.

Lørdag d.5.april afholdes FASE 2 FEST i klubben 
for alle der går på 6.sem og opefter.

Der vil være live-band, dj og velkomstdrinks fra kl.22.

Så hvis du har lyst til at feste med dem fra dit nye klinikhold 
eller andre af de gode gamle uden at drukne i nye studerende,  

håber vi at se dig til et brag af en fest, hvor uddebatterede 
emner som trængsel på spotsalen, det metaboliske skema 

og hvor mange der dumper cellebiologi for længst er lagt på 
hylden.

Billetter kan købes i klubben fra fredag d. 28.marts og koster 
50kr. Medbring studiekort ved køb.

Læs endnu fl ere detaljer om festen i næste nummer af MOK.

Vi ses 
Mvh. Fase2fest-arrangørerne

SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 1/4 KL. 16.00 I LOKALE 
9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin, og nu 
hvor vintereksamenerne er vel overstået er vi i gang 
med igen at arrangere foredrag, praktiske kurser og 
lignende hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og 
have det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere!

Dagsorden:
Siden sidst, a) løbearrangement,  b) osteopati-
foredrag
B-Bar planlægning – VIGTIGT! 
Status fra kasserer
Evt.

Håber på at se så mange af Jer som 
muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

1.

2.
3.
4.

LØRDAG D. 5. APRIL AFHOLDER 
SAKS KURSUS I KIRURGISK HÅND-
KNUDETEKNIK!

Kurset er åbent for studerende på alle 
semestre, men medlemskab af SAKS 
forudsættes. Der er plads til 20 deltagere.

Tilmelding starter d. 22. marts kl. 12.00. Læs mere om 
kurser og tilmelding på www.studkir.dk 

Mvh
Flemming Bjerrum, SAKS

AVANCERET SUTURKURSUS

Sted: Panum Instituttet, lokale 1.2.65

Tid: d. 10 april, kl. 16 - ca. 21                       

Form: Teoretisk/praktisk undervisning og træning. 

Indhold: Introduktion til suturmaterialer, gentofte-
sutur, horisontal og vertikal enkelt madras sutur, 
horisontal og vertikal fortløbende madras sutur, 

halvsidet sutur.

Vi øver os på grisefødder! 

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forudsættes. 
Desuden forventes basal erfaring med sutur, f.eks. ved 
deltagelse i basal suturkursus, kurser på CeKU eller 
gennem klinik. 

Antal: 14 deltagere

Arrangør: SAKS

Kursusansvarlig: Einar Dahle og Lars Christian 
Jørgensen
           
Underviser: Mikkel Westen og Helle L. Jacobsen

Kursusafgift: Kurset koster 50 kr. for deltagerne 

Tilmelding: På kursustilmelding@studkir.dk 

Tilmeldingen starter d. 29 marts kl. 12, og slutter d. 8 
april kl. 15. Efter først til mølle-princippet! 

Kom og vær med!

BASISGRUPPER

inviterer til:

UROLOGIFOREDRAG

mandag den 7. april kl. 16.15 i 
miniauditorium 29.01.30

er du interesseret i specialet urologi?
kunne du tænke dig at høre om 
nyretransplantation (åben kirurgi)?
Lyder torsio testes interessant?
Eller kunne du bare godt tænke 
dig at høre lidt mere om specialet 
urologi?

Så kom og hør foredrag 
af overlæge i urologi - Per 
Bagi fra rigshospitalet, og 
find ud af hvad urologerne 
egentlig laver!

Arrangementet er åbent 
for alle, så tag dine læse-
makkere og venner med!

www.studkir.dk

•
•

•
•
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A-PUNKTUR WORKSHOP
Er DU interesseret i at vide mere om hvordan A-punktur håndteres samt tolkes i 
klinikken, så er dette arrangement tirsdag d. 8. april kl. 16.30 lige noget for dig. 

Tjek vores hjemmeside www.sats-kbh.dk for at se, hvordan DU kan deltage.

ARRANGERER:

Foredrag om 
AKUPUNKTUR

Torsdag d. 3 april kl. 16.00 
– 18.00 i Store Mødesal, 
Panum Inst.

Læge Peter Finn Strøm, bestyrelsesmedlem i Dansk 
Medicinisk Selskab for Akupunktur (DMSfA:  http://
www.akupunkturdoktor.dk ), kommer og fortæller 
om akupunktur og hvordan det bruges i praksis.
Ingen tilmelding, du skal blot møde op til dette 
spændende foredrag!

Med Venlig Hilsen,
GIM (Gruppen for Integreret Medicin)

Skyldes autisme mælkeoverfølsomhed?
Eller kan skizofreni behandles med 
vitamintilskud?
Ernæringsterapi er en udbredt måde at behandle 

sygdomme og styrke sundheden på – men er der 
muligheder i ernæringsterapien udover de umiddel-
bart indlysende? Alternative ernæringsterapeuter 
er i fremmarch i Vesten, og de mener at mange flere 
tilstande kan påvirkes af kosten og evt. behandles.
Kom og hør, om der er hold i påstandene, når GIM 
inviterer til foredraget:

”Ernæringsterapi”
v/ Eva Svarverud (ernæringsterapeut)
torsdag d. 10. april 2008
kl. 16.00-18.00 i Lille Mødesal på Panum
(lige ved kantinen)
Vi håber at se en masse spørgelystne medicinstu-
derende!
Foredraget er gratis og alle interesserede er 
velkomne!
Der er te og kage til dem, der har lyst!

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

17. marts 2008

SATS PRÆSENTERER: 

Professor, dr. med. Niels Secher 
Anæstesiologisk klinik Rigshospitalet

TID: 
Onsdag d. 26/3 fra 17.00-19.00.

STED: 
RH 2 Rigshospitalet 

INDHOLD:  

CBF-MONITORERING: 

Måling direkte hvor det gælder!
Fremtiden for anæstesi? 

PLADSER: 
100 styk fordeles efter først til mølle! 

TILMELDING:
SATS / FYA- medlemmer og Traumecenterets læger tilmeld jer ved at skrive mail med OVERSKRIFTEN: 
Fornavn Efternavn + forening (SATS, FYA, TC) til: tilmeldsechercbf@gmail.com  

PMS ARRANGERER:

Foredrag med Søren Ventegodt: 
“Behandling af psykiske lidelser med 
klinisk holistisk medicin (CHM)”

Tid og sted: D. 2. april kl. 16.15-17.30 i Henrik 
Dam auditoriet.

Generalforsamling i PMS:

D. 8. april kl. 19-21 i lille mødesal. Gentofte-
overlæge Morten Ekstrøm holder et kort oplæg 
om psykiatriske forhold i Rwanda, efterfulgt af 
dagsorden jf. vedtægter.

Seancen slutter med øl, snacks og UDLODNING 
AF 2 LÆKRE BOGPAKKER - sponsoreret af 
FADLs Vagtbureau!

Hilsen Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
www.PMSmedicin.dk

STUD.MED.’ER MED EN 
HOLDNING!

Kom og hjælp 
til en enkelt 
dag med at 
få folk til at 
tage stilling til 

organdonation. 

D. 5. april afholdes en national donordag, der sæt-
ter fokus på organdonation. 
Sundhedsstyrelsen, Transplantationsgruppen og 
Donaid (basisgruppe på Panum) går sammen om 
at få folk op af stolen og tage stilling! 
I Donaid vil vi gerne have samlet en gruppe stud-
erende, der kan tage med ud og få lavet en super 
event med masser af sjov og spas! 

Kom og del dine gode ideer med os og deltag i 
planlægningsmødet tirsdag d. 31. marts kl 16 på 
IMCC’s kontor – lokale 9.2.2.

Er planlægning ikke lige dig så kom og vær med 
på selve dagen, hvor du vil få al den info du har 
brug for. 

Tilmeld dig på donaid@live.dk med navn og tlf.nr. 
eller ring til Signe Micas for mere info på 51274097 
senest d. 22. marts. 

BASISGRUPPER
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STUD MED. SØGES TIL FORSK-
NINGS- OG STUDIESEKRETÆR-
FUNKTION.

Vi søger en stabil, selvstændig, flittig, fleksibel og 
initiativrig assistent til at varetage sekretærfunk-
tionen for vores kliniske studenterundervisning og 
vores forskningsenhed. 

Sted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Bispebjerg.

Arbejdstid: I gennemsnit 9 timer om ugen. Der 
indgås fleksibel arbejdsplan, som tager højde for 
afdelingens løbende behov og studentens studi-
eplaner.

Varighed: I første omgang 6 mdr. fra 15.03.08 / 
01.04.08 eller snarest derefter.

Løn: 110 kr./timen

Kvalifikationer: Kendskab til studieordningen 
for medicin. Tekstbehandling og gerne database 
kendskab på PC.

Arbejdsopgaver:
1. Forskningssekretær: Lokalebookning og ar-
rangering af møder, årlig indberetning af pub-
likationer, deltagelse i møder, tage referater, 
medvirke ved fondsansøgninger og udfærdigelse 
af publikationer, o.a.

2. Studiesekretær: Kommunikation med klinikud-
valget. Deltage i lektormøder og tage referater. Al 
logistik omkring 10. semester klinisk studenter-
undervisning, herunder eksamensafholdelse, 
booke lokaler, indkalde de lægestuderende, 
holdsætte og koordinere med afdelingens læger, 
registrere fremmøde og være kontaktperson for 
de studerende, o.a.

Henvendelse til

Katrine Pagsberg
Afdelingslæge, Lektor, 
Tlf.: 3531 2496
e-mail: kp04@bbh.regionh.dk

eller

Anni Ravn Hansen
Ledende lægesekretær
Tlf. 3531 2126
e-mail: arh01@bbh.regionh.dk
Bispebjerg Bakke 30
Indg. 16D, 1.
2400 København NV

RASKE, FRIVILLIGE FORSØGS-
PERSONER SØGES TIL PET- OG 
CT- SKANNING AF HJERNEN.

Det aktuelle projekt drejer sig om at sammen-
ligne CT- skanninger med kontrast og PET med 
radioaktivt vand. Med CT undersøges blodgen-
nemstrømningen, blodvolumen og passage over 
blod-hjernebarrieren. Det skal senere anvendes 
til skanning af patienter med hjernetumorer af 
gliomtypen.
Du skal møde op to gange, 1. gang til almind-
elig blodprøvetagning (se-creatinin, se-HCG for 
kvinder), 2. gang indenfor 2 uger til 3-5 skan-
ningssessioner, i alt 5 timer.

Honorering for transport og tabt arbejdsfortjeneste 
beløber sig til i alt 1000,-.

Ubehag:
*Der anlægges arteriekanyle i a. radialis under 
lokalbedøvelse til PET-delen for at måle radioak-
tiviteten i blodet under skanningen.
*Der anvendes iodholdigt kontraststof/ilt-15 
mærket vand, der injiceres i venflon i albuevene, 
til skanningerne.
*Du skal kunne ligge stille i en skanner ca. 2 timer 
til PET- delen og ca. 1 time for CT- delen.
*Stråledosis svarer til 2 års baggrundsstråling i 
Danmark (6 mSv).

Vi kan desværre ikke bruge dig hvis du er 
gravid eller ammer, har klaustrofobi, er svært 
overvægtig (over 125 kg) eller har allergi overfor 
kontraststof.

Der bliver også mulighed for senere at deltage i et 
separat projekt med MR- skanninger på Glostrup 
Hospital, med separat honorering.

Er du interesseret i at deltage, kontakt da læge 
Julie Louring-Andersen, PET og cyklotronenheden, 
RH, julie.louring-andersen@rh.regionh.dk, senest 
11/4 2008, med telefonnummer. Du vil så blive 
ringet op med henblik på et klinisk interview, og 
du vil få mulighed for at få mere information om 
projektet.

ANATOMI-/
FYSIOLOGIUNDERVISER 
SØGES!
Til ortopædistuddannelsen på TEC i Ballerup søges 
en medicinstuderende til undervisning i anatomi 
og fysiologi. Pensum omfatter hele kroppen, men 
fokus ligger især på bevægeapparatet.
Niveauet svarer til en lille udvidelse af pensum 
for sygeplejersker.

Det drejer sig om ca. 6-7 timer om ugen, som du 
skal dele med mig. Du skal dog være indstillet på 
at tage størstedelen af arbejdet. Timerne ligger i 
dagtimerne, men er forholdsvis nemme at flytte 
rundt på.
Lønnen er ca. 280 kr. pr undervisningslektion.

Krav: Du skal have bestået 3. semester og kunne 
starte hurtigst muligt.

En kort ansøgning sendes senest d. 2. april.
Du er ligeledes velkommen til at ringe eller skrive 
for yderligere information

Stud. med.
Hans Jakob Hartling
hartling@stud.ku.dk
tlf.: +45 29 93 82 40

PSYKIATRIFONDENS TELEFON-
RÅDGIVNING
søger frivillige telefonrådgivere
• Har du en faglig relevant baggrund?
• Er du god til at lytte, og har du lyst til at hjælpe 
andre?
• Er du interesseret i psykologi og psykiatri?
• Kunne du tænke dig at arbejde i et fagligt og 
personligt udviklende miljø?
Ansøgningsfrist d. 15. april 2008 kl. 12.
Læs mere på: www.psykiatrifonden.dk

TURNUS BYTTE OG 
MÅSKE EN VEJ UDENOM 
4 ÅRS REGLEN…!
Jeg er besiddelse af en sikker turnusplads i Viborg 
(trak nr. i efteråret) med start til sommer; men 
har så en kæreste der lige har fået tilbudt job i 
Roskilde....! 
Jeg vil derfor meget gerne bytte mig til en turnus-
plads på Sjælland! 
Det jeg til gengæld kan tilbyde er en plads efter 
gammel ordning, så 1½ år men uden 4 års re-
glen…! 

De har i Viborg nemlig tilbudt os at vi selv kan 
vælge mellem den nye og den gamle ordning (hvis 
vi så starter 1/7!, hvis vi starter senere er vi ”gamle” 
også på basisuddannelsen…) 
Jeg ved det ikke er alle sygehuse der har tilbudt 
den gamle ordning…, men vedkommende jeg skal 
bytte den stilling med skal så også have trukket 
nummer sidste efterår og have lyst til at vende 
”hjem til Århus” ;-) Et byt med en turnusplads med 
start her til maj, vil nok også kunne gå for jeg kan 
være færdig med sidste eksamen midt i maj!

Alternativt hvis nogen efter sidste uges trækning 
er i besiddelse af et nummer der kan give plads på 
Sjælland er jeg også meget interesseret i at bytte, 
og vi finder en ordning med det hele!! Jeg kan jo i 
så fald bare vælge basislægeuddannelsen. 
Det er ikke helt afklaret hvilen stilling jeg kan 
få i Viborg men umiddelbart bliver det karkiru-
rgi/medicin,  alternativt medicin/ almen praksis. 
Psykiatri ER udelukket ;-)
Håber meget ovenstående har fanget nogens 
interesse J
Jeg kan fanges på bentesander@hotmail.com el 
25777157, også med eventuelle spørgsmål...
Mvh
Bente Braad Sander   

genKent søger sanger og 
keyboard-spiller
Vi er et rutineret Kent-coverband, der har 
spillet sammen siden 2002 og efterhånden 
har et bredt og solidt repertoire, der spænder 
fra debut-albummet ”Kent” til seneste udgiv-
else ”Tillbaka til Samtiden.”

Vi er 4 medlemmer, - 3 af os læger, en enkelt 
medicinstuderende, og har adgang til fast 
øvetid hver onsdag aften i glimrende, og grat-
is, lokaler i hjertet af Nørrebro. Lokalerne er 
fuldt udstyrede, dvs. inkl. PA-anlæg.

Vi søger en svensk forsanger, der mestrer 
Joakim Bergs lyse vokal og desuden en key-
board-spiller, - så hvis du kan begge dele, er 
det helt perfekt J

Har du lyst til at komme og give den gas med 
os, så skriv til os på

info@genkent.dk

Med venlig hilsen og vi glæder os til at høre 
fra dig

Christen og resten af genKent

ZOO

+

=

ANNONCER


