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I DENNE UGES MOK:

                                   

   - Med bla. en medrivende rapportage 
fra VM i skak, alt hvad der er at sige om 
stangspring, artikel om "calorie restric-
tion" & Biosphere 2 samt MOKs råd til 
en sund livsstil.

STORT HOROSKOP - se side 8-9

ARTIKEL OM SKANDALELÆGER - se side 3

IGEN I DENNE UGE IKKE NOGET 
FRA STUDENTERPRÆSTEN!! - se inden i bladet

AFSLØRING

STOR SPORTS- OG 
WELLNESS-SEKTION!!
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Det sker i ugen 2007/2008 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn 0907-5658 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet 9.2.1, 
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: MOK

Onsdag:  MOK nr 28, årgang 40 udkommer
  Gratis filmaften med kage - se side 6!
  Linda bliver 27 år, og er dermed den yngste 
  læge i Danmark der har fødselsdag idag.
  Christians dag.

Torsdag: Tilmelding til undervisning på 6.-12. semester 
  begynder
  Sophies dag
  

Fredag: Saras dag
  Gratis løbetur i Fælledparken, tidspunkt: når 
  det passer dig

Lørdag: Norges Nationaldag & Brunos dag
  Forårsmarked på Plejehjemmet Ørbygård kl.   
  10-14

Søndag: Eriks dag
  Vandsafari. Tag hele familien med til Grønjordssøen i Ørestads
  naturområde som byder på et rigt dyreliv. Sammen vil vi fange skor-
  pionstæger med forben som foldeknive, hurtige skøjteløbere og 
  grådige guldsmedenymfer. kl. 10-12. (Fri entré) DR Byen Metrostation
  Ørestads Boulevard 21, København S 

Mandag: Potentianas dag
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Infomøde om Bamsehospitalet kl. 16.30 på 
  IMCC kontoret
  Angelicas dag

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion

Ugens Citat på MOK:
"uhh det må være rart, 
ISKOLDT COLA I COLON!" 
(Mia Joe)



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) 
Hanne Buchwald 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

REDAKTIONELT / DEBAT

HISTORIEN OM DA JEG BLEV DOLKET I RYGGEN AF 
ET PAR VENLIGE GERIATERE

Sakset fra Dagens Medicin 2008-05-09:

TARMSKYLNING ER UDOKUMENTERET OG RISIKABELT
Det er ikke kritikernes opgave at bevise, at metoden er virkningsløs – det er tilhængerne, der 
skal dokumentere, at det virker.

Formanden for sygeplejerskernes brancheforening for Colon Hydro Terapi (tarmskylning) (Jette Plesner, 
red.), fremhæver i Dagens Medicin nr. 12/08 »alle de artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, som 
hendes viden om tarmskylning bygger på«, og »efterspørger, at kritikerne fremkommer med videnskabelig 
dokumentation for, at tarmskylning er virkningsløst, skadeligt eller sågar farligt«.

En søgning i Medline vedr. ’colon hydrotherapy’ resulterer i seks referencer. Én er en kommentar til en af 
de andre, to omtaler spørgeskemaundersøgelser i England og i Thailand om hyppigheden af anvendelsen, 
og en artikel postulerer en sedativ effekt. Men ingen af disse artikler indeholder resultater eller forsøg på 
evaluering af effekten.

Endelig omhandler to artikler komplikationer med udbredte abscesser og livstruende perinealt gangræn 
som følge af rectumperforation. Den lægevidenskabelige litteratur omfatter således kun sparsom omtale 
af tarmskylning og eksempler på, at proceduren kan være livsfarlig.

Det er ikke kritikernes opgave at bevise, at metoden er virkningsløs – tværtimod påhviler det tilhængerne 
at fremlægge dokumentation for en mulig gavnlig effekt.
Af Steffen Bülow, Overlæge, dr. med., gastroenheden, Hvidovre Hospital, formand for Danish Colorectal 
Cancer Group

På 10. semester var jeg i socialmedicinsk klinik 
på Gentofte Hospital. Et udmærket ophold og 
kurset levede faktisk slet ikke op til dets dårlige 
rygte – f.eks. var det da fint med en tur i var-
mtvandsbasinet under eksamensstressen. Men 
jeg har et enkelt dårligt minde fra kurset.
Én af dagene skulle jeg sidde med i det såkaldte 
”fald-ambulatorie” og ja, dette kunne muligvis i 
sig selv have været den dårlige oplevelse, men 
der er mere end det.. I dette faldamb. havde de 
nemlig et fint stykke værktøj kaldet Fallscreen 
– et australsk udviklet, EDB-baseret, screening-
sprogram. Programmet genererer på baggrund 
af forskellige tests, et brev til patienten, hvori 
fund, risikovurdering og mulige tiltag forklares. 
Problemet er dog at fald-patienter typisk er 
gamle og derfor ikke altid forstår det engelske 
brev særlig godt. Jeg foreslog derfor om man 
ikke kunne oversætte kodelinjerne som udgør 
brevet og dermed få genereret et brev på dansk 
i stedet. ”Det havde de tænkt på, men vidste 
ikke om det kunne lade sig gøre”. I mangel på 
overspringshandlinger tilbød jeg at tage kontakt 
til det australske universitet der stod for pro-

grammet og fik arrangeret at vi kunne oversætte 
koderne og endda lave en dansk version af hele 
programmet! Imens ville den venlige geriater 
fra fald-amb. finde ud af om ikke jeg kunne få 
kompensation for den tid jeg brugte på projektet. 
Da jeg fik grønt lys fra australien, sendte jeg 
en mail til geriaterne. Da jeg ikke hørte noget i 
et par uger, tog jeg kontakt til geri-amb. og fik 
at vide at ”de ville klare det selv, for så kunne 
de jo spare pengene”! Ak, ja, tak for ingenting, 
geriatrisk afdeling på Gentofte. Til min store 
overraskelse tillod den tidligere så flinke geriater 
sig at spørge om jeg stadig var interesseret i evt. 
at skrive OSVAL II hos dem - sikke en joke. Og 
spørg mig så nu om jeg valgte turnus/KBU på 
geriatrisk afdeling på Gentofte

Jakob Thomsen / MOK-red.

INFOBOX

Geriatri er læren om alderdommens syg-
domme og deres behandling.
Der findes 69 geriatere i Danmark

SKANDALE-LÆGER!
Da Dagens Medicin i sidste uge offentlig-
gjorde at man kan søge på lægers au-
torisationsnummer på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside (se dagensmedicin.dk), tænkte 
MOK-redaktionen straks: ”Aha, her er 
noget vi kan bruge i MOK. Men jeg skal jo 
også læse til eksamen. Måske jeg kan finde 
Johan fra Klubbens autorisationsnummer, 
det ville da væ.. -Gud, jeg har da glemt at 
melde mig til eksamen! Fugg altså. Nå, så 
må praktikanterne vel bare lave det.. men 
det er sgu også en fed overspringhandling 
(forkortet af red.)”. 
En af de mange muligheder vi så, var at søge 
på de læger der ikke længere har gyldig au-
torisation. Dem er der 37 af. Nogle af dem er 
gamle kendinge, andre ikke – og her kommer 
oraklet Google så ind i billedet. MOK tager 
intet ansvar for evt. navne-forvekslinger, 
pga. flere der hedder det samme, men vi har 
dog søgt på Danmarks Statistik for at sikre 
imod fejlagtige historier om de implicerede. 
Nedenfor er hvad vi fandt, det lykkedes 
dog ikke at finde noget på alle 37 personer. 
Masser af interessant læsning er også at 
finde i Sundhedsstyrelsens tilsynsregister, 
som også kan betragtes som en slags ”Skan-
dalemedicin for dummies”

Unni Wissing Blom Andersen. Eneste 
hit: har doneret en bibel fra det 13 århun-
drede til en lille fransk by. Ikke særlig 
skandaleagtigt.

Vittorio Daniore, MD, Scientific At-
taché, Embassy of Italy, Washington, DC. 
Tilsyneladende en vigtig fyr og nok ikke 
skandalelæge.

Tom Tawfiq Andersen blev i byretten dømt 
for at have skaffet sig samleje med to patient-
er, voldtægt mod to børn, to voldtægtsforsøg 
og ti tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod 
patienter i sin praksis. Han blev ved retten i 
Køge idømt tre år og ni måneders fængsel.
Sagen blev anket til Østre Landsret, hvor 
Tom Tawfiq Andersen blev erklæret sindssyg 
og dømt til behandling på et hospital for 
sindslidende. Tom Tawfiq Andersen blev 
med dommen løsladt fra Vestre Fængsel og 
kom i behandling for sin sindssyge, men der 
gik kun fire måneder, og så var han atter 
på fri fod og i ambulant behandling. Nu er 
han anholdt mistænkt for at ville hyre den 
russiske mafia til at likvidere tre danskere. 
(Fra Ekstra Bladet). 

Ventegodt – you know the story

Suzanne Jørgensen – der er desværre 12 
mennesker der hedder det I Danmark, så der 
er ikke nogle sikre resultater fra Google

Speciallæge Sten Ulbak skal i fængsel og 
må heller ikke røre en patient de næste fem 
år. Det er straffen for at have gramset på en 
kvindelig patient.

Poul Erik Randrup havde muligvis d. 7. 
april 2008 fødselsdag i morgen. 5 med det 
navn i Danmark.

Pia Novella har vundet en Select fodbold 
på diabetes.dk!

I øvrigt har MOK lagt mærke til at de fleste 
læger med frataget autorisation eller under 
tilsyn har et underligt navn.

Et stort tillykke til Linda Jessen Chris-
tensen, som ikke (og bemærk nu venligst: 
IKKE!) er skandalelæge, men er den yngste 
læge i Danmark som har fødselsdag d. 14/5 
2008. Tillykke med de 27 år.

Jakob Thomsen / MOK-red.
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UDDRAG AF SUND-INFO 
nr. 98 - 9. maj 2008

UV-portalen Absalon skal være 
fuldt implementeret inden 
udgangen af 2008

Undervisningsportalen Absalon påregnes at 
være fuldt implementeret pr. 1. september 
2008 for medicin- og tandlægeuddannelsen, 
og for de øvrige uddannelser senest pr. 31. 
december 2008.
Absalon bliver fremover den portal, hvor de 
studerende kan få adgang til deres under-
visningsmateriale.
Som led i denne strategi har man oprettet 
en Absalon helpdesk. Helpdesken overtager 
de opgaver, som hidtil har ligget i PUCS og 
CWBL, og hjælper med at løse de problemer, 
der hidtil har begrænset anvendelsen af 
Absalon på SUND.
Den nye helpdesk skal bidrage til, at 
kursusrummene i Absalon bliver mere 
anvendelige for undervisere og studerende 
bl.a. gennem nye arbejdsgange for Absalon, 
oplæring af undervisere i systemet og en 
overordnet skabelon for strukturering af kur-
susrummene. Inden 15. juni vil samtlige kur-
susledere og studiesekretærer på medicin- og 
tandlægeuddannelsen blive kontaktet og 
introduceret for den nye struktur og arbejds-
gange af Peter Kindt Jens og Stine Kirkeskov 
fra Absalon helpdesken.
Yderligere information: Fakultetssekretaria-
tet, att. Kamma Tulinius, ktu@sund.ku.dk

Elektronisk tilmelding til 
undervisning på medicin og 
odontologi

SUND indfører elektronisk tilmelding til 
undervisning på uddannelserne medicin 
og odontologi fra og med tilmeldingen til 
undervisning i efterårssemesteret 2008. 
Tilmeldingen sker via punkt.ku.
Ved at indføre elektronisk tilmelding imøde-
kommer SUND de studerendes efterspørgsel 
af elektronisk tilmelding til undervisningen 
samt behovet for en mere smidig håndter-
ing af bekendtgørelseskravet der forlanger, 
at undervisningstilmelding automatisk 
genererer en eksamenstilmelding. Endelig 
opnår fakultetet muligheden for at optimere 
anvendelsen af undervisningsportalen Ab-
salon, idet de
elektroniske tilmeldinger til undervisning 
kan eksporteres til Absalon.
Tilmeldingsperioder for Medicin er 
1.-5. semester: 27. maj-10. juni
6.-12. semester: 15. maj-1. juni
Frameldingsperiode for Medicin er 
2.-12. semester 15. juli-1. august

Tilmeldingsperioder for Odontologi er 2.-12. 
semester: 27. maj-10. juni
Frameldingsperiode for Odontologi er 2.-12. 
semester 15. juli-1. august.

SUNDs undervisere og uddannelsessekretær-
er kan henvise studerende på medicin og 
odontologi til
yderligere information på 
http://medicin.ku.dk/tilogframelding/ og på
http://odontologi.ku.dk/tilogframelding/

SUND-info findes også i elektronisk form 
på fakultetets hjemmeside på http://sund.
ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. fredag 
året rundt undtaget i juli samt mellem jul og 
nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info 
bedes sendt per e-mail til informationsm-
edarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. 
Deadline er 24 timer før udgivelse.

6. SEMESTER TIL 
EFTERÅRET?
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 ud-
dannelse (der tidligere var kendt som klinikud-
valgene). I den forbindelse afholder Studi-
evejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive afholdt den 14. maj kl 
17:15-18:00
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 
imødekommet en dispensation vedrørende skift 
af klinikudvalg.
Disse og andre ting vil vi komme ind på ved 
oplægget, og der vil også være mulighed for 
stille spørgsmål. Det er endnu ikke afklaret i 
hvilket auditorium oplægget vil blive afholdt, 
men det vil vi oplyse om i et senere nummer af 
MOK samt på vores hjemmeside:
www.medicin.ku.dk/vejledning
Vi håber at en masse studerende!

FORVIRRET OVER 4. OG 
5. SEMESTER?
Så er du ikke den eneste. Kom til 
oplysende oplæg den 22. maj 2008 
med studievejledningen og find ud af 
om du skal overflyttes til en anden 
studieordning, hvornår du skal have 
energiomsætningskursus og andet.

Studievejledningen for Medicin har oplevet at flere 
studerende der har taget 4. semester i efteråret 
07 er forvirrede over forskellige ting. Hvad fx hvis 
du har dumpet 4. semester i vinters, eller hvis du 
holder semesterfri her til foråret? Det kan være 
du er i tvivl om, hvorvidt du kommer til at mangle 
kursus i energiomsætning eller det i blod.
På den baggrund har studievejledningen besluttet 
at holde et oplæg for alle interesserede omkring 4. 
og 5. semester. Oplægget er relevant hvis du gik på 
4. semester E 07 eller hvis du er på 2000-ordningen 
og ikke er færdig med 4. eller 5. semester endnu. 
Vi vil komme ind på hvor længe undervisningen 
og eksamen bliver udbudt på de forskellige studie-
ordninger og hvad du skal gøre hvis du kommer til 
at mangle kurset i energiomsætning. Der vil også 
være mulighed for at stille spørgsmål.
Oplægget vil blive holdt den 22. maj kl. 16:15 - 17 i 
Haderup Auditoriet. Vi håber at alle interesserede 
har mulighed for at dukke op.

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig 
på eksamenskontoret senest 14 dage før eksa-
men, medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og 
har særlige graviditetsgener, kan du søge om 
forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditets-
generne skal dokumenteres med lægeerklæring, 
i dette tilfælde er vandrejournalen ikke nok. 
I studievejledningen kan vi hjælpe dig med 
at udfærdige en dispensation. Kom i god tid 
inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 
måneder gammelt, kan du også få bevilget 
25 % tidsforlængelse til din eksamen, hvis 
den er af over 2½ times varighed. Kom ned til 
studievejledningen, og vi vil hjælpe dig med at 
udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på http://
www.sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dis-
pensation/. 

ORDBLIND OG EKSAMEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater ved 
de skriftlige eksaminer? Så har 
Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne. 
Eneste krav vi stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbin-
delse med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed 
kan påvirke din evne til at formulere dig på 
en sådan måde, at man ved en skriftlig eksa-
men ikke opnår en karakter, der svarer til ens 
faglige niveau. På den baggrund har universitet 
en række tilbud til dig. Disse inkluderer bl.a. 
bærbare PC’ere med særlige fagspecifikke ord-
bøger installeret. Kontakt studievejledningen 
eller kig ind på www.medicin.ku.dk/vejledning 
hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i 
dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispen-
sation til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

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

Studievejledningen
SUNDINFO & STUDIEVEJLEDNINGEN
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Hvad sker der med kantinen og automaterne??
Mange studerende undrer sig måske over, hvorfor kantinen stod rømmet i et par uger før om-
bygningsarbejdet gik i gang i sidste uge. Det skyldes, at tilbuddet på byggearbejdet lå højere 
end budgettet for projektet, men disse problemer er dog nu løst, og arbejdet skulle derfor 
køre som planlagt. Kantinen skal efter planen være færdig senest januar 2009.

Automaterne er endnu ikke fyldt med den sunde mad som lovet, men Forenede Kantiner 
(driveren af kantinen) er gjort opmærksom på dette og har lovet at skride til handling. 
Grunden til, at automaterne er tomme er, at man bl.a. ønsker bæredygtige emballager til 
maden, som der har været problemer med at fremskaffe. Ligeledes skal emballagerne været 
forsynet med påtrykt holdbarhedsdato, hvilket også har givet anledning til forsinkelser. 
Forenede Kantiner har lovet at tage hurtigt hånd om problemet.

Til glæde for de mange dankortbrugere, er det planen, at der indbygges dankortterminaler i 
automaterne, så man slipper for at sørge for, at man altid skal have kontanter på sig.

Vh. Kim, Medicinerrådet 
Medlem af driftsudvalget for Kantinen. 

LEGATER TIL KANDIDAT-
SPECIALE, OSVAL OG 
FORDYBELSESOPGAVE 
INDEN FOR LUNGE-
MEDICIN

Danmarks Lungeforening opslår herved 
3 legater på hver kr. 10.000,- til den bed-
ste besvarelse af hhv. kandidatspeciale, 
OSVAL-opgave samt fordybelsesopgave 
på lægeskolerne på hhv. Københavns, 
Syddansk og Århus Universitet. Legatet 
uddeles i forbindelse med Danmarks 
Lungeforenings indsats for at udbrede 
kendskabet til og interessen for lungesy-
gdomme. Det er således en forudsætning 
for at komme i betragtning til legatet, at 
opgaven omhandler et lungemedicinsk 
emne. 

Legaterne uddeles to gange årligt, og bedømmelsen 
af opgaven varetages af Forskningsudvalget under 
bestyrelsen i Danmarks Lungeforening, der består 
af fire læger med speciale i lungemedicin samt en 
læge med speciale i almen medicin. 

Legaterne kan søges af studenter ved de tre uni-
versiteters lægeskoler. Næste ansøgningsfrist er 1. 
september 2008. Opgaver afløst efter marts 2008 
vil komme i betragtning ved ansøgningsfristen 1. 
september 2008. 
 
Der ansøges på ansøgningsskema, som findes på 
foreningens hjemmeside: http://www.lungeforen-
ing.dk/default.aspx?pageid=629

Ansøgningen bilagt seks kopier af besvarelsen 
samt angivelse af vejleder(e) og bedømmer(e) 
mærkes ”Lægeskole-opgave” og fremsendes til 
Danmarks Lungeforening, Forskningsudvalget: 

Før 1. juli:  Fra 1. juli:
Herlufsholmvej 37 Strandboulevarden 47b
2720 Vanløse 2100 København Ø

Danmarks Lungeforening er en sygdomsbekæm-
pende organisation, der har til formål at forebygge 
og bekæmpe lungesygdomme. Foreningen støtter 
gennem Danmarks Lungeforenings Fond forskning 
inden for kronisk obstruktiv lungelidelse, astma, 
lungekræft, tuberkulose samt mere sjældne lunge-
sygdomme. Foreningen støtter desuden lungesyge 
og deres familier gennem både oplysningsarbejde 
og direkte patientstøtte.

Man kan orientere sig mere om Danmarks 
Lungeforenings arbejde på hjemmesiderne www.
lungeforening.dk og www.kol.dk.

Spørgsmål kan desuden rettes til direktør i Dan-
marks Lungeforening, Charlotte Fuglsang, tlf.: 
38 74 55 44.

Stellate Stellas Fornemmelse For Synd
Del 11- Katastrofal Kalundborg Kommunikation

Kære dagbog

I dag er en stor dag, thi vejret er godt og jeg skal 
besøge min patient fra TPK. Som før nævnt har jeg 
fået en dejlig patient i Kalundborg-området. Min 
søde dejlige patient bor desværre lidt ude på landet 
så jeg skal tidligt hjemmefra for at nå bussen ud fra 
Kalundborg station.
Jeg stod derfor op kl. 4 for at nå det første tog og være 
i god tid til samtalen. Vejret gav mig visse kvaler for i 
denne varme har man mest lyst til bikini, hvilket dog 
ikke ville være passende. Det hele endte med at jeg 
fik hevet alt tøjet ud af skabet og overdynget Karsten 
med det efter at jeg havde gået et lille modeshow 
for Karsten mhp. At finde den mest passende robe. 
Karsten foreslog selvfølgelig den lårkorte sygeplejer-
skekjole, hvilket jeg selv fandt for vovet. Jeg endte 
med en meget tækkelig løsning uden hverken for 
meget til gården eller gaden… Man vil gerne frem-
stå interessant og imødekommende, men dog med 
en hvis professionel distance. I bogen står der at 
det også er en god ide eftersom det ellers kan være 
svært at lægge patienternes problemer fra sig når 
man går hjem. Jeg glæder mig utroligt til mødet med 
en rigtig patient og prøve min teoretiske kunnen. I 
tasken havde jeg en blank notatblok, livsliniepapir 
og selvfølgelig ekstrabladet til at underholde mig på 
den lange togtur.
Velankommet til patientens hjem faldt vi straks i 
snak og kaffen snurrede allerede lystigt på kaffe-
maskinen. Snak er dog så meget sagt for patientens 
ekspressive afasi forhindrede en ellers utrolig rar 
patient i at kommunikere umiddelbart. Patientens 
hjemmehjælper var dog hurtigt behjælpelig med at 
fremskaffe en staveplade og så kunne interviewet 
endelig starte.
For at komme ind på patienten med et lidt blødt 
emne refererede jeg til Ekstrabladet og strejken for 
at finde en slags common ground for vores videre 
samtale. Dette noget uskyldige samtaleemne kastede 
en længere forklaring af sig på stavepladen som jeg 
med iver og papirblok fik noteret. Det omhandlede 
patientens opfattelse af sundhedsvæsenet som 
inkompetent og især en læges kommentar havde 
forfærdet ham. Han havde overhørt en læge sige 
følgende: ”99 % af alle patientklager er patientens 
egen skyld, fordi de er inkompetente” – Patienten 
mente nu nok at han var en yderst god patient og 
det derfor var hele det møgbelortede, underbetalte, 
underbemandende, it-stenalderagtige og nedslidte 
sygehusvæsen med en snyltende privatsektor der 
skulle skylles ud i det nærmeste toilet. I øvrigt 
mente patienten at vi betaler alt, alt for meget i 
skat og politikerne skulle tage sig sammen. Det der 

er brug for i Danmark er et frisk pust over landet og 
nogle politikere, der taler pensionisternes(førtids) 
sag og som ikke stikker op for bollemælk. Det sted 
der kunne spares allermest var dog på uduelige 
embedsmænd, for det var ikke andet end en flok 
uduelige DJØFere, hvis eneste sejr her i livet er at få 
udryddet regnskoven pga. deres mange rapporter 
om ingenting. Ingenting Stella! Jeg blev nok nød til 
at vente til næste møde før jeg fortæller, at jeg rent 
faktisk skal skrive en rapport. Så meget føling havde 
jeg dog med patienten trods min ringe erfaring. 
Jeg måtte se mig nødsaget til at afslutte mødet thi 
eftermiddagsbussen kørte hjemad snarligt. Livslinie 
og livshjulet måtte vente til næste gang. Da jeg sad i 
bussen på vej mod stationen blev jeg enig med mig 
selv om, at det havde været et godt møde og en god 
snak og næste gang skal jeg da helt sikkert huske 
at sætte en ramme for samtalen inden jeg stiller et 
åbent spørgsmål.
Pludselig dumpede sidste uges MOK ud af min taske, 
og det glædede mig inderligt for her så jeg, at de som 
noget nyt havde lavet flere Sportsreportager. Dette 
blev jeg meget glad for, da sport er godt og sundt. 
Min eneste klage var dog at det ikke var i form af et 
tillæg, som man kunne tage ud og gemme i ringbind 
ved siden af Histologi noter. Dette vil jeg hermed 
opfordre MOK-redaktionen til at gøre, samt om de 
ikke kan sørge for mere frugt og grønt i kantinen. 
Jeg har oprettet en gruppe på Facebook ”Sportstil-
læg i MOK og frugt og grønt i kantinen,” som jeg vil 
opfordre alle til at melde sig til.
I sidste uge var jeg også en tur forbi klubben for at 
fejre 1. maj; alt i alt et meget fint arrangement. Der 
var morgenmad i lange baner og en masse engagerede 
taler. Jeg kan også konkludere, at jeg nok springer 
fra den funktionelle neurokirurgi og nok slår mig 
på Proktologien i stedet for det virkede til, at man 
kunne blive Løkkelig i det speciale. Det eneste jeg 
ikke forstod et klap af var lønkravet om 40 % for det 
virker lidt urealistisk, men god vind til dem der skal 
forhandle vores nye overenskomst.
I øvrigt vil jeg benytte lejligheden til at takke for alle 
de dejlige hilsner på min fødselsdag. Specielt den fra 
Hannibal Hildorf, der viser at Social og sundhed-
shjælpere virkelig tænker på andre end sig selv. Det 
er virkelig rart med en hilsen, når studiet er lige ved 
at blive for meget.

KnuZZZZZ, Møzzz og Lovs, 
Stella
PS: Husk at melde jer ind i min gruppe.

STUDENTERPOLITIK OG NOVELLE
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HAR DU LYST TIL 
AT VÆRE MED TIL 
AT ARRANGERE 
EFTERÅRETS 
BAMSEHOSPITAL? 

Så kom og hør nærmere til vores 
møde d. 20 maj kl 16.30 på IMCC 
kontoret. Alle semestertrin er 
velkomne :-)
Kontakt os på bamse@punkt.
ku.dk eller ring til Katrine på 
27281073

KOM TIL 
GRATIS 
FILM 
AFTEN!
ONSDAG den 
14. Maj kl. 19 
i lille mødesal 
på Panum vises 
filmen KIDS. 
Der vil være 
kage og varme drikke :-)

Hvorfor disse godter?! Det er fordi Operation2015 
gerne vil lære dig om FN’s 6. mål for 2015. 

MÅL 6: STANDSE UDBREDELSEN 
AF HIV/AIDS, MALARIA OG ANDRE 
SMITSOMMESYGDOMME

Uganda var tidligere et forgangsland inden for 
bekæmpelsen af HIV. 
Man satsede på oplysning om både afholdenhed, 
troskab mod sin partner og kondomer som midler i 
kampen. Uganda er afhængig af bistand fra andre 
lande, og da den største bidragsyder har skiftet 
strategi i forhold til bekæmpelse af spredningen af 
HIV/AIDS, anbefaler man ikke længere brugen af 
kondomer. Dette har ført til perioder med total stop 
af kondomimport, hvorfor folk i desperation har 
forsøgt at bruge plasticposer som beskyttelse. 

Malaria kan både forebygges og behandles – hvis 
man da har pengene til det. I Tanzania koster et 
myggenet 20kr. Men med en dagløn på 6kr., som 
skal række til en hel familie, er dette en meget 
stor udgift. Det er hovedsageligt fattige børn og 
gravide kvinder 
der bærer byrden 
af malaria epid-
emien. Hvordan 
prioriterer man 
sin økonomi hvis 
der kun er råd til 
medicin til et ud 
af syv børn? Og 
hvis man ikke har 
råd til mad når 
man køber malaria 
medicin? 

Vidste du at?
Hvert år dør over en million mennesker af    
malaria. Det svarer til over 1 tsunami HVER 
TREDJE MÅNED! 
Malaria forårsager op til 500 millioner syge 
årligt.
I 2007 levede 33,2 millioner mennesker verden 
over med HIV.
I Sydafrika dør 250.000 mennesker om året 
som følge af AIDS – det svarer til halvdelen af 
Københavns kommunes indbyggere! 
AIDS alene har forårsaget at der er 11 million-
er forældreløse børn i Afrika – det forventes 
at stige til 20 millioner i 2010
HIV epidemien i Rusland har eksploderet, og 
FN vurderer at der findes over 1 million HIV 
smittede i Rusland.
Hvert 10. grønlandske barn har tuberku-
lose.
Omkring 8,8 millioner nye tilfælde af tuberku-
lose blev registreret i 2005 – det svare til ca. 
16 mennesker hvert minut. I samme år døde 
1,6 millioner mennesker af tuberkulose – det 
svarer til 3 mennesker hvert minut.

I år 2000 satte 189 af verdens statsledere sig sam-
men og formulerede FN’s Millennium erklæring.
Otte mål blev defineret for at sikre en værdig og 
bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. 
Målene er tidsbestemte til år 2015. Fortsætter 
vi i samme tempo som hidtil, når vi først målene 
om 110år.

Operation2015 er en gruppe under IMCC som laver 
oplysningskampagner om de otte 2015 mål.

•

•

•

•

•

•

•

•

12. – 14. september 2008 på Sandbjerg Gods

S e l s k a b  f o r  Med i c i n s k  S t uden t e r f o r s k n i ng  i n v i t e r e r  t i l

Danmarks første kongres for medicinsk studenterforskning!

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved
landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Arrangementet inkluderer:
 Bustransport tur/retur fra København, Odense og Århus
 To overnatninger  på værelse med fuld forplejning
 Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
 Stor festmiddag
 Præmier til de bedste præsentationer

Tilmelding sker ved indsendelse af abstract el. protokol i perioden 1. maj til 1. juni
2008. Vejledning og tilmeldingsformular findes på www.studenterforskning.dk.

Deltagerpris: DKK 1.000,-
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder om støtte i dag!

Med kongressen ønsker vi at give aktive studenterforskere mulighed for at
præsentere deres forskning i et uformelt fagligt forum og møde andre
studenterforskere på tværs af landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

BASISGRUPPER
STUDENTERKLUBBEN 
HAR LUKKET RESTEN AF 
SEMESTRET!

Vi takker for et godt semester!
Ovenpå eksamenslæsningen er der lang 
fredagsbar d. 27. juni fra kl 11 til 24.

Og så glæder vi os til at se jer allesammen efter 
sommerferien til et nyt semester med 
fredagsbarer, 69-timers bar og andet gøgl.

Mvh
Husgruppen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26

2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk

Tlf.: 3520 0250

Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:

kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00

Torsdag:

kl. 13.00 - 18.00

Det sker i maj

 »  1. maj: FADLs 1. maj
 »  22. maj.: Repræsentantskabsmøde

Vidste du at...

du som medlem hos FADL får 15% 
rabat på alle behandlinger hos Aku-
punktur Lægehuset, som har specialise-
ret sig i akupunktur-behandling af alt 
fra sportsskader, smerter og allergier til 
afhjælpning af rygetrang og stress. 

Besøg Akupunktur Lægehuset på 
Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg. 
Husk dit studiekort med FADLs rabatk-
listermærke.

Danske Regioner indstifter i samar-
bejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk 
Selskab, Børne- og Ungdoms Psykiatrisk 
Selskab i Danmark og Dansk Selskab for 
Distriktspsykiatri en årlig prisopgave for 
medicinstuderende.

Prisen anerkender en særlig indsats på 
højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver 
præmieres med henholdsvis 25.000 kr. 
15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for det psy-
kiatriske speciale, og opgavebesvarelsen 
bør eksplicit forholde sig hertil. Prisop-
gaven bør desuden indeholde forsknings-
metodiske overvejelser og demonstrere, at 
man mestrer disse.

Alle studerende, indskrevet på Det Medi-
cinske Fakultet ved henholdsvis Århus, 
Odense og Københavns universiteter, kan 
deltage. Opgavens omfang må ikke over-
stige 15 sider.

Svarfrist for opgaver er mandag den 1. 
september 2008 kl. 12.00.

Læs mere om prisopgaven på www.fadl.dk

Prisopgave i klinisk  

psykiatri 
I forbindelse med tilmeldingen til den 
kliniske basisuddannelse (KBU) er det 
muligt at tilmelde sig som par, hvis man 
har samme folkeregisteradresse. 

Med indførelsen af det nye fordelings-
system har retningslinjerne for denne 
ordning skullet omdefi neres og FADL 
har i denne anledning deltaget i et møde 
med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Regionerne 
og Yngre Læger.

Man har i FADL længe kæmpet for at 
bevare ordningen og i samarbejde med 
Yngre Læger blev der til mødet fremført 
overbevisende argumenter. Ordningen 
bliver bevaret både for par der starter 
deres kliniske basisuddannelse sammen 
og for dem, der starter forskudt.

På mødet aftaltes – efter forslag fra FADL 
– følgende:

Starter man samtidig, vælges to 
forløb samtidig (man trækker samme 
nummer).
Starter man forskudt, trækker man 
også nummer samtidig, og den 

•

•

der starter først vælger forløb. Når 
samlever vælger forløb et semester 
senere (ud fra det allerede tildelte 
nummer) foregår det på lige fod med 
de resterende tilmeldte, men i det 
øjeblik, der kun er ét forløb tilbage 
i området, låses dette og tildeles 
automatisk samlever. 
Således er man garenteret forløb i 
samme geografi ske område. Dette 
defi neres ved en radius på 50 km fra 
det først valgte hospital.

Fra FADLs side skal vi opfordre til, at man 
sætter sig grundigt ind i ordningen, hvis 
man ønsker at benytte den.

Mikkel Fode,

Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg, 

FADL

Samleverordningen bevares også for kommende 

læger

Kommende kandidat
Husk at give besked til FADL, hvis du bliver kandidat til sommer. FADL skal have skrift-
lig besked, og husk at oplyse dit navn og cpr-nummer og, hvornår du bliver kandidat. 

Send en mail til FADLs Sekretatiat på kkf@fadl.dk, så sørger vi at udmelde dig af FADL. 

Har du tilmeldt dit kontingent til betaling via PBS via FADL, skal du ikke foretage dig 
noget, men hvis du selv har tilmeldt dig via netbank, skal du huske at afmelde aftalen, 
så du ikke bliver trukket for kontingentet til semesterstart i september. 

KREDSFORENINGEN
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Skorpionen
Studiet 
Du vil mærke lidt dødvande og stagnation i din 
læseplan, følelsen af ikke at kunne slå helt til. Men to 
uger før eksamen føler du de ændringer så du lavede 
i starten af året giver pote. Således skal du sørge for 
ikke at sætte dit lys under en skæppe, men holde 
hovedet koldt og droppe lappeløsningerne. 

Kærlighed
En ikke helt ukendt partner vil dukke op. Hvis du er 
single skal du overveje at give det en chance. Hvis 
ikke skal du revurdere dit forhold. For de skorpioner 
der er på udkig er det ikke i maj at tingene sker, 
men i juni. Det er sandsynligt at du har et valg hvis 
det er den forbudte frugt du er ude efter.

Økonomi
Du føler selv du har styr på situationen nu, i forhold 
til de mange måneder hvor du skulle lære noget nyt 
til at skabe fundamentet for meget i din karriere. Der 
er en produktiv udvikling med andre generelt set, og 
en velforberedt kommunikation eller rejse bringer 
dig de ønskede midler eller økonomisk vækst.

Gør-det-selv
Fremtiden bringer nye muligheder for et kreativt 
forhold på den ene side og intime romantiske forhold 
på den anden. En stor forandring finder sted den 
30. maj hvor din planet Mars bevæger dig ind i det 
udadvendte Løvens tegn efter mange måneders 
ophold i det tidligere tegn krebsen. Derfor skal du 
vente med projekter som involverer låger og døre, 
og ligeledes skal dit ludbehandlede gulv have lov at 
vente til efter skæringsdatoen.

Vandmanden
Studiet
Vandmandens tegn var traditionelt styret af Saturn, 
men også Uranus er blevet tillagt betydning, siden 
planeten blev opdaget i 1781. Fysisk er tegnet 
knyttet til lægge og ankler samt til kredsløbet, 
så den kommende periode vil være oplagt for et 
nærstudium af disse områder.

Kærlighed
I løber af ugerne møder du karismatiske individer 
som er meget charmerende. Hvis du er på udkig 
efter kærlighed er der mange der gør et godt stykke 
arbejde for at fange din opmærksomhed. Hvis du 
har en partner, føler du måske at vedkomne er lidt 
selvcentreret på dette tidspunkt, men på den anden 
side er de uimodståelige. I den sidste uge af maj, 
eller deromkring, er der en specifik udfordring for-
bundet med dit kærlighedsliv, dit kreative selvudtryk 
eller et barn. 

Studiet
Som måneden starter, bliver du måske træt af det 
overmenneskelige pres, der har hvilet på dig i de 
seneste par uger. Du har håndteret det godt, men 
du undrer dig over hvad det alt sammen fører til. 
Sørg for at ligge grundstenene for en stabil ud-
vikling, og en solid vækst vil karakterisere frugten 
af dit arbejde. 

Økonomi
Du har heldet med dig, og penge nok til at bruge 
på hjemmet, måske på grund af en partners kar-
rieres succes.

Gør-det-selv
Sørg for at alt ligger i vatter, for den kommende uge 
tyder på spændende udvikling i hjemmet, som du 
måske har længtes efter. Pludselige begivenheder 
opstår i dit miljø, og et helt nyt perspektiv åbner 
sig i dit køkken.

Vædderen
Studiet 
Vædderen er styret af Mars. Den personlige identitet 
bliver således udtrykt gennem handlinger. Ønsket 
om at være først er altoverskyggende, og dette 
viser sig ved en naiv kådhed og en barnlig uskyld, 
sørg dog stadig for at være stille og vise respekt 
på læsesalen.

Økonomi
Der kommer mere luft under vingerne hvad 
angår pengesager, og det betaler sig at satse 
på selvstændige og originale ideer.
Kærlighed
Hvis du søger romance kommer du til at 
tiltrække det modsatte køn som honning 
tiltrækker bjørne. Der er lagt op en dejlig 
periode nu, og efter omkring den 13. maj er 
du ikke længere i forsvarsposition. 
Gør-det-selv
Hver dag går en koldsmed i helvede, så husk 
at smede mens jernet er varmt. Du vil således 
opleve problemer i dine nære omgivelser, 
som ikke kan vente, men kræver umiddelbar 
handling.

Tyren
Studiet
Tyrens tegn er styret af Venus, og er tæt 
tilknyttet hovedets og halsens regioner. 
En sober holdning bringer gode resultater 
senere.
Økonomi
Når weekenden kommer får du pengetanken 
fyldt op. Måske skulle du tage ned til din bank 
og hovere.
Gør-det-selv
Nu hvor nymånen også er i tyren, er det en 
spændende periode, hvor du er parat til t 
starte spændende projekter i gang, og du har 
ressourcerne til at sætte det i gang. 
Kærlighed
Tag tyren ved hornet og spring ud i det. 
Saturn er på vej ind i sin sidste fase og du 
bør derfor undgå søde sager i parforholdet og 
ture på stranden.

Tvillingen
Studiet
Fysisk er tvillingen tilknyttet regio manus 
og lunger. Dine stærke sider er evnerne til 
fleksibilitet og tilpasning, da tvillingens tegn 
styres af planeten Merkur
Økonomi
Det er svært, men det betaler sig at vente. 
Glem økonomiske bekymringer nu og nyd 
livet.
Gør-det-selv
Du sitrer med ideer i denne uge, og du får kontakt 
med ret specielle typer, som kan fortælle dig meget 
om hvilken elektrisk brændekløver du skal vælge og 
om du skal benytte dit pillefyr til det forestående 
projekt.

Kærlighed
Merkur bevæger sig først retrograd den 26. maj 
og det er en stressfuld periode for dig hvor du 
føler dig overspændt, fordi der er nogle afstikkere 
på vejen.

Krebsen 
Studiet
Du føler ingen grund til at bekymre dig om noget 
som helst. Alligevel er det en god ide at være velfor-
beredt og organiseret, fordi der er mange praktiske 
projekter, der skal opnås. Din succes er større end 
du forventer, og du kan tjene ekstra penge og vinde 
respekt og endda berømmelse – specielt hvis du er 
engageret i nogle bestemte grupper.

Kærlighed
Krebsen er knyttet til bryst og mave. Krebsens 
sind bevidner om en tendens til besiddertrang og 

følelsesmæssig omklamring. Ikke desto mindre 
er krebsen styret af månen og besidder en stærk 
intuition og dybe følelser.

Økonomi
I slutningen af måneden gælder det om ikke at 
rutte med pengene, og er du nymåne-typen, med 
en bønnestage-slank, benet krop og en nærmest 
rund mave gør du klogt i at starte en opsparing til 
hårde tider.

Gør-det-selv
Insekter på forruden fjernes bedst med gennem-
skårne æbler i begyndelsen af den nye måned.  Du 
vil føle at dine projekter sander til, men hold ud 
– der er håb forude.

Løven
Studiet
Din karriere er inde i en god udvikling og du beg-
ynder at se resultaterne af tidligere anstrengelser. 
Nye døre åbnes.
memoteknisk vil det svare sig at være særlig op-
mærksom på ryggen og hjertet.

Kærlighed
Hvis du er på udkig efter romantiske oplevelser i 
denne uge, er der intet som står i vejen – du er den 
uimodståelige løve. Vær dog varsom då den søde 
kløe, da løven er styret af solen.

Økonomi
Køb køb køb! Solen skinner og intet du rør ved af 
økonomiske projekter kan gå galt, så længe du 
tænker dig om.

Gør-det-selv
Står du foran nært forestående tømre-arbejde skal 
du sørge for at slå sømmene i, i samme retning som 
årene. Endvidere vil du erfare at hvad du troede var 
spildt arbejde, faktisk bærer frugt.

Jomfruen
Studiet
Fysisk knytter jomfruen sig til fordøjelsen, og 
denne vil have en uforudset påvirkning på din ek-
samenslæsning. Planeter i jomfruens tegn udtrykker 
sig selv som perfektionistiske, hvilket giver tendens 
til kritik såvel som selvkritik. 

Kærlighed
Du har brug for at forholde dig til manglende tillid 
eller erfaring. Merkurs position i løbet af måneden vil 
tale til din fordel, men bliv nu ikke for overmodig.

Økonomi
Før du gør noget overilet, har du brug for friværdi, 
tango for tre og en anelse optimisme. Sku derfor 
ikke hunden på hårene. 

Gør-det-selv
Sørg for at få de gulve høvlet før eksamenslæsnin-
gen for alvor går i gang, selvom det synes smart at 
tøve. Hold dig dog fra garage-projekter, da Merkur 
siges at have en feminin natur og en modtagende 
energi.

Vægten
Studiet
Nyrerne volder dig en smule problemer, men fortvivl 
ej, da vægten er styret af venus. Giv dig mulighed 
for at lave en plan, og følge denne. Dette vil give nye 
muligheder i slutningen af læseperioden.

Kærlighed
Lad dig ikke drage af falske forhåbninger, ikke alt 
er som ser ud til. Hvis du søger ny partner skal du 
være opmærksom på at vedkomne både er til kalv 
og flæsk.

Økonomi
Nød lærer nøgen kvinde at sy, og lad dig ikke 
begrænse at materielle forhindringer, men søg det 
åndelige. 

Gør-et-selv
Et projekt i din fritid giver afkast, og et nyt køkken 
eller walk-in closet ser snart dagens lys. Men husk 



9
ikke at sætte en amatør til at gøre en fagmands 
arbejde.

Skytten
Studiet
Bækken, hofter og lår er nært knyttet til skytten. 
Og styret af Jupiter, kan især bækkenets kipning 
være i centrum. I maj måned er uoverensstem-
melser en saga blot, og din læsemakker kommer 
stærkt igen.

Kærlighed
Skytten er maskulin i sin natur og derfor aktiv 
for sine energier. Karismatiske mænd kan være 
tilstede i et fremmed miljø, og nye konstellationer 
kan opstå.

Økonomi
De seneste fremskidt vil i midten af maj give en ef-
fektiv konstellation, og et tilbud som kan være svært 
at takke nej til, synes at være på trapperne. 

Gør-det-selv
Selv den mindste opgave med en excentrisk slibning 
synes uoverskuelig. Men nye ting dukker op, og en 
fremmed hånd kan give hjælp.

Stenbukken
Studiet
Styret af Saturn vil du som stenbuk bruge meget 
tid på især knæene, men også huden, knogler og 
andre led vil optage din interesse. I slutningen af din 
læseperiode skal du være opmærksom på lediglap-
per, da disse kan spille dig et pus.

Kærlighed
Pluto og Merkurs baner krydser, og du vil her møde 
et gammelt bekendtskab, hvor du måske kan få på 

JOB SOM BABYSITTER
Det Internationale Kontor har bedt os 
formidle følgende:

Hallo, we are an Italian family that moved to Den-
mark 2 months ago and we live in 2970 Hørsholm. 
We have two nice and polite children (Samuele 
aged 13 and Chiara aged 10).
We are looking for a nice English mothertongue 
student (or at least with a perfect knowledge of 
English) to spend some time with them during the 
holidays (June and July but even longer if you are 
available) taking care of them for some hours a day 
and make them practice with the language.
If you are interested please contact us at: 
annacrippa@mail.dk  (or call Anna - mobile nr. 
27 512678).

MEDICINSTUDERENDE SØGES 
TIL EKG- OG BLODPRØVETAGN-
ING
Vi søger medicinstuderende til at 
tage blodprøver og EKG på indlagte 
patienter på Herlev Hospital.
Vi forventer, at du kan arbejde 2-3 gange om 
måneden i weekend dagvagt og helligdage kl. 
7.30-15.00 og aftenvagt på hverdage kl. 15.00-22.30 
(hele året, også i ferietider og eksamensperioder). 
Du vil indgå i vagtteamet på Klinisk biokemisk 
afd.

Du vil blive en del af en selvstyrende vagtgruppe, 
bestående af 8-10 prs.
Ansættelseskravet er, at du er mødestabil og 
har erfaring i at tage blodprøver og kan starte 
snarest.
Send ansøgning til bioanalytiker Inge Hald, Klinisk 
biokemisk afd., Herlev Hospital, inhje@heh.regionh.
dk eller ring tlf. 44884000 – efter tonen 82073. Kan 
kontaktes tirsdag, onsdag og torsdag.

FYLD KITTELLOMMEN MED 

ANDET END LOMMEULD

Munksgaard Danmark har en lang række bøger lige til kittellommen: 

MUNKSGAARD DANMARK – et forlag i Gyldendal

Se alle Munksgaard Danmarks kittelbøger på 
www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

SKADESTUEKIRURGI

320 sider

Kr. 312,- (vejl.)

SUBJEKTIVT & OBJEKTIVT

– ANAMNESE, UNDERSØGELSE 

OG JOURNAL

224 sider

Kr. 348,- (vejl.)

PRAKTISK VÆSKE- OG 

ELEKTROLYTBEHANDLING

96 sider

Kr. 175,- (vejl.)

PRAKTISK PROCEDURE- 

OG DIAGNOSEGUIDE

Ca. 252 sider

Kr. ca. 328,- (vejl.)

Udkommer i august 2008

HOROSKOPER & ANNONCER
klods. Giv dog ikke helt efter, før musikken spiller.

Økonomi
Enhver tanke om investering skal droppes før den 19 
maj. Herefter lysner det, og nye værdier vil komme 
frem. Måske vil du komme i tanke om glemte skatte, 
men brug nu dine aktiver fornuftigt.

Gør-det-selv
Find endelig humørgrisen frem, men vær varsom 
med malerkosten. Store projekter kræver stor 
planlægning og slå derfor ikke større brød op end 
du kan bage.

Fisken
Studiet
Find læsehesten frem, for du har noget du skal 
indhente. Fødderne og det retikuloendoteliale sys-
tem er vigtige, og både Jupiter og Neptun har stor 
betydning for dine læseperiode. Sørg for rigeligt med 
kaffe to dage før en vigtig begivenhed.

Kærlighed
Da fisken er et vandtegn forbindes det med 
følelserne. Du har været inddraget i overensstem-
melser, men disse skal du gøre dig fri af. Søg dagen 
og gerne lidt latino. Måske vil rød gavne udfaldet.

Økonomisk
Køb gerne de sko, Jupiter giver luft til de uforud-
sete udgifter. Husk dog at planeter i fisken i maj 
måned er meget modtagelig for impulser på det 
metafysiske plan. 

Gør-det-selv
Stofservietter skal foldes som junke, men husk 
at så dild før tiden er omme. Husk endvidere at 
det bedste kød på torsken findes ved hovedet, så 
forkæl din kat.

Af Hallas og Troels
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STUDERENDE SØGES TIL 
FORSKNINGS- OG 
STUDIESEKRETÆRFUNK-
TION
Vi søger en stabil, selvstændig, 
fleksibel og initiativrig assistent til at 
varetage sekretærfunktionen 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 den studerendes 
studieplaner.

Ansættelse: Hurtigst muligt.

Løn: 110 kr./time.

Kvalifikationer: Tekstbehandling og gerne 
databasekendskab på PC. Gerne kendskab til 
studieordningen for medicin på Københavns 
Universitet.

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 studer-
ende, o.a.

Henvendelse til:
Katrine Pagsberg
Overlæge, 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
Indgang 16D, 1.
2400 København NV

SCHOLAR STIPENDIAT 
TIL KLINISK FORSKNING 
PÅ RIGSHOSPITALET
Startende august / september 2008

Kun du tænke dig at bruge 6-12 måneder fuld 
tid på at:

Stifte bekendtskab med klinisk forskning 
inden for anæstesi / perioperativ medicin
Blive bedre til at læse og forstå videnskabe-
lige artikler
Blive fortrolig med kliniske procedurer som 
venflon anlæggelse og betjening af forskelligt 
måleapparatur
Foretage forskelligt forefaldende arbejde i 
forbindelse med større forskningsprojekt
Få klaret din OSVAL II og blive medforfatter 
på videnskabelig artikel

Dine kvalifikationer:
- Du er på fase II
- Du er nysgerrig, opsøgende og pligtopfyldende
- Du er villig til at arbejde sent nogle dage

Kontakt læge Morten Bundgaard for flere 
oplysninger: 35 45 09 55

•

•

•

•

•

DANSK BØRNELUNGE-
CENTER, 
RIGSHOSPITALET
Søger studentermedhjælper til løsning 
af opgaver i Børnerespirationsfysiolog
isk Laboratorium.

DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behan-
dling af lunge- og astmasyge børn og unge samt 
voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Dan-
mark. Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium 
er en integreret del af Dansk BørneLungeCenter, 
Børneafdelingen Rigshospitalet. Laboratoriet 
fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle 
patienter som led i rutine, dels på udvikling af nye 
metoder og tilpasning af gamle metoder til måling 
af forskellige facetter af især små børns og svært 
lungesyge børn og unges lungefunktion.

Du vil blive grundigt oplært i de forskellige lunge-
funktionsmetoder og vil derefter selvstændigt og 
under supervison skulle varetage målingerne. 
Ansættelsen giver selvsagt gode muligheder for et 
grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme 
indenfor pædiatri. Med din ansættelse bliver du en 
del af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og 
OSVAL-studenter. 

Ansættelsen er foreløbig for 3 mdr.

Tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen indebærer normal dagarbejdstid på alle 
hverdage. Timetallet er fleksibelt. 

Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgn-
ing på mail til:

Birgitte Hanel
Bioanalytiker, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, 
Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet
Tlf: 35450558 mobil: 20727517
E-mail: birgitte.hanel@rh.regionh.dk

eller

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, Børneafdelingen, 
Klinik I, afsnit 5003 Rigshospitalet
Tlf: 3545 1353 
E-mail: kgn@dadlnet.dk

STUDERENDE SØGES 
TIL RØNTGENKLINIK
Medicinstuderende søges til 
røntgenklinik i København. 
Klinikken har MR-scanner, ultralyd, 
mammografi og almindelig røntgen.

Opgaver:
Indberetning til LPR
Receptionist opgaver, registrere patient data, 
booke tider etc.
Brænde billeder på CD’er
Evt. hjælpe lægen ved biopsi prøver o.lign.

Der er flexibilitet mht. arbejdstid idet flere opgaver 
kan udføres om aftenen eller i week-end’en.
Receptionist opgaverne er dog i dagtiden, hvorfor 
der ønskes 1 – 2 dage om ugen mellem kl. 9 – 15.
Flere oplysninger kan fås på telefon 3374 3019 
eller 2866 8255.

Send ansøgning til
Pilestræde Røntgen
Pilestræde 58
1112 København K
Att:    Jonna Yde

•
•

•
•

ANNONCER
CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
Et antal stillinger som 
studentermedhjælper ved Center for 
Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes 
besat.

CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilum-bygningen på 
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen i 
centret er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. 
Træningen omfatter kommunikationstræning og 
en række praktiske færdigheder (drop- og kateter-
anlæggelse, sutur, ledundersøgelse, gynækologisk 
undersøgelse, genoplivning og neurologisk under-
søgelse m.m.).
 
Arbejdsopgaverne: 
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicin-
studerende i udvalgte kliniske færdigheder, assist-
ance ved anden undervisning i CEKU samt  teknisk 
hjælp til undervisningen. Herudover assisterer du 
ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer, 
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre 
samt andet forefaldende arbejde. 
Der er på CEKU gode muligheder for igangsættelse 
og supervision af  forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer: 
Du skal være medicinstuderende på 5.-6. semester 
(i efteråret 08) med interesse for undervisning 
og formidling, hvorfor undervisningserfaring 
er en fordel. Det vil også være rart, hvis du har 
lidt teknisk snilde. Vi ser gerne, at du forbliver 
hos os resten af dit studium. Jobbet er meget 
selvstændigt, hvor du får indflydelse på kursusind-
hold, tilrettelæggelse samt udvikling af nye kurser. 
Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner 
og fleksibilitet. 
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er 
meget socialt anlagte. Ved relevante internation-
ale konferencer og kongresser betaler CEKU for 
indkvartering og deltagelse af et antal studen-
termedhjælpere.

Du får løn under din pædagogiske og 
praktiske oplæring.

Arbejdstid: 
Ca. 5-10 timer ugentligt med det nuværende ak-
tivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge 
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagt-
møde i samarbejde med de øvrige ca. 20 studen-
termedhjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet.
Annette Enevoldsen, tlf. 35 45 54 08

Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt den sid-
ste uge i maj med tiltrædelse og oplæring ultimo 
august 2008. 

Motiveret ansøgning samt CV sendes til: 
Overlæge Mikael Bitsch, 
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, idet kuverten 
mærkes ”ansøgning”.

Ansøgningsfrist: fredag d. 16. maj
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MOKs 12 råd til en bedre livsstilMOKs 12 råd til en bedre livsstil

I forbindelse med Ninka-Berna-
dette Mauritsons megen me-
dieeksponering på det seneste, 
omkring hendes overordentligt 
interessante kostråd, har MOK 
valgt at melde sig på banen 
med den næste generation af 
kost- og livsstilsråd.

Blåbær er meget sunde, men desværre 
også meget dyre. Et godt alternativ er 
blåler, som er meget rigt på fx. jern og kalk, 
og kan erhverves for ca. 5 kr. kiloet!

Sushi indeholder flere af de vigtige essen-
tielle tungmetaller, så derfor anbefales det 
så ofte som muligt. Alternativt kan man tage 
et kosttilskud en gang om måneden i form 
af en grønlænder eller en kvart isbjørn.

Hvis man bytter sine vanlige madprodukter 
ud med light-produkter, kan man spise ca. 
dobbelt så meget.

Man kan også spise den samme mængde 
mad som man plejer, men med light-
produkter i stedet, således kommer man 
let i gang med sin calorie restriction diet, 
og lever således længere (jf. artiklen ”At 
være sulten hele tiden kan gøre at du lever 
længere")

Det er for nylig vist at hvilepulsen er bestem-
mende for hvor lang tid man lever. Man 
bør derfor sørge  for at hvile sig så meget 
som muligt.

Visse kunstige sødestoffer er op til 350 
gange så søde som almindeligt sukker, 
således kan man få sin mad til at smage 
af meget mere, og samtidig får man også 
den sunde lakserende effekt fra sødemi-
dlerne så man ligesom får renset lidt ud 
i systemet.  

For at undgå sult, så spis nok af de mæt-
tende fedtsyrer. Hvis du er på calorie 
restriction diet så kan du med fordel spise 
umættende fedtsyrer, så du forholder sig 
sulten og derved yngre.

Hvis du absolut skal hælde ting ind i din 
mave fra den anden ende, anbefaler vi her 
på MOK Cola Hydro Therapy (du kan læse 
mere om Colon Hydro Therapy andetsteds 
i bladet), det er både mere isotonisk end 
rent vand (så du undgår elektrolytforstyr-
relser) og samme farve som alt det andet 
der kommer ud fra det hul. 

"Kolesterolet i æg bliver først farligt, når det 
indtages i en kost med meget mættet fedt 
fra dyr med fire ben” (kilde: iform.dk) MOK 
anbefaler derfor at du kun spiser fedt og 
kød fra handicappede køer, grise, får mv., 
eller andre dyr med max 3 ben.

Glade mennesker lever længere, så hvis 
det gør dig glad at spise er du godt på 
vej. I øvrigt bliver nisser som bekendt meget 
gamle, og har du nogensinde set en nisse 
der ikke var buttet?

Spis din mad i frossen tilstand – så for-
brænder du energi både når du skal 
skære det ud og når det bliver varmet op 
i din krop.

Husk at alt hvad der fylder i din mave, giver 
dig en mæthedsfølelse. MOK anbefaler dig 
derfor at sluge så meget luft som muligt, fx 
som mellemmåltider. Bemærk dog at der 
er visse bivirkninger: ructus, meteorisme, 
flatus, fiskelignende udseende.

Jannie / MOK-red
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I forbindelse med Ninka-Berna-
dette Mauritsons megen me-
dieeksponering på det seneste, 
omkring hendes overordentligt 
interessante kostråd, har MOK 
valgt at melde sig på banen 
med den næste generation af 
kost- og livsstilsråd.

Blåbær er meget sunde, men desværre 1.

At være sulten hele tiden kan gøre 
du lever længere....
Allerede i 1930'erne var der nogen der 
fi k den geniale ide, at det nok var sundt 
at spise lidt mindre end ens daglige en-
ergibehov hver dag... Ernæringsekspert 
Clive M. McCay fra Cornell University 
lavede en række forsøg med rotter,hvor 
han gav dem lidt for lidt at spise fra de  
var helt små. De rotter, der overlevede 
hans forsøg, blev op til 50% ældre end 
normale rotter, men hvorvidt de var 
lykkelige undervejs fortæller historien 
ikke noget om.
Godt nok var der ret alvorlige bivirknin-
ger for de rotter, der ikke lige klarede 
mosten. De led af slagtilfælde, sen sexuel 
modnind og tidlig død... Hvordan dette  
lige præcis hænger sammen med, at 
forsøgets udfald var, at de blev ældre må 
være op til fantasien...

En af de nyere forskere indenfor "calo-
rie restriction" som fænomenet hed-
der, er Dr. Roy 
Walford, hvis 
vigtigste for-
søgsperson nok 
er sig selv. Han 
er dog i øjeb-
likket i gang 
med en række 
forsøg på aber 
(rhesus aber 
faktisk), men 
overraskende 
nok kommer 
resultaterne 
ikke  sådan 
lige medde-
vuns. 
Meget overraskende har det nemlig vist 
sig, at aber bliver en del ældre en rotter, 
og man er nødt til at vente lidt tid, for 
at se hvor gamle de bliver.

Det er jo noget rod, men foreløbig har 
de målt lidt på indholdet af glykosyleret 
hæmoglobin og cholesterol i de kære 
abers blod. Dette er jo kendte markører 
for hvor gamle folk bliver, så faktummet, 
at aberne har lavere tal end normalt fo-
drede aber, må jo nødvendigvis betyde at 
de bliver ældre end andre aber...

De første forsøgspersoner Dr. Walford 
valgte at benytte var egentlige mennesk-
er, men hvorvidt de var helt indforståede 
med det, er ikke helt vidst.
I 1991 vandrede fire mænd og fire 
kvinder ind i Biosphere-2, en ca. 13.000m2 

stor lufttæt glaskuppel som er et lukket 
økosystem, indeholdende dyr, men-
nesker, planter, vand og den slags i en 
stor vidunderlig symbiose. Den ene af 
disse otte mennesker var netop Roy 
Walford, som også var den eneste læge 
iblandt dem. 
På et tidspunkt gik det lidt nedad bakke 
med hensyn til at skaffe helt nok mad 
udfra den lille mængde landbrug de 
havde kørende derinde, og "indbyg-
gerene" fandt sig selv midt i en lidt 
ufrivillig slankekur. Næringsmængden i 
det mad der var til rådighed var dog ret 
ideel, og en eller fi k så den fi kse ide, at 
se om ikke det kunne være sundt ikke at 
spise nok. Det drejede sig naturligvis om 
Roy Walford, og han sørgede for at alle 

"indbyggernes" diæt havde et ordentligt 
indhold af vitaminer og mineraler (bla. 
ved hjælp af det snedige hjælpemiddel 
vitaminpiller).
"indbyggerenes" diæt bestod af 1.780 
chalorier om dagen, fordelt på en masse 
forskellige frugter, grøntsager, korn-
produkter, bælgfrugter og kød.

Det lyder jo alt sammen enormt sundt, og 
derfor er der også en masse mennesker, 
der den dag idag føger "calorie restric-
tion" diæten/livsstilen/religionen.  Hvis 
du selv er blevet enormt interesseret så 
kan du læse mere på calorierestriction.
org, hvor du kan få alskens gode råd om 
at komme igang med at spise enormt 
lidt.
På hjemmesiden kan man naturligvis 
også læse om risici involveret i calorie 
restriction. Blandt andet skal nævnes at 
man skal være opmærksom på, at man 
kan have lidt lettere til frakturer i sine 
knogler, at man måske vil opleve en 
følelse af sult og at man skal forvente 
langsommere sårheling...

På Mok-redaktionen har vi undret os 
over en række ting ved denne her livsstil. 
Blandt andet kan man undre sig over, 
hvorvidt de der rotter, der i 1930'erne 
døde af at få for lidt at spise mente, at 
det var sundt. Og hvis der rundt omkring 
er mennesker, der ser det samme udfald 
af calorie restriction - klager de så?
Derudover kan man spørge sig selv om 
det er værd at blive 130 hvis man er 
virkelig sulten i 115 af dem? Og hvad 
med de mennesker, der bliver virkelig 
glade når de spiser (Troels og Hallas er 
i skrivende stund på paradis-is og hente 
is til Mok-redaktionen)? Lever de også 
længere? Og igen kan man spørge sig  
selv om det er værd at blive 130, hvis man 
er virklelig gnaven undervejs.

Alt i alt må den eneste tilbageværende 
ting at gøre, være at gå på calorie restric-
tion selv. Så det gør jeg så (satans at jeg 
nåede at skrive det inden Troels og Hallas 
kom tilbage!). I næste nummer af Mok 
kommer en opfølger hvor du vil få svar på 
følgende spørgsmål: Er jeg blevet ældre? 
Eller yngre? Er jeg mere gnaven? Er jeg 
tyndere? Har jeg brækket noget? Er min 
sårhelingshastighed faldet? 
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Dr. Roy Walford

Biosphere-2, Tuscan, Arizona

"...kan man spørge sig 
selv om det er værd at blive 
130 hvis man er sulten i 115 
af dem..."

"...Meget overraskende 
har det nemlig vist sig at 
aber bliver en del ældre en 
rotter,.."



12 SPORTEN
Den britiske tennisspiller Robert Dee har endelig 
vundet sin første professionelle kamp. Han har i tre 
år i træk ellers kun tabt kampe, men til gengæld 
har han gjort dette over hele verden. Han har stillet 
op, og tabt i Iran, Senegal, Colombia, Botswana, 
Venezuela, Rwanda, Kenya, Sudan, Mexico, USA, 
Norge, Holland og Spanien, og har næppe fået 
transportomkostningerne til disse turneringer 
dækket af indtjeningen fra den vundne kamp. 
Robert Dee vandt endelig i 55’ende forsøg en turn-
ering, men tabte straks efter sin næste kamp til 
en polsk spiller.
For det ikke skal være løgn, formåede Robert Dee 
ikke engang at være bedst til at tabe, idet hans 
længe ventede sejr lige akkurat gjorde at han må 
dele pladsen om den længst varende tabs-stime 
med Guatemalas Diego Beltranena.
Vi ønsker Robert 
Dee tillykke, 
og foreslår 
en karriere 
udenfor 
tennis.

Mia Joe 
/MOK-red.

TENNIS

SYNKRON-
SVØMNING

STANGSPRING

AKROBATIK BØRNEORM
Børneormen har i denne 
uge angrebet Rune Has-
selager. I forbindelse 
med et grill-arrangement 
(en upålidelig kilde siger 
det var et sted i nord-
vest, og at Liv og Golle 
havde "en finger med i 
spillet" /mok.red).
Hr. Hasselager oplyser at 
han har været på adskil-
lige toiletter på Panum, 
og at offentligheden "lige 
skal passe lidt på".
En ukendt kilde på mok-
redaktionen udtaler: " jeg 
var også ude på det der 
toilet i tårn seks, og der 
var helt overskidt!".

Der går løse rygter om at børneormen også har 
angrebet Anders Nordholm, men han har hverken 
be- eller afkræftet disse rygter.  
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ØLKROKET
Sidste uges ølkroket-spil blev vanen tro afholdt på 
plænen foran Panum. Der var fire hold, og reglerne 
blev spillet efter de gængse ungarnsk-yemenske 
regler anno 1937 (version 2).

Sort hold startede ud, og lagde sig fra starten 
klart i spidsen. Gult hold lagde ud med at fejle 
fuldstændigr ved de allerførste porte, og lagde sig 
derved på hjul fra allerførste etape. Derfra gik det 
stødt nedad bakke for gult hold, der ellers havde 
et fantastisk øjeblik, da en spiller valgte at spille 
til cykels.
Efter det øjeblik skiftede gult hold dog en spiller ud, 
og herfra måtte de sande, at den bedste taktik nok 
var at holde sig i baggrunden og ikke helt drikke 
det, der var meningen. 
Sort hold måtte også skifte spillere undervejs, men 
hvilken udskiftning.
Naturligvis lagde de sig i udbrydergruppen fra 
starten, men naturligvis kun et flækket kussehår 
fra forfølgerne (til folk uden kendskab til de un-
garnsk-yemenske regler anno 1937 (version 2) skal 
de nævnes at det betragtes som værende u-gentle-
man-agtigt at være for langt foran). Udvisende en 
usandsynlig stor mængde overskud, og "good-will" 
hentede de senere i spillet hele to kasser øl, og 
placerede dem på yderst deltagervenlige pladser 
på banen.

En yderst upålidelig kilde fortæller MOK-redak-
tionen at kampen, afbrudt af et lille grill-ar-
rangement, fortsatte til mangel på sollys satte en 
stopper den.
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SKAK

LIGESTILLING
Sygerplejersken kæmper en brav kamp for liges-
tillingen, men den skarpe MOK-redaktion har fået 
øjnene op for et sted hvor ligestillingen fuldstændig 
har fejlet.

Efter lang tids søgen på området (jvf. "skan-
dalelæger på side 3) har det vist sig, at der er en 
fuldstændig udbestridig overvægt af mænd blandt 
skandalelæger! 
Hvordan dette kan hænge sammen, og hvordan 
det kan være at emnet fuldstændig har undgået 
medieomtale er fortsat en gåde.
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Som vi alle ved vandt inderen Vishwanathan 
Anand dette års VM og slog dermed sidste års 
vinder Vladimir Kramnik af pinden. De sidste 
og afgørende runder var naturligvis også de 
mest spændende, og vi bringer her de allermest 
spændende passager.

I 10. runde har der ellers været bred enighed om 
at Kramnik har haft de bedste træk, men den lidt 
mere uprøvede Anand kom med en lille fræk finte 
da han med:
1. d4 d5 2. c4 c6
valgte at skifte fra Katalansk til rent slavisk 
trækfølge. Kramnik måtte nu gøre noget for at 
vinde VM:
3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6 5. Lg5 h6 6. Lh4
dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10.
0-0 Sbd7 11. Se5!?

11... Lg7
Lh5 har jo eller givet Kramnik de bedste resultater, 
men valgte her at være lidt "wild".
Hen mod 35. runde gik det helt galt for Kramnik:

35. Dh6! vinder en bonde, og desuagtet, at Sort har 
modspil på flere måder, trods alt en god gevinstch-
ance. At h-bonden bliver en farlig fribonde gør ofte 
en forskel. 
Turneringsstillingen taget i betragtning burde 
Kramnik have satset, så nu ebber det derimod 
ud.
35... Dd6 36. Dg8 f6 37. Tc8 a5!
Coolt spillet, men Hvid har ikke reelle trusler.

Spillet i hele sin længde med spændende henvis-
ninger til begge spilleres tidligere spil kan læses 
på Dansk Skak Unions hjemmeside
Mia Joe /MOK.red


