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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 02.1.105 
Blegdamsvej 3b, 
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 sendes med en e-mail til adressen mok@mok.info. 

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

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige 
lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok. 105. Skriv tydeligt hvilket indlæg 
illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efter-
følgende 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. kantinen
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

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.info

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Elise/MOK..red.

Onsdag: 
  MOK nr 28, årgang 41 udkommer
  PIPPI månedsmøde, kl. 17, lille mødesal

Torsdag:
  Strikkecafé, 15:30, se s. 4
  PUFF månedsmøde, kl. 16:30, 1.2.64, se s. 7

Fredag:
  Gudstjeneste og frokost, 12:15, se s. 4

Lørdag:
  Bandaften, kl. 20, se bagsiden

Søndag: Heja Norge!
  

Mandag: Sidste chance for at tage brandtest, se s. 11
  12.00 MOK's DEADLINE
  Info om 6-12. semester, kl.16, se s. 3
  Sundråds møde, kl. 16, se s. 6

Tirsdag:
  Panum turnering i skak, kl. 19, se s. 7

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion
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En verden af krydsfiner
Forleden var der åbningsreception for det nye 
Panum Studenterhus. Hvis du ikke lige ved hvor 
det er, så er det den lave bygning ud til parker-
ingspladsen foran Panum. Der var linet op til et 
ordentligt show, og både rektor Ralf, prorektor 
Lykke og dekan Ulla ville selvfølgelig ikke gå glip 
af denne glædelige begivenhed. Efter flere års 
tovtrækkeri, debat og til tider hård kamp, var 
projektet endelig lykkedes. Et projekt som jeg 
personligt ikke havde troet, ville blive færdigt 
indenfor min studietid… men sådan kan man 
blive overrasket! 

Jeg vil nu forsøge at beskrive, hvordan vi på MOK 
tror huset er blevet til, tilblandet lidt fakta jeg har 
hørt om huset: 

Huset bestod oprindeligt 
af mange små lejligheder 
på ca. 20 kvm hver. Man 
har derfor måttet slå 
nogle vægge ned, for at 
få nogle større rum ud af 
det. Således havner man 
med nogle tiloversblevne 
døre som skal blændes, 
for dem har man jo ikke 
umiddelbart noget at 
bruge til, og dette løses 
selvfølgelig bedst ved at 
smække en bunke kryds-
finer udenpå døren. 

I og med at huset engang var lejligheder, og nu skulle 
laves om til kontorbrug, var der fra myndighederne 
større krav til understøttelsen af hele bygningen. 
Derfor blev man nødt til at sætte en gevaldig masse 
jern ind i bygningen. Og det gør man nemmest ved 
blot at smække det ind, og derefter blænde det med… 
ja krydsfiner.

Kontorbrug kræver også en masse elektricitet og 
netværk, og at lægge sådan nogle ledninger ind i 
væggen er for besværligt og dyrt, så den bedste billige 
løsning til sådan noget er naturligvis, at skjule det bag 
kasser lavet af… krydsfiner.

Et køkken skal man jo også have, og det er ret moderne 
med det dersens…. krydsfiner.

Når nu vi har købt så 
meget krydsfiner ind, 
så kan vi jo ligeså godt 
også bygge en skranke 
i hvert lokale og nagle 
den fast i gulvet. Og 
nogle læse-bokse ude 
på gangen.

Nu tror du måske at 
huset kun består af 
krydsfiner, men det 
er selvfølgelig ikke 
tilfældet. Der er også 
en hel del orange li-
noleum som lysner 
op rundt omkring… 

på bænke, bordplader osv.  Desuden er der en masse 
rå tegninger lavet med  "stencils" rundt omkring i 
huset.

Stencils bliver i øvrigt lavet ved at spraymale en finer-
plade sort først, og derefter sætte/lægge Hallas op ad 
den, og så male den finerfarvet igen bagefter.

Nåh nu skal det jo heller ikke bare være en klagesang. 
På trods af at huset lugter lidt af, at det helst skulle 
være nogle ikke alt for dyre løsninger (øh ja, og kryds-
finer) så er det da glædeligt at alle basisgrupperne har 
fået en (forhåbentlig) permanent bolig, og ikke skal gå 
og frygte at blive sat på porten hele tiden. 

D. 5/5 skulle dette nyrenoverede hus, så invies for 
offentligheden. Folkene bag Panum kantinen, Simply 
Cooking, diskede op med lækre receptionssnacks af høj 
kaliber, så det lovede jo godt lige fra starten. Første 
taler på krydsfiner-scenen (aka. Sådan afdækker man 
nemmest en trappe 
til nedenunder) var 
vor alle sammens 
dekan Ulla Wewer. 
Ulla vævede højt og 
flot om hvor dejligt 
det var at se så meget 
træværk i det nye 
hus, for vi elsker jo 
alle sammen at sam-
les under et træ. 
Hun havde sågar 
taget et træ med, som 
skulle plantes uden-
for i den tilhørende 
have. Historien om 
træet var, at hun i 

sin tid havde fået et tilsvarende træ af (daværende) 
Sundrådsformand Kenneth Geving. Dette var da 
projekt studenterhus var i sin spæde fase, og Ken-
neth endnu ikke var blevet læge. Det hele så lidt sort 
ud med projektet, og Kenneth håbede at træet ville 
sætte lidt skub i byggeplanerne. Det er mange år 
siden og det oprindelige træ nåede nok at dø, inden 
dette hus stod færdigt. Men nu har vi fået et nyt 
træ, et kvædetræ, der skal vokse sig stort og stærkt i 
studenterhusets have!

Ud over Ullas tale, var 
der også jubelskrig 
fra prorektor Lykke 
Friis over de studer-
endes engagement i 
andet end blot studi-
erne. Også arkitekten 
bag huset gav et ord 
med. Og endelig Sun-
drådskvinden Anette 

Studsgaard Petersen, der har været hoveddrivkraften 
fra de studerendes side, og som har lagt en ufattelig 
mængde timer i at få dette projekt til at lykkes. An-
ette var meget lettet over at huset endelig var blevet 
til noget.
Efterfølgende var der tour de chambre i alle basis-
gruppernes rum, selvom de færreste dog havde nået 
at komme ret meget på plads i deres nye lokaler. Hos 
MOK (og Scorebogen, Rusbogen og PHILM som vi 
deler lokaler med) var der høj bølgegang og masser af 
esøgende i den smarte bar. 

MOK takker for de nye lokaler, som vi glæder os til 
at sætte vores præg på (dvs. male m.m.) – og kom 
endelig forbi og besøg det nye hus! Du skal bare bruge 
dit studiekort og din kode til at komme ind, men så er 
der også åbnet for en verden af krydsfiner.

Jannie Pedersen / Ansvarshavende på MOK

LEDER

Sådan blænder man en dør

Ulla og kvædetræet

Smart stål- og el-løsning

Læg mærke til køkkenremedierne

Lækker mad...           ... og tis på flaske (?)
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, 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 (Bacheloropgave - tidl. OSVAL I) 

Klinisk Fællessekretariat(KU-SUND)
Lokaler 9.2.01 og 9.2.03
Mail: Fak-Klinisk-sekr@sund.ku.dk
Tlf. 3532 7104
Træffetid:  Mandag kl. 10.30- 12.30 
 Tirsdag-Fredag 8.15 - 12.30

Studiesekretærer:
6 + 8 sem.  Lili Hansen   tlf. 3532 6482
  Meryem Boumendil   tlf. 3532 6483
7. sem   Lone Grøn Lauersen   tlf. 3532 6481
9. sem.   Henriette Gulløv   tlf. 3532 6487
10. sem.   Dortea Koldborg Jepsen  tlf. 3532 6486
11. sem.   Anna-Lise Lindahl   tlf. 3532 6485
12. sem.   Hanne Ritter   tlf. 3532 ?

ÅBNING AF KLINISK 
FÆLLESSEKRETARIAT 

PÅ KU-SUND
Mandag den 11. maj 2009 åbner Klinisk Fællessek-
retariat på KU-SUND. Sekretariatet overtager 
hovedparten af de opgaver, som hidtil er blevet 
varetaget af de tre sekretariater for klinisk un-
dervisning på henholdsvis Rigshospitalet, Herlev 
Hospital og Hvidovre Hospital. 

Samtidig ophører den hidtidige fordeling af de 
studerende på lægeuddannelsens kandidatdel 
mellem de tidligere klinikudvalg. 

Ændringen har virkning fra planlægning af 
undervisning og holdsætning af studerende for 
efterårssemesteret 2009. 
Fremover vil holdsætning af de studerende på 
kandidatdelen af lægeuddannelsen således ske 
samlet i Fællessekretariatet.

PROFESSIONEL, GRATIS 
OG ANONYM HJÆLP!

Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økono-
misk- som forhindrer dig i at passe dit studie, er 
Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe 
dig tilbage på sporet.

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende 
og offentligt tilbud til dig som studerende ved mel-
lemlange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer 
og socialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk 
konsulent tilknyttet. 
Samtlige medarbejder har stor erfaring med at 
hjælpe studerende med sociale såvel som psykiske 
problemer, og du har mulighed for at være fuldt 
anonym når du henvender dig til dem. 
For at få hjælp af Studenterrådgivningen skal dine 
problemer have indflydelse på dit studieforløb i en 
eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange 
situationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer 
med koncentrations-besvær, eksamensangst, man-
glende mod til at stå frem og tale, eller hvis du er i 
tvivl om, du har valgt det rette studie. 
Herudover kan de hjælpe med personlige proble-
mer som lav selvtillid og selvværd, nedtrykthed 
og depression m.m. 
De kan desuden vejlede og hjælpe ved problemer af 
mere social karakter, f.eks. muligheder for hjælp 
ved sygdom og handikap under studiet og økono-
miske problemer. 
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for 
at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til en 
instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver, og det 
kan enten få ved samtaler eller ved et forløb af 
individuelle samtaler. 
Indenfor flere problemstillinger tilbyder Studen-
terrådgivningen desuden gruppeforløb af længere 
varighed, f.eks. ved eksamensangst. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan kontakte Studenterrådgivningen enten 
via telefon på 33 12 19 11, eller skrive en mail til 
kom@srg.dk. 

Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. 
Studievej-ledningen har desuden brochurer om 
bl.a. stress, barsel, eksamensangst og perfektion-
isme som Studenterrådgivningens har udarbejdet. 
Du er meget velkommen at komme forbi hvis du 
vil læse mere i disse. 

TIL DIG DER GÅR PÅ 5. 
SEMESTER!

Er studiet et stort sort hul efter 5. semester? Er 
det virkelig rigtigt, at man kan komme til Rønne 
i praktikophold? Kom til informationsmøde med 
studievejledningen den 18. maj i Lundsgaard.

Undervisningen på 6. til 12. semester forgår for det 
meste ude på hospitalerne. Da der ikke er plads 
til alle 300 medicinstuderende per semester på et 
enkelte hospital skal du, når du tilmeldinger dig 
undervisningen på 6. semester (15.maj-1. juni), 
prioritere dine ønsker for hvor du vil have din 
kliniske undervisning. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen en lille forelæsning hvor vi 
vil fortælle lidt om hvordan det forgår. Ved du 
allerede det hele? Så pas på – for også her blæser 
forandringernes vinde over medicinstudiet…

Oplægget vil blive holdt den 18. maj kl. 16-17 i 
Lundsgaard Auditoriet.

Kom og få svar på spørgsmål om prioritering, 
dispensationer, hvilke hospitaler man kan komme 
på og meget andet.

ER DU EN AF DE STUDE-
RENDE DER MANGLER 
KURSUS I ENERGIOM-

SÆTNING? 
Skal du deltage i en eksamen denne sommer, der 
indeholder energiomsætning, men kommer du til 
at mangle kurset i energiomsætning? Så kom ned 
til studievejledningen hurtigst muligt!!!

Om meget kort tid afholdes det sidste ek-
straordinære kursus i energiomsætning for alle 
jer studerende, der var på 4. semester efteråret 
2007, men som ikke fortsatte på 5. semester umid-
delbart efter. 
For lige at bringe i erindring, så var det semestret 
hvor den nye studieordning kørte på 4. semester 
for første gang og hvor energiomsætningskurset 
blev flyttet til 5. semester.

I vil komme til at mangle kurset i energiomsætning, 
med mindre i deltager i det ekstraordinære kur-
sus der afholdes dette semester. Kom derfor ned 
til studievejledningen og bliv hold sat på dette 
ekstraordinære kursus. Men skynd dig kurset 
starter lige om lidt.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Forår 2009, Uge 20-21

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 11/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Onsdag 13/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen
Torsdag 14/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard
Torsdag 14/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen
Mandag 18/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Tirsdag 19/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Rasmus Carter-Storch
Onsdag 20/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores 
træffetid, og afvente et ledigt tidsrum, imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder 
Hver mandag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl 
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl

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 75 28  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

STYRENDE ORGANER & STUDIEVEJLEDNINGEN
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SKYND DIG  - DU KAN NÅ DET ENDNU... Her følger 
den sidste af vores små historier, som illustrerer global 
sundhed og hvordan vi som læger kommer i kontakt 
hermed i vores daglige arbejde. (De 3 andre blev bragt 
i tidligere MOK). 

GLOBALISERINGEN I DANMARK 
– DU STÅR SOM FORVAGT...

Som medicinstuderende på 7. sem har du fået 
fornøjelsen af at ende på kardiologisk afdeling på 
Glostrup hospital. Du er ellevild med opholdet og får 
lov til en helt masse på egen hånd. Alle på afdelingen 
er flinke og hjælpsomme, og kalder på dig hver gang 
der skal lægges venflon, tages A-punktur osv.

Under morgenkonferencen bliver en lidt spøjs episode, 
som har fundet sted i løbet af natten, fremlagt. En 
turnuslæge beretter, at en 24-årig kvinde af anden 
etnisk herkomst ankommer til skadestuen pga. feber, 
smerter i højre flanke samt problemer med at holde 
på vandet. 

Da lægen kom ind på stuen for at snakke med patient-
en, blev han noget overraskende mødt af patientens 
mand, hendes to søstre og deres mænd, to veninder 
samt 4 hysteriske børn. Han hilser pænt på alle inden 
det lykkes ham at få banet sig frem til patienten. 
Han går igang med at optage anamnese, men det er 
lidt svært, da alle på stuen har noget at fortælle om 
hændelsen. Og for at det ikke skal blive for let kan de 
pårørende selvfølgelig ikke blive helt enige om, hvad 
der skete, hvornår det startede, havde hun feber eller 
ej.... DU UNDRES... 
Med meget besvær lykkedes det dog den unge forvagt 
at få en nogenlunde anamnese og nu skal han igang 
med den objektive undersøgelse. Han har sit jour-
nalkoncept fra FADL på sig og går igang med at under-

søge øjne og mund, hvortil søsteren undrende spørger, 
hvad formålet er med at undersøge øjne og mund, når 
hendes søster har smerter i siden og problemer med 
vandladningen. Lægen forklarer, at det er nødvendigt 
at undersøge hende helt for at kunne finde grunden til 
smerterne og vandladningsproblemerne. 
Han går videre og mærker på halsen, hvortil hendes 
mand protesterer og bryder sig ikke om, at en anden 
mand unødvendigt skal røre hans kone, hun har jo 
ikke ondt i halsen. Turnuslægen forklarer sig igen 
og går videre til stetoskopi af hjerte og lunger, som 
desværre hellere ikke forløber uden problemer. Under 
hele den objektive undersøgelse, fortæller lægen, at 
han mærker et ubehageligt stirrende blik kommende 
fra patientens mand.
Med meget besvær kommer han dog igennem stet. p og 
stet. c. og går videre til undersøgelse af abdomen. Igen 
bliver han mødt med protester, men får lov til det. 
Da han er færdig med undersøgelsen og går på vej hen 
til sygeplejerkontoret takker han de højere magter for, 
at patienten ikke kom med anæmi eller mammaecan-
cer, for hvordan i helvede skulle han nogenside få lov 
til at fortage en rectal eksploration eller undersøge 
mammae?? Turnuslægen fortsætter med at fortælle, 
at han har indlagt hende, fordi han ikke turde gøre 
andet, og han følte, at det ligesom også var det de 
pårørende ønskede, at han gjorde.
Efter denne historie sidder du der, som medicinstu-
derende og UNDRER dig over, hvordan han skulle 
have taklet denne situation. Du synes ikke rigtigt, at 
du på studiet har fået undervisning i håndtering af 
patienter med en anden kulturel vinkel på sygdom. 
Du ved ikke helt, hvad globaliseringen er i Danmark, 
hvordan skal du håndtere det, hvordan skal du agere, 
hvad ville være professionelt at gøre??

Sidder du også med disse tanker efter at have læst 
denne historie så...

HOP MED PÅ VOGNEN...
I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide din 
horisont ud i sundhed og globalisering, sundhedssys-
temer og international sundhedspolitik, reproduktiv 
sundhed, ”smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme”, 
essentiel medicin, globale aktører, voldelige konflikter, 
migration og globaliseringen, hjerneflugt, fattigdom, 
flygtninge og immigranters vilkår i Danmark mm.
Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsperson-
alet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det, der lægger den internationale dagsorden 
i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

Med Venlig Hilsen 

Kursus i Global Health Challenges 
TID: 17. august til 28. august 2009
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre med 
interesse for emnet.
MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 13 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra:  http://
www.inthealth.ku.dk/summer_schools/ssghc/ 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed 
og IMCC
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com 

KURSUS I ”GLOBAL HEALTH CHALLENGES” 

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 20, 2009

Solen har skinnet i ugevis – hvem sagde global opvar-
mning? - og foråret er kommet med lysegrønne blade 
og blomster all over the place. Semesteret går allerede 
på hæld. Eksamener er i luften sammen med pollen og 
visne blade fra kirsebærtræernes blomster. 

Studenterpræsten på Nat & Sund og hans kollegaer 
er klar til at lytte, hvis du har noget på hjerte. Brug 
ham! Brug dem! De er der til det samme. Kontakto-
plysninger nederst.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

FØLJETON: LIVET. EN LIGNING, 
DER IKKE GÅR OP.

AFSNIT X – VREDE (”IRA”)

I det gamle Testamente kan man bl.a. læse at 
patriarken velsigner sine Sønner. Han havde som 
bekendt 12, der blev til Israels 12 stammer. Et par 
af sønnerne bliver dog mere forbandet end velsignet. 
F.eks. læser man 

”Simeon og Levi er brødre, deres knive er voldsred-
skaber, jeg vil ikke møde op i deres råd, ikke deltage 
i deres forsamling. Forbandet være en vrede så heftig, 
en harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem 
i Jakob og sprede dem i Israel.  (1. Mosebog, kap. 
49, v. 5-7)” 

Det er svært at se pointen. Måske af Levi’s slægt 
levitterne var den som gjorde tjeneste ved templet. 
Dvs. forestod slagtning af offerdyr. Så kunne de bruge 
deres knive til noget fornuftigt. 

Men det virker uforståeligt at vrede kan være en 
dødssynd. I dag er vrede jo udmærket, især hvis den 
kommer til udtryk under kontrollerede former. ”jeg 
føler du er vred nu, ja slå du blot lidt på væggen; det 
er godt at få det ud.”  

Vrede er naturligt, men det er alligevel ikke cool at 
blive vred. Man skal kunne styre sin vrede. Og hvis det 
er svært, så kan man komme på kursus eller i terapi. 

Men hvad hvis man bliver vred over al den terapi og 
nursing-kultur ? 

Forleden så jeg filmen ”Anger management” med 
Jack Nicholson og Adam Sandler, hvor sidstnævnte 
kommer i terapi hos førstnævnte. Det går helt galt, 
men alt ender alligevel godt. Pointen i filmen er 
næsten aristotelisk – man skal finde vejen mellem 
eftergivenhed og raseri.  

Alligevel har vi stadig et ambivalent forhold til vrede. 
I almindelighed undertrykker vi den, men vi erkender 
at der kan være retfærdig vrede. Det er der er flere 
eksempler på i ovennævnte film eller f.eks. hvis man 
på urimelig måde bliver slagtet til eksamen. På den 
anden side har vreden også en destruktion i sig. 
Ødelæggelser af forskellig art kan følge på vreden. 
Det går ikke blot ud over de andre, men rammer også 
den vrede selv. For han må leve med følgerne af sin 
vrede. Sådan som Simeon og Levi måtte. 

Årsagen til at vreden er havnet i dødssynderne 
er denne ødelæggende kraft. Vreden kan såre og 
ødelægge fællesskabet, især hvis den fører til vold. 
Så egentlig kunne man sige, at det mere er volden og 
ødelæggelsen end vreden, der er problemet. F.eks. er 
der nogle autonome som har været vrede i weekenden, 
selvom de var til en stor fest i Hyskenstræde og burde 
være glade (det er vel det man har fester til), så gik 
festen over i hærværk og ødelæggelser af butikker 
og biler mm.  

Jeg ved ikke hvor meget det ødelægger et konkret 
fællesskab, men det ødelægger noget i mig. Måske 
ødelægger det håbet om et fællesskab, der kunne være. 
Og sådan er det med mange ting, der sker. Realistisk 
ved jeg godt, at det store universelle fællesskab ikke 
er videre sandsynligt. Menneskehedens forsøg på at 
realisere det har som regel ført til udelukkelse og 
terror. Men for mig er noget af det væsentlige i kris-
tendommen at håbet og følelsen ikke blot bliver kvalt 
i illusionsløs realisme, men at det fastholdes som den 
sande virkelighed. 

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Vi strikker hver torsdag og alle er velkomne. Vi 
fortsætter frem til 18. juni; dog er strikningen aflyst 
den 4. juni på grund af min deltagelse i konference 
i Norge.
Lise Lotz, akad. medarb. (lotz@adm.ku.dk)

FREDAGSGUDSTJENESTE OG 
-FROKOST

Tid: Hver fredag i semesteret: gudstjeneste kl. 12.15 
og frokost kl. 13. Fredag den 15. maj prædiker Nadia 
Krantz. Alle er velkomne!
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn) og St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal

PINSEFESTEN, DER BLEV TIL EN 
PINSEFROKOST

Tilmelding til frokosten er nødvendig senest den 26. 
maj på pinsefest@hotmail.com 
Tid: Fredag den 29. Maj kl. 13
Sted: Johannesgården – bag Sankt Johannes Kirke, 
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N (Godt vejr: vi spiser 
udendørs!)
Pris: kr. 25 betales i døren 

Bemærk ændringen: tidligere er arrangementet an-
nonceret som en fest EFTER koncerten. 

KONCERT MED FANGEKORET 
FRA VRIDSLØSELILLE

Tid: Fredag den 29. maj kl. 17
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 
Kbh. N
Pris: Der er gratis entré

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) 
eller bestil en tid.

www.studenterpraesterne.ku.dk
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94

STUDIETILBUD
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Kære Kammerater,

1. maj er en kampdag – en dag hvor vi gør boet op 
over årets gang og planlægger næste års modtræk. 
Og lad os bare sige det som det er: ”Det står skidt til 
for vores sag”.

Det er sørgeligt. Overalt vinder mørkets kræfter 
frem. Finanskrisen tordner pga. grådige pengemænd. 
På sundhedsområdet udliciteres, rationaliseres og 
privatiseres. Vores sundhedsminister er om muligt 
værre end sine forgængere. En småfed, diabetestruet 
DJØFer af den værste skuffe! Ja selv de heroiske 
medlemmer af Blekingegadebanden er begyndt at 
angre offentligt! 

Lad os slå det fast en gang for alle. Kapitalisme, 
konservatisme og liberalisme er folkets fjender 
– personlig frihed er folkets fjende – EU er folkets 
fjende. Det er derfor vi sidder her i dag. 

Kære brødre - Prøv at se jer omkring i verden i dag. 
I Sydamerika udstilles Hugo Chavez som stor skurk 
skønt han blot vil folkets bedste. I Nordkorea udstilles 
Kim Jong-Il som inkarnationen af antikrist skønt 
han blot forsøger at redde sit folk fra kapitalismens 
råddenskab. Herhjemme straffer vi de få tapre sjæle 
som forsøger at samle ind til frihedskæmperne i 
FARC og PFLP.

Selv i moderlandet – den hellige russiske stat, står 
det skidt til. Putin og oligarkerne leger anarko-kapi-
talisme og starter krige efter forgodtbefindende. Vi 
længes alle tilbage til arbejderstaten! 

Selv i FADLs egen lille andedam viser ondskaben sit 
grimme fjæs. Thalia – som er FADLs tidligere hytte 
ved Marienlyst - er ombygget til afskyeligt pænt ”bed 
and breakfast”. Hvor det under FADL var epicenter 
for progressive revolutionære tanker og venstredrejet 
propaganda,, så er det nu fristed for nyrige IT-mil-
lionærer, tandlæger og andre laverestående væsner. 
I deres omtale af stedets historie beskriver de nye 
ejere FADLs ejerskab som: ”en omtumlet tid”. Top-
pen af civilisatorisk udvikling en nu blevet til ”en 
omtumlet tid!” En smule revisionistisk vil nogen 
mene – men lad nu det ligge. Thalias ombygning til 

et ”Bo Bedre”-feriested for whiskybæltet illustrerer 
med al tydelighed, hvordan kapitalens jernnæve 
smadrer ethvert nyskabende socialt eksperiment. 
Kun markedets iskolde logik tæller.

Er vi endnu mere navlebeskuende, så har vi de 
efterhånden alt for omtalte eksklusionssager fra 
Odense og København. Odense Kredsforening er 
presset af private vagtbureauer, der er billige og giver 
god løn uden bindinger. Derfor ønsker de kontra-
revolutionære i Odense, at de sorte markedskræfters 
dynamik får frit spil og lader folk gøre, som de vil. I 
København er vi som sædvanlig principfaste. Odense 
skal trynes! Folk synes godt de kan nyde men vil ikke 
yde. Det er usolidarisk og deres utroskab undermin-
erer vores monopol og vores eksklusivaftaler. Og de 
fatter stadig ikke en pind – de udsmidte farer stadig 
i blækhuset og forsvarer sig i snart hvert et nummer 
af MOK eller Dagens Medicin. Spark dem så langt ud 
som muligt siger jeg! Spark deres venner ud! Spark 
deres kærester og læsemakkere ud! Kræftsvulsten i 
FADL må opereres bort med meget brede frie resek-
tionsrande! Den er aggressiv. Den er metastaserende! 
Den er kapitalismens fortrop, bannerførere for sam-
fundsnedbrydende virksomhed. Organismen som er 
FADL er under angreb. Vi må stå sammen! 

Til de kloge hoveder i repræsentantskabet siger jeg: 
Initier privat efterretningsvirksomhed. Opret hem-
melige arkiver over potentielt farlige medlemmer. 
Sortlist dem! Er de på VT hold, så send dem til Køge 
og Frederikssund! 
Tager de en enkeltvagt i ny og næ, så giv dem psyk-
vagter med aggressive rockere! I Kina havde de 
kulturrevolutionen og i FADL står vi nu i samme 
situation. Udrensning er vejen frem. Vi må ofre de 
få for at redde de mange! 
 
En fagforening med fødderne dybt begravet i en 
ræverød politisk tradition vil i fremtiden være bolvær-
ket mod markedskræfterne. 
Sammen med vores allierede i DR, på Gyldendal og 
på Politiken kan vi i fællesskab i FADL fremelske 
mindre konkurrence, mere monopolisering og ikke 
mindst færre frie valg. 

Rigtig god 1. maj!

INDKALDELSE TIL OR-
DINÆR GENERALFOR-
SAMLING 2009 I FADL´S 

FORLAG A/S
Tid: 
Fredag den 29. Maj, kl. 11.00

Sted: 
Københavns Kredsforenings Mødelokale, Blegdam-
svej 26, 2200 København N

Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksom-
hed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkend-
else
3. Beslutning om decharge for direktion og bes-
tyrelse
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Ole Andersen
Rolf Tvedt
Emir Hasanbegovic
Johanne Marie Holst
Frederik Tebering
Bestyrelsen foreslår endvidere valg af: 
Kasper Kjær Gasberg

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af statautoris 
eret revisor Flemming M. Jakobsen, Bei-
erholm Revision.

7. Fremtidig strategi for forlaget
8. Evt. indkomne forslag.

Dagsorden med bilag samt årsregnskab med revi-
sionspåtegning og årsberetning ligger til eftersyn 
på FADL´s kredskontorer i Århus, Odense og 
København.

Jf. vedtægterne § 10 skal ændringer/indkomne 
forslag være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen.

Senest 3 uger efter generalforsamlingen frem-
sendes referat fra generalforsamlingen til ak-
tionærerne.

På vegne af bestyrelsen for FADL´s Forlag
Torben Kjær Nielsen
Bestyrelsesformand.

TALE FRA FADLS 1. MAJ 2009
Af Heltinden Anna sat af SU, menigt FADL-medlem.

Holdningerne i talen deler MOK redaktionen ikke nødvendigvis og MOK mistænker et stænk af ironi.

STUDIETILBUD & FADL

TOP 5 
over youtube-hits hits
Hvis du føler at forelæsningen bliver 
for lang og du tilfældigvis er inde-
haver at en computer og nogle 
høretelefoner kan du søge på:

bubblicious rex the dog

"Rap Chop" featuring Vince (Steve 
Porter’s Slap Chop remix)

Justice - DANCE - Official Music 
Video - With Lyrics

rusty the narcoleptic dog / the 
sneezing baby panda

charlie the unicorn

Elise/MOK.red.

1.

2.

3.

4.

5.

og cra
zy ind

ian vi
deo! (

red. J
annie)
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MENER DU OGSÅ, KUUR-
PULJEN SKAL BRUGES 

FORNUFTIGT?

MANDAG 18. MAJ 2009 
KL. 16 – 18
i Studenterhuset, 1. sal

Dagsorden:
1. Formalia
2. KUUR-Pulje
3. Visioner og nye mål
4. Studenterrådet
5. Nyt fra div. udvalg
6. Fagrådsuge i efteråret 
7. Nye mødedatoer
8. Evt.

INDKALDELSE TIL SUNDRÅDSMØDE!

SUNDRÅDET

SUNDRÅDET – SAMLESTEDET FOR 
DE STUDERENDE PÅ SUND!

SundRådet består af en 8 personer stor bestyrelse, som 
så vidt det er muligt repræsenterer samtlige studieret-
ninger på SUND.
Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også 
af DIG, den enkelte studerende på SUND!
SundRådet er en paraplyorganisation for alle basis-
grupper og for størstedelen af fagråd på SUND. Man 
kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med 
enten studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenter-
hus, Basisgruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) eller 
studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenterforum, 
Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller 
begge, hvis man lyster.
Kom til SundRådsmøde og hør mere!

Sundrådet siger tak for dette semester. 
God eksamenslæsning og vel mødt i 

det nye semester!

De sidste år har der været en tendens til, at dele af 
undervisningen på kandidatdelen går fra at være 
leveret af læger, til at det leveres af vores medstud-
erende. Når man før sit første klinikophold skal have 
en introduktion til for eksempel ledundersøgelse, er 
denne løsning måske et godt alternativ, men hvor går 
grænsen? Hvor meget af den praktiske undervisning 
kan varetages af studerende, uden at kvaliteten bliver 
væsentligt forringet? 

Det bliver let frustrerende at skulle lære vigtige 
færdigheder, af nogen der kun har begrænset klinisk 
erfaring med de pågældende ting. Det bliver i hvert 
fald begrænset hvad man kan spørge ind til. En ting 
er at lære at sy, af en der kun har ganske begrænset 
skadestueerfaring, men hvad med fagene senere på 
kandidatdelen? 
Undervisningen i procedurer indenfor gynækologi 
og obstetrik på 12. semester er for eksempel fra 
efterårssemesteret omlagt fra at underviserne var 
speciallæger, til at nu være studenterundervisere fra 
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU). CEKU gør 
meget ud af oplæringen af studenterunderviserne, 
men at gå fra at undervisningen varetages af en 
speciallæge med massiv erfaring indenfor feltet, til at 
vi skal oplæres af en medstuderende medfører i vores 
øjne uomgængeligt et kvalitetstab. 

Dette er en udvikling der bekymrer os i Demokratiske 
Medicinere.  Vi synes det er en udvanding af vores 
uddannelse, hvis for store dele af undervisningen på 
kandidatdelen ikke varetages af læger med klinisk 
erfaring, der kan uddybe og nuancere de problem-
stillinger der følger med undervisning i de praktiske 
færdigheder. 
Vi mener at det er vigtigt at fasteholde niveauet af 
den teoretiske undervisning samt færdighedsunder-
visningen, da det er afgørende for hvor meget vi får 
ud af vores allerede korte kliniske ophold. Simulation-
sundervisning varetaget af studenterundervisere er et 
godt og vigtigt supplement til vores uddannelse, men 
den bør aldrig erstatte klinikophold eller undervisning 
hos erfarne læger.

ETISKE PROBLEMER OMKRING 
UNDERSØGELSE AF MEDSTUD-
ERENDE

Et andet vigtigt emne er de etiske problemer, der 
kan opstå når vi skal øve os i undersøgelsesteknik på 
vores medstuderende. Særligt i de undervisningssitu-
ationer der indebærer demonstration eller øvelse i 
ultralydsscanning, er der potentiale for problemer. 
For ikke så længe siden fik vi kendskab til en sag, 
hvor en studerende havde haft en meget ubehagelig 
oplevelse i forbindelse med en holdundervisningstime, 
hvor underviseren demonstrerede ultralydsscanning 
af thyroidea. Ultralydsscanningen viste nemlig, at den 
studerende havde en proces i thyroidea, der var po-
tentielt tumorsuspekt. Den slags fund vil naturligvis 
fremkomme fra tid til anden, når man bruger de 
tilstedeværende studerende til at demonstrere under-
søgelsesteknikker på, men problemet i den konkrete 
sag var, at den studerende ikke oplevede at få nogen 
form for hjælp til at komme videre med sagen, og få 
undersøgt om der var behov for nærmere udredning 
eller behandling. Det siger sig selv, at det er en meget 
ubehagelig følelse at gå hjem fra en holdundervisning-
stime, hvor der er blevet påvist en potentiel alvorlig 
sygdom, og hvor underviseren ikke tilbyder hjælp til at 
få mistanken afkræftet. Heldigvis endte historien godt 
for den førnævnte studerende – en anden underviser 
hjalp med at arrangere nærmere udredning, der viste 
at den studerende ikke fejlede noget alvorligt.

Vi vil naturligvis gerne undgå, at andre studerende 
skal komme ud for lignende situationer, hvor der ikke 
er tilstrækkelig støtte, til studerende der risikerer at få 
påvist potentielt alvorlige sygdomme i forbindelse med 
undervisningen. I forbindelse med at CEKU nu starter 
et nyt ultralydskursus på 7. semester, hvor de stud-
erende skal undersøge hinanden med en ultralydss-
canner, arbejder vi derfor på, at der skal være klare 
retningslinjer for hvordan man hjælper studerende 
der får påvist potentielt sygelige forandringer. Specielt 
når undervisningen foretages af studenterundervisere 
(som det er tilfældet på det nye ultralydskursus på 7. 
semester), der naturligvis har begrænset erfaring i at 

skelne normale varianter fra sygelige forandringer, 
er der brug for at problematiske fund kan henvises 
direkte til en ansvarlig læge. Indtil videre har CEKU 
ment at det er tilstrækkeligt at opfordre studerende 
med potentielt sygelige fund til at der tages kontakt 
til egen læge. Dette syntes vi ikke er godt nok – hvis 
undervisningen fører til påvisning af potentielt alvor-
lig sygdom hos en studerende, må universitetet også 
tage ansvar for at følge sagen helt til dørs. Vi mener 
naturligvis, at det nye ultralydskursus er et godt 
tiltag, der vil komme mange til nytte. Kritikken er 
derfor ikke ment som et angreb på kurset som sådan, 
eller på de generelt dygtige og engagerede studenter-
undervisere hos CEKU. Vi mener bare at det kan være 
problematisk at have et obligatorisk kursus, hvor de 
deltagende studerende risikerer at stå helt alene med 
problemet, hvis der påvises sygelige forandringer. Som 
det mindste bør der være en ansvarlig læge tilknyttet 
kurset, som kan vejlede omkring hvorvidt der er behov 
for yderligere udredning. I Demokratiske Medicinere 
arbejder vi derfor på, at der fra studienævnet kommer 
klare retningslinjer omkring dette.

Vh Maiken, Demokratiske Medicinere

HVOR MEGET AF VORES UNDERVISNING SKAL LEVERES AF 
STUDENTERUNDERVISERE?

STUDENTERPOLITIK

Puljen uddeles af Københavns Universitets Ud-
dannelsesstrategiske Råd (KUUR), som består af 
14 medlemmer, heraf 4 studenterrepræsentanter 
fra Studenterrådet v. KU.
Midlerne fra puljen har de sidste 2 år fokuseret 
på at skaffe flere selvstudiepladser og trådløst 
internet. Puljen, som kan søges af fakultetet, var 
sidste år på 7 mio. kr, hvortil fakulteterne selv 
lagde yderligere 5,5 mio.

Gennem DIT fakultetsråd (=SundRådet), kan DU 
få indflydelse på, hvad pengene kan gå til i år! Alle 
eer er velkomne, lige fra ønsket om en potteplante i 
et hjørne til fuld møblering af en studentercafé!

Så hvis du har nogen gode ideet, så kom til næste 
SundRådsmøde d. 18/5 i det nye Studenterhus (kl 
16:00) og vær med til at komme med forslag, så vi 
sikrer, at de studerende og Dekanatet mødes.

Kan du ikke komme til Sundrådsmødet, kan forslag 
sendes til studiemiljoe@sundraadet.dk
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Så blev det tid til at gå i eksamens-mode, men inden da, skulle der da lige holdes en 
fredagsbar efter alle kunstens regler.....

Traditionen tro blev det hele skudt af med en fodboldturnering ude på plænen. Der var mange forskellige 
hold, med mange forskellige udklædninger. Nogle af dem kunne også spille lidt fodbold....

MOK's udsendte repporter var på stedet og i stødet og kom til at være vidne til nogle fantastiske kampe.

Dommerne var også i stødet, og i deres små shorts med deres små søde fløjter fik de også pigerne i stø-
det.

Det ville tage alt for lang tid at skrive detaljer om alle kampene, (og MOK's repporters hukommelse er lidt 
blakket) så jeg sammenlægger alle kampe op til finalen i én og samme rapportage:

Ung mand i kjole løber frem til en ung pige med en blå hat på og forsøger en tackling, som på uforklarlig 
hvis ender med at en ung herre med en turtlesdragt i størrelse 8 år får bolden og scorer. Den høje svensker 
med en stram sort wife-beater prøver at score, men bliver stoppet af en lille pige, der efter udsagn på sin 
egen t-shirt kun pisser på sine venner.
Pludselig afbrydes kampen(e) af en bil, der kører ind på græsset og læsser to mænd med elefanthuer og 
orange dragter ud af baggagerummet. De to unge herrer i orange dragter spiller med på banen, men bliver 
lidt forstyrret af fodlænkerne og de unge damer i militærtøj, der hælder vand i ansigtet på dem mens de 
råber af dem. 
En mand med en blå hat skyder en bold ind i en lille dame med en meget skinnende cykelhjelm, som til 
gengæld hopper lidt rundt. Nogen vinder.

Finalen endte med at stå mellem Team Blå Hatte og Team Franzy Boyz, og det var en noget af en gyser. Der 
blev scoret lidt hist og lidt her, og det hele endte med at Team Blå Hatte vandt.

Traditionen tro (eller det vil sige; vi håber I gør det igen næste år, så det bliver en tradition) spillede sidste 
års vinderne til allersidst mod dette års vindere.
Sidste år var det Hold Afstand der vandt, men i år var de ikke helt fuldtallige under selve turneringen, så de 
fik lov til at bevise deres værd efter turneringen.

Det blev også en sand gyser, som endte i straffesparkskonkurrence, hvori der dog kun blev scoret en gang.... 
Alt i alt måtte De Blå Hatte bøje sig i græsset og se sig slået af et fuldtalligt Hold Afstand. 

Mia Joe / MOK.red.

FODBOLDTURNERINGEN D. 7/5

Det fuldtallige Hold AfstandÅrets vindere - De Blå Hatte...

Der bliver indkastet til den helt store 
guldmedalje... eller i hvert fald en 
sidsteplads.....

IDOLBILLEDE
"De lækre dommere"
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Ølstafet skulle der selvfølgelig også til, og spændende var det. 
Efter det første heat, hvor kiddene blev skilt fra fårene var der nogle 
klare finalister, og den største spænding gik på hvem der skulle løbe i fanalen sammen med Scorebogen 
og OLK.

Sådan skulle det dog ikke gå, for just som scorebogen skulle til at afslutte deres semifinale og manden 
med det lange blonde hår skulle under bordet poppede hans skulder som en anden flaske lambrusco.

Ak ak - de hårde dommere lod dommen falde, og scorebogen måtte blive skilt fra bukkene sammen 
med de andre får.

Dernæst stod finalen mellem "OLK", "Vissing og Zoo" og "Vomitus Prime".
Sidste års vindere, OLK, var klart favoritter, men de fik da lidt modstand, som dog ikke kunne slå dem 
af pinden, og endnu i år  fik drengene i de lidt for stramtsiddende tuborg-tights sejren i hus.
En anonym (identiteten er redaktionen bekendt) kilde udtaler at Scorebogen igennem hele konkurrencen 
havde betydelig bedre tider end OLK, og ville have slået dem i finalen.
I den forbindelse kan man jo kun sætte spørgsmåltegn ved at denne tidstagning kommer fra scorebogen, 
og at scorebogen jo åbenbart ikke har de samme kvalitetsskuldre som OLK.....

Mia Joe / MOK

IDOLBILLEDE
"De lækre dommere"

OG ØLSTAFET...

OLK var flyvende......

... men det var der også andre 
der var

... og hurtige under bordet ... og glade for at vinde..... Og tillykke...

Den smukke og velklædte Scorebog....

De to andre finalister, der gav OLK 
kamp til en eller anden streg.....
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PRÆSENTERER

Foredrag om hypotermi ved overlæge Martin 
Nørgaard fra Hjerte-lungekirurgisk afdeling T på 
Aalborg sygehus.

Kom og hør om håndtering og behandling af hy-
poterme patienter med spændende cases og om 
det specielle mobile hypotermi-team fra Aalborg 
sygehus. Ved hjælp af Sikorsky helikopteren og 
deres minihjertelungemaskine, rykker teamet ud 
til hele Danmark og Færøerne. 

Foredraget afholdes mandag d.25 maj omkring 
kl.16 og bliver enten i tandlæge auditorierne på 
panum eller på rigshospitalet. Det præcise sted og 
tidspunkt vil blive slået op i næste uges MOK.

Foredraget er frit for alle. 

ET HEKTISK ÅR FOR IMCC UL-
AND I EN ROLIG, LILLE LANDSBY 
I BOLIVIA

Af Randi Lehmann Nissen, IMCC Uland

En motiverende midtvejsevaluering der giver blod på 
tanden til fem år mere. En velafholdt festival for tradi-
tionelle behandlere og det etablerede sundhedssystem 
giver håb for samarbejdet. Hospitalet i San Lucas’ 
ansættelse af en underviser i basal sundhed. Randi 
udsendt med IMCC Uland til Bolivia gør status over 
disse vigtige fremskridt og mange andre.

Den grønne oase
San Lucas er igen blevet en grøn oase i et landskab, 
bestående af bløde kaktusklædte bakker, så langt 
øjet rækker. Der er igen kommet vand i hanerne 
hver eneste dag og vejen fra vores IMCC Uland-hus 
”Casa Blanca” og op til hospitalet er igen blevet en 
200 meters forhindringsbane af dybe huller fyldt 
med mudder. En sådan forvandling kunne man ellers 
næsten ikke tro på for et par måneder siden, da et 
halvt års tørke havde efterladt et brunt måneland-
skab indhyllet i støvskyer, der næsten dækkede den 
knaldblå himmel hver gang en bil drønede igennem 
landsbyens ”avenida”.
I det år der er gået siden majsen og quinuanen på 
markerne sidst stod og struttede er der sket mere 
end denne Ulands-udsendtes hukommelse kan favne 
af stort og småt, så følgende er et udpluk af, hvad der 
har fyldt mest i os danske udsendte og vores venner 
og samarbejdspartneres hverdag.

Halvvejs i projektet sigter vi mod fem år mere
Da vi kun er to år fra afslutningen på anden projekt-
fase var vi egentlig så småt ved at tænke på at lukke 
og slukke for Ulandprojektet i San Lucas, da en 2 
meter og 4 centimeter høj brite udførte en midtvej-
sevaluering af vores projekt i juni. Efter en måned 

med spændende diskussioner med os danskere samt 
folk på landet og alle, der ellers havde interesse for 
at give deres mening med, udfærdigede han en rap-
port, hvor hovedanbefalingen var, at vi fortsætter 
Ulandsprojektet i fem år mere. Så vi gik straks i 
gang med forarbejdet til at udarbejde en ansøgning 
til Danida om en tredje projektfase, som forhåbentlig 
sikrer bæredygtigheden af vores hovedaktiviteter med 
undervisning af kvinder og traditionelle behandlere 
på landet i basal sundhed.

Traditionelle behandlere mødes med det of-
fentlige sundhedssystem
I juli afholdt vi som de første i landet en festival i 
interkulturalitet, hvor San Lucas blev fyldt med over 
hundrede traditionelle behandlere fra landområdet, 
som ellers aldrig har organiseret sig og har skyet 
samarbejde med det etablerede sundhedsvæsen, da 
de igennem tiden er blevet set meget ned på og deres 
praksis nærmest forsøgt udryddet. Coca læsere, 
åndemanere, traditionelle fødselshjælpere og herb-
alister deltog sammen med amtslige og lokale sund-
hedsmyndigheder og alle de andre nysgerrige i, hvad 
vi håber, var et startskud til et forhåbentligt spirende 
samarbejde mellem de to himmelråbende forskellige 
sundhedssystemer i Bolivia.

Hospitalet ansætter underviser i basal sund-
hed
En stor succes for IMCC har været, at det er lykkes at 
få fastansat den mand, som underviser de sundheds-
frivillige på landet i basal sundhed. Han er en bonde 
fra landet, som IMCC i sin tid har givet et legat til 
en sygehjælperuddannelse. Derefter har hospitalet 
løsansat ham på den IMCC-opstartede og -støttede 
aktivitet med undervisning af bønder fra landet, som 
fungerer som det yderste led i sundhedssystemet 
derude, hvor lægerne stort set aldrig kommer. At 
aktiviteten er blevet 100 % bæredygtig, kan vi næsten 
ikke få armene ned over.

Administrative opgaver, seksualundervisning 
og sport
I det daglige arbejde på vores kontor på hospitalet har 
vi kæmpet med store personaleudskiftninger, hvilket 
har placeret os danske studerende på den uvante side 
af bordet ved ansættelsessamtaler og kontraktforhan-
dlinger. Som altid har vi deltaget i møder med lokale, 
regionale og nationale sundhedsmyndigheder samt 
fået udfordret vores ordforråd, da vi hjalp lægerne 
med seksualundervisning på de lokale gymnasier. 

Når benene har skullet strækkes har vi deltaget i 
landsbyens sportsturneringer, pustende og prustende 
i den tynde luft, eller er taget på landet med vores bo-
livianske ansatte for at overvære deres undervisning 
af kvinder og traditionelle behandlere i sundhed.

Politik er svært at komme udenom i Bolivia
Udenfor vores lille IMCC andedam er der sket store 
skred, som formentlig er nået de danske medier i mere 
eller mindre forvrænget form. Tre valg er det blevet til 
på et år. Indianerpræsidenten Evo Morales har efter to 
valg og en lang, hård brydekamp med landets godse-
jere og den øvre middelklasse fået ændret landets kon-
stitution og dermed sat sin kontroversielle jordreform 
i værk, og den indianskdominerede højlandsregion vi 
bor i har fået sin første kvindelige regionsborgmester, 
som tilmed er en enlig mor, som taler quechua og ude-
lukkende iklæder sig den traditionelle kvindedragt. 
Også på mere lokalt plan er ”kvindekampen” ved at 
slå igennem, da hospitalsadministrationen nu består 
af tre kvinder.
Politik er svært at komme udenom i arbejdet i Bolivia. 
Efter flere års kamp væbnet med et utal af advokater 
har vi endelig fået frigivet vores tre Landcruisere, 
som har stået i tolden i over 2 år pga. den negative 
politiske stemning overfor NGOer, ansporet af præsi-
dent Evo Morales og hans MAS partis (bevægelse mod 
socialismen) negativitet overfor USA’s indblanding i 
Boliviansk politik og erhvervsliv.

San Lucas er rolig og sikker
Også internt har landet været tæt på splittese, da 
løsrivelsesbevægelser har pacificeret landet med 
blokader, som for os Ulands-udsendte mest af alt har 
betydet, at vi ikke har kunnet røre os ud af flækken 
- bogstaveligt talt. 
Men på trods af hvordan medierne, ifølge bekymrede 
mødres telefonopkald, fremstiller Bolivia, kunne vi 
nærmest ikke forestille os et mere roligt og sikkert 
sted end den landsby, vi bor i.

Med venlig hilsen fra Ulands udegruppen i San 
Lucas,
Chuquisaca provinsen i Bolivia
(Forfatter: Randi Lehmann Nissen, udsendt jan ’08 
til feb ’09)

PANUM SKAK FOR ALLE 
ANSATTE OG STUDERENDE
Panum-turneringen i skak afholdes tirsdag d. 19. 
maj kl. 19.00. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig, bare meld dig ind 
i grupperummet ”Panum SKAK” på punkt.ku. 

Det foregår denne gang i det nye studenterhus, der 
ligger tværs over parkeringspladsen. 

Alle studerende og ansatte med tilknytning til 
Panum er meget velkomne til at deltage. 

Deltagelse er gratis! 

Dog skal evt. øl, whisky, cognac og snus medbringes 
selv. 

Vinderen vil blive hyl-
det vidt og bredt. 

På vegne af arrangør-
erne af Panum SKAK, 
Simon Krabbe

BASISGRUPPER

PUFF holder månedsmøde torsdag d. 14/5

PUFF er et nystartet socialt forum for studenter-
forskere, hvor vi udveksler erfaringer, holder 
faglige arrangementer og hygger os sammen!

Kom og deltag i PUFFs opstartsfase – grib chancen 
for at sætte dit præg på gruppens udvikling. Det 
er nu vi for alvor skal beslutte, hvilke aktiviteter 
og arrangementer PUFF skal engagere sig i næste 
semester.

Mødet foregår torsdag d. 14/5 kl. 16.30 i lokale 
1.2.64 
-Og der vil være kaffe og kage.

Venlig hilsen PUFF
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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

Refundering af kursusafgift

Vidste du.....

at du som medlem af FADL kan få en gratis 
studiekalender hvert år.

Studiekalenderen løber fra 1. juli 2009 
til 30. juni 2010 og er fyldt med vigtige 
datoer, praktisk viden og gode råd til dig 
som studerende.
Kalenderen udkommer midt i juni måned 
og kan afhentes i FADLs Sekretariat på 
Blegdamsvej 26.  

Kommende aktiviteter
»  25. maj - Repræsentantskabsmøde

Gratis eksemplar af ”Almen Praksis”
FADL har tidligere på året fået et stort restoplag af terapikompendiet ”Almen Praksis 2008” 
fra Forlagsgruppen til uddeling til studerende på 12. semester.

Nu giver vi dog mulighed for, at alle medlemmer af FADL kan få et gratis eksemplar af bo-
gen - så længe lager haves. Kig forbi FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26.

Bogen omhandler i korte træk sygdomme inden for de forskellige specialer samt et par 
kapitler om henholdsvis hjemmeplejen og juridiske forhold i almen praksis. 

I FADLs Hovedforening sidder Torben Con-
rad, der arbejder som faglig sagsbehandler.

Torben kan hjælpe dig med at forebygge 
problemer, men er der naturligvis også, hvis 
skaden allerede er sket. Torben kan hjælpe 
dig med spørgsmål om:

    overenskomst
    arbejdsmiljø
    selvangivelse og skat
    barsel
    feriepenge
    ansættelsesbreve
    og meget mere

Kontakt sagsbehandleren
Du kan kontakte Torben ved at udfylde en 
kontakt-formular for at sikre, at du får alle de 
vigtige oplysninger med.

Du kan også ringe på tlf. 3532 7479, sende 
en mail til toc@.fadl.dk eller komme forbi 
Torbens kontor i Hovedforeningen (du kan 
med fordel aftale en tid med ham først). 

•
•
•
•
•
•
•

Få faglig hjælp Rabat på bøger
Som medlem af  FADL kan du få fordelagtige 
rabatter, når du køber bøger i Akademisk 
Boghandel. Du får blandt andet: 

Bøger fra FADLs Forlag til særlig 
medlemspris svarende til 15% i 
forhold til normalprisen

Volumenkøbsfordele med særlig 
lav FADL-medlemspris ved køb af 
bogpakker

15% rabat på stetoskoper, kitler, 
dissektionssæt og KU-logovarer

Særlig lav FADL-medlemspris på 
skønlitteratur svarende til 20% rabat i 
forhold til normalprisen

Husk dit FADL-klistermærke, når du handler 
i boghandlen, så du kan identifi cere dig som 
FADL-medlem.

•

•

•

•

FADLs lægevikarkursus i sår & sutur, der skulle have været afholdt henholdsvis den 3/3 
og den 5/3 blev afl yst. De, der havde tilmeldt sig kurset, har fået besked om, at kursusge-
byret på 75 kr. kan afhentes i FADLs Sekretariat.

Der er stadig en del, der ikke har hentet pengene, og sidste frist er tirsdag den 2. juni.

KREDSFORENINGEN

Læge til sommer
Bliver du læge til sommer?

Så vil Lægeforeningen gerne invitere dig 
til kandidatfest og overlevelses-kursus. 

På overlevelseskurset får du tips til over-
gangen fra stud.med. til læge. 

Det er gratis at deltage i 
arrangementerne,og det kræver, at du 
melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk, klik på kitlen 
og se, hvordan du kommer med.
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

V B  M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal, 
2200 København N

VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ 
DINE SPV- VAGTER?
Pr. 1.1. 2006 kan medlemmer af FADL købe bøger 
fra FADL´s Forlag med 15% studierabat.

Tilbuddet gælder i Universitetsbogladen, hvor du fi nder 
bøgerne fra FADL´s Forlag. Du skal bruge et klistermærket 
fra FADL for at kunne identifi cere dig som FADL medlem.
w.lbvin.dk. Skriv i mailen når du bestiller, at du er medlem 
af FADL. 
Hvis du skal holde fest, kan LB Vin også hjælpe dig med 
et godt tilbud. Husk at sige du er FADL-medlem, så får du 
et ekstra godt tilbud. For at benytte dig af ovenstående 
tilbud, skal du placere et medlemsklistermærke fra FADL, 
som du kan få i Kredsforeningen:Panum Instituttet, Bygn-
ing 1.2.7 MÅbningstider: MandaFADL’s Forlag udgiver 
danske lærebøger, der dækker pensum og præsenterer 
stoffet på en let tilgængelig måde.

HOLD 1603 (RIGET) SØGER 4 NYE 
BLODPRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med 
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også 
kaldet 3011. 

Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverd-
age fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt fi re FADL-vagter ind klokken 08.00, 
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. Desuden 
er der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

Krav til dig som ansøger:
SPV-kursus, med min. 300 SPV-timer.
Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 20/5-
09, kl. 17.00, i den store kaffestue på 3011.
Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt 
en sen følgevagt (11-17) inden vagtmødet i maj 
(hverdage).
Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om 

•
•

•

•

måneden.
Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres 
lavt semestertrin højt. 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. maj 2009 kl. 12.00 
via: www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– mærkat hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte hold-
leder Lasse Langhoff Johansen pr. mail.: langhoff@stud.
ku.dk

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?

Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret 
genoplivning på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent pr. uge 26 - 2009.

Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som fast 
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. 
Vi  dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter 
i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.). 
Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:

Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl ednings EKG-overvågn-
ing af op til 46 patienter.
Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
Færdig med 5. semester.
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 5 
måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter pr. 
plan.
Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” 
(se senere).
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt dette er 
vigtigt grundet vores kompakte holdstruktur.
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse 
grænser og kan udskydes til efter en evt. juni-eksa-
men.

Vi kan tilbyde:
Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-
typer samt avanceret genoplivning.
Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nattevagter 
samt 6 betalte dag/aftenvagter, men arbejdet derefter 
skal i høj grad også betragtes som betalt indlæring af 
centrale teoretiske samt kliniske redskaber. 
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med 
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig 
intensiv afdeling.

“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 afholdte 
vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 vagter pr. 4 
ugers vagtplan. 
1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik 
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, 
med efterfølgende middag m.m.

 
Ansøgningsfrist: Fredag den 18. maj 2009 kl. 12:00 via 
www.fadl.dk 
(Vedlæg gerne kort motiveret ansøgning og angiv ven-
ligst på skemaet hvis der er særlige forhold, vi skal være 
opmærksomme på.)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag d 25. 
maj 2009 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Jonas Bille 
Nielsen: 
jonas.bille.nielsen@rh.regionh.dk

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

NÅR I ÆNDRER 
ADRESSE 
ELLER 
TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE 
OS BESKED ENTEN 
PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

OBS!
TIL ALLE VAGTTAGERE!

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny brandtesten. I perioden mellem den 1. og 18. maj 
skal du tage brandtesten igen – også selv om du tog den her i april. Denne periode ligge fast, 
således at det hvert år skal gøres på samme tidspunkt. For at lette arbejdet på Vagtbureauet vil vi fremover kun 
opdaterer medlemssystemet (hvad angår brandtesten) en gang om året, efter-følgende vil der over sommeren 

blive lavet nye kort som sendes ud.
For at tage testen går du ind på http//fadl.powerlearn.dk eller du kan går via linket på www.fadlvagt.dk.

Har du problemer med at logge ind kan du kontakte Vagtbureauet 
på 35 24 54 04 eller e-mail tj@fadl.dk. 

VAGTBUREAUET
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VIDEN
OM

GØGL

HUDKLINIKKEN FREDRIKSSUNDSVEJ 
14A SØGER VIKARER

Vi søger en/to vikar der deler dagene imellem 
sig.

Arbejdet består af, at passe telefon, patientmodtagelsen 
ved skranke samt fordeling af patienter som kommer i 
klinikken.
Vi bruger System NOVAX til PC-journal
Vi har brug for en vikar i perioden:
Maj – 9. juli 2009, evt. med forsættelse medio august
Arbejdstiderne:
              Mandag og onsdag kl. 8.00-14.00
               Tirsdag og torsdag kl. 8.00-13.00
Krav:

Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt. Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledige hold – hold Hudklinik

LÆGEVIKARHOLD 7702

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RH

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
Ambulatorium søger endnu 1 medlem. Vi laver dagligt de 
forambulante journaler - jobbet giver således god rutine 
i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00 
Krav:

FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i næste holdmøde torsdag den 
18.6. kl. 16.00.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 
    

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Ansøgningsfrist: Onsdag den 2.6. 2009 kl. 10.00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing til hold – Mærket ”Hold 7702” 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted primo/medio juni. 

REUMATOLOGISK AMBULATORIUM, 
GENTOFTE SØGER HJÆLP TIL 
JOURNALSKRIVNING

Reumatologisk Ambulatorium, Gentofte, søger 
sekretærhjælp.
 
Vores reumatologiske ambulatorium er p.t. i mangel 
på sekretærhjælp, hvorfor vi ønsker hjælp fra nogle 
studerende har lyst til at give en hånd med at skrive og 
registrere journaler.
Vi kunne ønske os 2 studerende, der er færdige med 
4. Semester og er akkrediteret, er gode til at skrive 
på maskine – og gerne vil arbejde i dagtiden. I første 
omgang varighed 1 måned.
Vi arbejde i såvel GS!Åben som Opus – og skriver i 
Opus-programmet – det er naturligvis en fordel, at du 
er bekendt på Opus og GS!Åben (men ikke noget krav). 
Endvidere skal der registreres relevante ydelser.
Oplæring vil fi nde sted før vagtstart. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 30.marts kl. 09.00 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” 
Reuma.Amb”

RIGSHOSPITALETS 
OPERATIONSGANG SØGER HJÆLP TIL 
SOMMER

Perioden løber fra uge 29 til 34 og drejer sig om tirsdag, 
onsdag og torsdag i alle uger (startende med tirsdag d. 
14/7 og til og med d.20/8).
Det er fra kl. 8.00 til klokken 15.00.
 
Funktionerne er at assistere ved mindre indgreb på et 
operationsleje hvor ptt. er i narkose. Det drejer sig om 
gynækologiske- og anal undersøgelser, cystoskopier, 
oplægning af applikatorer ifm intern stålebehandling. 
Fadl-vagten vil få introduktion og fungere som 2. per-
son (op-spl.) på gulvet, men vil kunne varetage nogle 
funktioner alene. 
 
Det kunne være godt hvis 2 fadl-vagter kunne deles om 
perioden, bl.a. hvis der skulle opstå sygdom.

Krav : 
Min. bestået 5 semester og min. have 300 SPV-timer
Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 18.maj  kl. 09.00 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” 
RH Op-gang”

 HOLD 9000. HOLDET PÅ 
VAGTBUREAUET SØGER NYE 
MEDLEMMER FRA 1. AUGUST 2009.

Arbejdssted: Vagtbureauet, Blegdamsvej 4 (nær Skt. 
Hans Torv). 

Arbejdet: Telefonisk kontakt til hospitalsafdelingerne 
og vagttagere med dækning af SPV-vagter samt div. 
administrative opgaver. 

Arbejdstid: Hverdage dækker holdet vagter kl. 11-17 samt 
kl. 17-7.30 (disse afholdes primært som dobbeltvagter, 
dvs. kl. 11-7.30. Søndage og helligdage dækker holdet 
vagter kl. 9-17 samt kl. 17-09 (disse afholdes primært som 
dobbeltvagter, dvs. kl. 09-09). 

Løn: For vagter på hverdage mellem 11-17; kr. 195 
– øvrige timer kr. 175. Om natten ml. kl. 24 og 04 betales 
kr. 80 pr. time. Til gengæld kan man, i det omfang der er 
muligt,  passe vagten hjemmefra (med mobil og laptop), 
samt at sove om natten når telefonen ikke ringer. 

Kvalifi kationer: Aktiv vagttager, gerne bred vagterfaring, 
serviceminded, evne til at bevare overblik når der er trav-
lt. Fleksibilitet ved vagtplanlægning samt sygdomsdækn-
ing. Skal kunne tage ca. 6 vagter/måned. Gerne tidligt i 
studiet og med vilje til at blive på holdet længe. 

Oplæring: Vil foregå primo august og du vil få selvstæn-
dige vagter fra 1. september, eventuelt enkelte vagter 
midt og slut august. 
Du skal kunne deltage i næste holdmøde d. 27.5.09. 

Yderligere informationer: Ring og tal med den, der tager 
telefonen i vagtafdelingen. (Helst ml. kl. 18 og 20). 

Ansøgning: Til Vagtbureauet, att. Eva Staurseth (mail: 
es@fadl.dk), snarest og senest fredag 15.5.09 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 19.5.09 efter kl. 16.

•
•

VAGTBUREAUET

I anledning af at det snart er sommer, 
bringer MOK her lidt info om snemænd, så de 
ikke går helt i glemmebogen.

En snemand er en menneskelignende figur 
bygget i sne. 
Selve kroppen laves ved at rulle en eller to kæm-
pekugler af sne, som derefter sættes oven på 
hinanden. Som hoved bruges en snekugle der er 
mindre end kuglerne til kroppen.

Snemanden kan være udstyret med en gulerod 
som næse. Som mund og øjne kan der 
bruges sten, og til arme kan der bruges 
grene. 
Hvis man er kreativ, kan armene 
også laves af sne og udstyres med 
en kost. Endelig er der nogle 
mennesker der vælger at 
iklæde snemanden hat, hal-
størklæde og eventuelt give 
den en pibe i munden.

Hallas/MOK.red.

FAGLIG QUIZ
I sidste uge spurgte vi hvad myopi betyder, samt hvilken diagnose 
man kan give den unge smukke dame med stærke smerter og symp-
tomer fra bl.a. nyrerne. Svarene var henholdsvis nærsynethed og 
hantavirus nefropati. Desværre har vi ikke modtaget nogle rigtige 
svar på nogle af spørgsmålene, så de gode præmier vi har fundet 
frem i denne uge bliver desværre ikke delt ud.

DEN BASALE QUIZ
Den meget aktuelle og højt profilerede svinein-
fluenza præsenterede sig første gang i nyhederne 
som H1N1 virus. Spørgsmålet til dig kære læser 
lyder: Hvad står H og N for?

DEN DIAGNOSTISKE QUIZ
En høj 37årig mand overføres til lungemedicinsk afdeling, hvor du er forvagt, med 
hvad der senere viser sig at være en banal lungebetændelse. Det der i virkeligheden 
er interessant, er hans bemærkelsesværdige udseende samt nogle andre abnorme 
fund.
Han har utroligt lange lemmer og fingre og leddene er i øvrigt hypermobile. En 
ekkokardiografisk undersøgelse viser aortadilatation og mitralklapinsufficiens og 
røntgenbilledet af hans columna viser mikrofrakturer, skoliose og thorakal lordose.

Hvilket syndrom har patienten?

Hallas/MOK.red.

I sidste uge spurgte vi hvad myopi betyder, samt hvilken diagnose 
man kan give den unge smukke dame med stærke smerter og symp-
tomer fra bl.a. nyrerne. Svarene var henholdsvis nærsynethed og 
hantavirus nefropati. Desværre har vi ikke modtaget nogle rigtige 
svar på nogle af spørgsmålene, så de gode præmier vi har fundet 

som H1N1 virus. Spørgsmålet til dig kære læser 

Svarene på denne uges quiz be-
des sendes pr. mail til mok@mok.info 

senest mandag d. 18/5 kl. 12



14

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 59 år søges til 
et videnskabeligt forsøg. 

Baggrund
En række sygdomme i hjernen påvirker hjernens 
gennemblødning, og nogle sygdomme i hjernen 
skyldes direkte nedsat eller ophør af blodgennem-
strømningen til hjernen. Et eksempel herpå er en 
blodprop i hjernen, hvor det område i hjernen der 
mangler sin blodforsyning dør i løbet af minutter. 
Måling af hjernens blodforsyning er derfor af stor 
betydning både for at forstå, diagnostisere og be-
handle hjernesygdomme. Vi ønsker at udvikle ikke-
radioaktive, bedre og billigere metoder, end dem der 
eksisterer i dag. Her anvendes MR-skanning som 
er en undersøgelsesmetode baseret på anvendelsen 
af magnetfelter og radiobølger. Derfor er man ikke 
udsat for røntgenstråler eller andre former for mulig 
skadelig stråling under skanningen.

Hvor
Radiologisk afdeling, hovedindgang 3, 1. sal
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup

Hvad
Du vil indledningsvist få foretaget en blodprøve for 
at se om nyrefunktionen er normal.

Selve undersøgelsen består af MRI undersøgelser 
hvor gennemstrømningen af blod til hjernen må-les. 
Der vil i nogle situationer blive brugt et ufarligt kon-
traststof som sprøjtes ind i en overfladisk vene. 

Varighed
Samlet forberedelses- og undersøgelsestid ca. 3 
timer.
Der gives udgiftsgodtgørelse på 150 kroner pr. time. 
Beløbet er skattepligtigt.
Krav
Du skal være rask. Du må ikke have metal i kroppen 
eller lide af klaustrofobi.
Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite.

Henvendelse
Henrik BW Larsson, 
Professor Overlæge Dr.Med.
e-mail: henlar02@glo.regionh.dk 
Tlf: 4323 2432

Otto Henriksen
Læge, Klinisk Assistent. 
e-mail: otthen01@glo.regionh.dk
Tlf. 4323 2451 

Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling 
Glostrup Hospital

RASKE FORSØGSPERSONER SØGES

ANNONCER
STUDERENDE TIL 

FORSKNING! 
Vi søger en forskningsinteresseret studerende 
til Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og 
Kredsløb. 
Det drejer sig om hjerteforskning med sigte på 
at mindske omfanget af hjerteskade efter et 
myocardieinfarkt. Projektet udføres i samarbejdet 
med kardiologiske afdelinger og har stor klinisk 
relevans.  

Vi er en del af en afdeling med et livligt forsknings- 
og socialt miljø, med yngre forskere fra studenter- 
til phd- og postdocniveu. 

Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-op-
gaven, eller indgå i et ”prægraduat forskningsår”. 
Du kan læse om ordningen, samt om selve pro-
jektet,  på  
http://sund.ku.dk/for_studerende/forskning-
saar/ . 

Projektet kan starte i september 2009, eller efter 
nærmere aftale. 

Du er velkommen til at kontakte 

Marek Treiman, 
Panum Instituttet  
M.Treiman@mfi.ku.dk, 
tel. 3532 7510. 
Du kan også komme forbi laboratoriet (Panum, 
6.6.24) og få en nærmere orientering.  

Er du forskningsinteresseret, og har du lyst til at 
holde pause fra studiet for at forske? Så har vi job-
bet til dig!

Vi arbejder med at undersøge metabolisme, ved 
brug af stabile isotoper, i patienter med muskelsy-
gdomme. 

Vi søger en medicinstuderende, til at hjælpe os 
med at udføre kliniske forsøg. Arbejdet består af 
praktiske opgaver som anlæggelse af venflon, blod-
prøvetagning mm.. Du skal arbejde selvstændigt 
med et træningsprojekt af muskelsvindspatienter, 
dvs. der er mulighed for førsteforfatterskab på en 
artikel, samt at få lavet din OSVAL I el. II opgave. 
Er du interesseret i at blive Ph.D studerende, er dette 
også en god start.

Vi kan tilbyde et aktivt forskningsmiljø, deltagelse 
i Ph.D. kurser, kortvarige udenlands ophold, da vi 

undersøger en del patienter i udlandet. Forsøgene 
er af invasiv karakter, hvilket giver gode basale 
kliniske færdigheder.

Det er ikke en forudsætning, at du kender til metoder 
eller har forsket i forvejen, da du vil blive grundigt 
oplært. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, 
er stabil, fleksibel og at du har lyst til at forske. 
Vi foretrækker ansøgere, der kan arbejde mindst 
6 måneder, men kortere ansættelses perioder kan 
sagtens aftales. 

Er du interesseret, så kontakt: Nicolai Preisler, Mob. 
tlf.: 6177 8982 el. tlf.: 3545 6126, e-mail: nicolai.
preisler@rh.regionh.dk, eller Mette Cathrine Ørn-
green, Mob. tlf.: 2893 8193, e-mail: mette.cathrine.
oerngreen@rh.regionh.dk, Neuromuskulær forskn-
ingsenhed, Rigshospitalet.

SKOLARSTIPENDIAT TIL FORSKNING I METABOLISKE 
MUSKELSYGDOMME SØGES

TUTOR VED IT OG 
SUNDHED

Der er fire stillinger, som tutor for studerende 
ved it og sundhed uddannelsen ledige ultimo juli 
2009. Stillingerne kan søges af studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Tutorordningen er en ordning, der skal sikre, at 
de nye It og sundhedsstuderende får en god start 
på studiet.

Arbejdet omfatter 32 timers arbejde på efterårsse-
mestret 2009 samt 15 timers arbejde på forårsse-
mestret 2010. 

En tutors arbejdsopgaver består blandt 
andet i; 

At arrangere RUS tur sammen med RUS vejle-
dere fra studiet
at afholde jævnlige møder med sit hold og 
informere om tidspunkter for eksamens- og 
semestertilmelding og eventuelle ændringer i 
semesterundervisningen.
at kunne besvare de spørgsmål de studerende 
måtte have og forventes derfor at samarbejde 
med studievejledningen.
at have kendskab til studieordningens opbyg-
ning og indhold, og holde sig ajour med de 
vigtigste sager, der har betydning for 1. og 2. 
semester. 
at afholde fællesmøder med de andre tutorer, 
så der bliver formidlet den samme information 
til alle holdene. 

Tutorerne deltager på en del af rusturen (26.-28. 
august 2009), så man kan møde sit hold allerede 
på det tidspunkt.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.
itogsundhed.ku.dk

Ønskes yderligere oplysninger kan disse fås hos 
studiesekretær Mette K. Kristensen, mekr@sund.
ku.dk

Interesserede ansøgere bedes indsende en ansøgn-
ing til mekr@sund.ku.dk senest den 1. juni 2009 kl. 
12.00. Samtaler vil finde sted den 3. og 4. juni..

•

•

•

•

•

Vi er en forskningsgruppe på Bispebjerg og Hvi-
dovre Hospital med tæt samarbejde med Panum 
Instituttet. 
Vores forskning drejer sig hovedsageligt om type 
2 sukkersyge. Nærmere bestemt produktionen af 
tarmhormoner (GLP-1 og GIP) og disses virkning 
på β-cellen.

Vi er netop ved at afslutte et videnskabeligt projekt 
omhandlende den nedsatte virkning af insulin i 
forstadier til type 2 sukkersyge.
Vores positive fund gør, at vi ønsker en yderligere 
afklaring af den nedsatte virkning af insulin i fors-
tadier til type 2 sukkersyge. 
Vi kan derfor tilbyde et veldefineret projekt af ca. 1 
års varighed til en forskningsinteresseret stud. med. 
Projektet vil begynde d. 1. september 2009.

Krav:
Bestået 7. semester•

En interesse i klinisk forskning
At du er arbejdsom og ansvarlig

Vi kan tilbyde:
Et spændende og aktivt forskningsmiljø
Gode muligheder for et førsteforfatterskab i et 
internationalt videnskabeligt tidsskrift
Scholarstipendie
Projektet kan evt. bruges som en OSVALII

Du kan ansøge om stillingen indtil 1. juni, hvorefter 
vi holder ansættelsessamtaler. 

Mvh.
Scholarstipendiat David H. Jensen, David_hebbel-
strup_jensen@hotmail.com, tlf: 28689223
Overlæge, dr. med. Thure Krarup, TKRA0008@bbh.
regionh.dk, tlf: 20116061

•
•

•
•

•
•

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES 

Her burde være en kano med rigtig mange indianere! 

Men Hallas blev sur og gik hjem

Ugens
Piet Van Deurs
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 Hvad har de studerende nu gang i? Snakken går på 
gange og kontorer på universiteterne. Hvad ligner det 
offentligt at kritisere studieordninger og øget optag 
– bare fordi der ikke er en sikring af at lægerne bliver 
ordentligt uddannet?

Jeg overhørte en samtale på et unavngivet køben-
havnsk universitet i sidste måned. De ansatte kritis-
erede de studerende for at blande sig i universitetet 
håndtering af det øgede optag. ”Det kan de da ikke 
gøre offentligt”, blev der sagt.
Jeg var målløs!
Tror man virkelig, at de studerende er en flok lalleg-
lade lemminger, der vil finde sig i dårlig og mangelfuld 
undervisning?
Det gør man vist.
Men er det så blot de studerende, der er utilfredse? 
Nej, også undervisere har givet udtryk for, at meget af 
undervisningen hverken er obligatorisk eller særligt 
god. Derfor betyder det heller ikke så meget, om man 
mangler den eller ej. 
Det virker grotesk ikke at gå mere op i kvaliteten af 
lægeuddannelsen – læger har trods alt ansvaret for 
patienternes liv og førlighed. Hvis man fjerner mere 
af den kliniske undervisning svarer det til at uddanne 
piloter uden at lære dem at lande. Kan man det?
Men på den anden side er det jo nemt at optage flere 
studerende, når de alligevel ikke behøver så megen 
undervisning.

ARBEJDSLØSE YNGRE LÆGER 
OG MANGEL PÅ SPECIALLÆGER
I befolkningen står politikernes budskab om det 
hensigtsmæssige i et øget optag stærkt, for hvem vil 
ikke gerne være sikker på at kunne få behandling? 
Men virkeligheden er ikke et politisk budskab om 
flere læger. Virkeligheden er kommende arbejdsløshed 
blandt yngre læger.
Der bør ikke være mangel på læger i Danmark, men 
denne måde at løse lægemanglen på er desværre 
ikke ret gennemtænkt. Hvor længe tager det f.eks. 
at uddanne en speciallæge? Har politikerne over-
vejet dét?
På trods af Lægeforeningens og FADLs protester, gen-
nemføres der et øget optag på 200 studerende næste 
år, men hvad skal de egentligt lave, når de bliver 
færdige, alle disse nye, arbejdsløse yngre læger? Skal 

de til udlandet? Skal de arbejde i industrien? Eller 
skal de erstatte alle de manglende sygeplejersker og 
lægesekretærer? 
Har politikerne og universiteterne overvejet konsekven-
serne af et øget optag?

MERE KLINIK – MINDRE KOGLE-
KIRTEL
Jeg har været til forelæsning om koglekirtlen.  Et 
tætpakket auditorium – 45  minutter om koglekirtlens 
mysterium. En struktur man ikke med sikkerhed kan 
sige ret meget om, men at det er en lille struktur i 
hjernen - Spændende måske, men ikke videre klinisk 
relevant. Til sammenligning er der ingen undervisn-
ing i at undersøge og behandle øjenskader. 
Ser man i skadestuen mon flere med en syg koglekirtel 
end med øjenskader?
Har Universiteterne og Sundhedsstyrelsen prioriteret 
de væsentlige ting i lægeuddannelsen?
Og klinikpladser er der mangel på siger de – derfor 
bliver københavnske studerende nu deporteret til 
Sverige i klinik. Hvor skal de 200 nye studerende hen? 
Antallet af pladser  i Sverige er jo allerede fordoblet. 
Hvor mange nye svenske studerende kommer der 
mon når man nu kan tage en del af uddannelsen i 
Sverige? 
Altså
Danske skatteydere betaler både uddannelsen og de 
svenske hospitaler for at uddanne svenske lægestud-
erende i Sverige – det er da sund fornuft.
Er det samfundsøkonomisk smart?
På min afdeling er der nu 12 studerende tilknyttet 
– dobbelt så mange som normalt. Resultatet? De 
studerende går tidligere hjem, fordi der ikke er noget 
at lave. Jeg finder det voldsomt problematisk at de 
studerende ikke står på dagsprogrammet til konkrete 
superviserede opgaver – det er her læringen ligger. 
Endvidere er det svært for os som læger at supervisere 
mere end en studerende af gangen hvilket er resultatet 
af det store antal studerende.
Uden den relevante kliniske erfaring vil de studerende 
ikke være ordentligt rustede til den kliniske hverdag 
og vil derfor være lang tid om at komme i gang med 
arbejdet når de er færdige. 
At basere lægeuddannelsen så meget på teori frem for 
klinik svarer til at have mundtlig kommunikation og 
gå til en skriftlig eksamen. Hvilket man i øvrigt gør 

på lægestudiet i Odense.
For mig er det naturligt, at de færdige læger besidder 
et vist fagligt niveau – og mon ikke også Sundhedssty-
relsen, Danske Regioner og patienterne forventer, at 
en læge har sine basale færdigheder i orden? Af samme 
grund forudsætter det øgede optag som et minimum, 
at universiteterne får styr på studieordningerne.
Synes Danske Regioner og de ledende overlæger de nye 
læger har klinisk erfaring nok ?

UNIVERSITETERNE: VORES UN-
DERVISNING ER DÅRLIG, SÅ DU 
BEHØVER IKKE MØDE OP
289 loftsplader: Sidste tirsdag sad en veninde to gange 
i løbet af dagen og studerede loftet i auditoriet - begge 
gange glemte forelæseren nemlig at møde op.
Tilsvarende modtog en god ven fire dage inden se-
mesterstart beskeden om, at han skulle i klinik 14 
km udenfor Maribo. ”Jeg skulle med toget dagen før, 
hvis jeg skulle nå det!”, sagde han, og kunne derfor 
ikke nå meget af undervisningen på Universitetet. 
”Undervisningen bliver ikke evalueret særligt godt, 
så du behøver ikke komme”! Det var svaret han fik, 
da han ringede til universitetet for at spørge, hvordan 
han kunne få den undervisning, han ville komme til 
at miste. 
Er undervisningen god nok ? Behøver man gå på 
universitetet for at blive læge?

OG KONKLUSIONEN ER?
Selvom alle der har sat sig ind i systemet ved, at man 
ikke kan løse speciallægemanglen ved en forhastet 
basisordning, en ugennemtænkt 4-årsregel og et øget 
optag så er konklusionen naturligvis, at vi optager 200 
studerende mere. 
Vores universiteter mener ikke undervisningen er god 
nok. De mangler klinikpladser og sender derfor folk til 
udlandet i den sparsomme klinik der er råd til.
Ingen har overvejet konsekvenserne af et øget optag. 
Ingen ved om det kommer til at betyde arbejdsløshed 
blandt yngre læger, flere der forlader Danmark efter 
endt uddannelse eller effekten  på kvaliteten af ud-
dannelsen og de kommende yngre læger. 
Men vi optager 200 mere.
Så mangler der måske ikke alment praktiserende 
læger i Thisted om 15 år.

HVORFOR OVERHOVEDET GÅ PÅ UNIVERSITETETET?

Ugens ting er sørme en god ting at have, hvis man har den det pas-
ser til. Især hvis man vil huskes sammen med alle de andre, der også 
var der den dag. Til alle dem tror det hører til et modeltog, så er det 
forkert, det er det ikke. Det er noget andet, men man kan godt bruge 
det til en hobby, eller kunne før det gik ud af produktion. 
Skriv dit svar til mok@mok.info

Elise/MOK.red.

Ugens
Piet Van Deurs

Hvad er det?
Sidste uges

Piet Van Deurs...

Hvad er det? Hvad var det så?

Det var ikke en hamster-
plov, og heller ikke en 
gammeldags spiral med 
udtræksring. 
Sidste uges korrekte svar 
var... en garnnøgleholder! 
Vikl garnet om korset, og 

fæstn systemet til håndleddet.
Det var der så ingen der havde 
gættet på, så præmierne må være 
dobblet så store denne gang...

DEBAT OG UGENS PIET VAN DEURS
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