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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: Røntgenbilleder af fugle - Læg især mærke til hvor stort 
Kiwifuglens æg er i forhold til fuglen selv (nederst til højre).    /Hallas MOK-red.

Onsdag: 
  MOK nr 29, årgang 41 udkommer

Torsdag: Kredsforeningen holder lukket
  Præstens strikkecafé kl. 15.30
  Spotfestival i Århus - Ave åbner festivalen
  - se mere på www.myspace.com/avemusic

Fredag:  Vagtbureauet holder lukket

Lørdag: Store løbeweekend starter:
  Skagensløb i Skagen
  Politiken minimarathon

Søndag: Copenhagen Marathon - Tag ud og løb eller kig  
  på aktive individer

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  FADL repræsentantskabsmøde kl 16.15
  SATS fordrag om hypothermi kl. 15.30
 

Tirsdag: 
Hepatitis B vaccination i opgang 51c, 1. sal kl 15.15 - 16.30

Denne  redaktion

MOK



3

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 6536

I sidste uge bragte vi et billede af en 
lille dims, med en kryptisk forklaring 
på havd det ikke var, og en lidt mere 
kryptisk forklaring på hvad det var.
Det ville muligvis have hjulpet, hvis 
I kunne se at der står "autoknips" på 
siden af dimsen...

Det drejede sig naturligvis om 
en gammeldags selvudløser til 
et kamera.

I denne uge skal vi over i bygge-
branchen, hvor dimsen, der et et 
billede af, har en knusende vigtig 
funktion....
Den færdes sjældent alene, men sam-
men med mange venner magen til 
den selv. Den ligger heller ikke stille, 
når den udføre sin funktion, og hvis 
den havde et vestibulærapparat ville 
den blive helt rundtosset. Jeg kan 
ydermere afsløre at den er ret tung i 
forhold til sin størrelse. 

Sidste uges quiz var så populær, 
at vi blev rigtig glade, men det kan 
da også have noget at gøre med det 
gode vejr i skrivende stund....

Svaret på den basale var ganske 
som 
Arne Vidar Wøyen skriver:
Hæmagglutinin og neuraminidase. 
Han informere videre at: "Foran-
dringer i disse molekyler kan gi 
“pandemic shift” med medfølgende 
massehysteri.". hvilket vi godt 
kunne lide.

Svaret på den diagnostiske var 
Marfan's syndrom, og det kunne 
Naja svare på.

De to vindere kan komme forbi en 
af de næste to mandage og hente en 
fin præmie.

Og så til denne uges quiz:

Den diagnostiske quiz
En ældre flot solbrun mand på 
67år, der har været gift og skilt to 
gange henvender sig i din praksis. 
Han har for fire år siden været på 
ferie i Mallorca med sin daværende 
kone, hvor han mødte en 24-årig 
model, hvilket resulterede i én af 
føromtalte skilsmisser.
Den ældre herre samler i øvrigt 
vestibulærapparater fra torsk, og 
har i konsultationen en gul polo af 
mærket Lacoste, og et par karry-
farvede bermuda-shorts på.
Igennem den senere tid har han 
følt sig obstiperet og har tabt vægt. 
Derudover har han haft gentagne 
anfald med hjertebanken og svær 
hovedpine. Anfaldene tager om-
kring et kvarters tid og derefter får 
han det godt igen. Under anfaldene 
har han lagt mærke til en øget sved-
sekretion.
Ved en kort men grundig under-
søgelse af patienten finder du bl.a. 
blodtryk på 160/110. Du bestiller 
desuden nogle blodprøver der viser 
en forhøjet hæmoglobin.

Hvad fejler patienten?

Den basale quiz
Hvilke to arterier afgår fra a. pu-
denda interna og forsyner corpus 
spongiosum i penis?

Send dit svar til mok@mok.info

Mia Joe og Hallas / mok.red.

Hvad er det?

Ugens
Piet Van Deurs

Skriv
 dit sv

ar t
il m

ok@
mok.in

fo

Nogle gange kan rigtige læger også 
huske deres bagland, og således har 
vores egen A. P. Skovsen skrevet 
lidt trivia fra den medicinske ver-
den:

Til stud.med.'en på et ikke så højt 
semester, skal det lige oplyses at 
warfarin, som det næste skal han-
dle om er en K-vitamin antagonist, 
hvilket kan bruges til forebyggelse 
af tromboser. 
 
Warfarin blev opdaget ved et 
tilfælde i 1920’erne. I det sydlige 
USA fandt man uforklarlige tilfæl-
de af dødt kvæg, hvor dødsårsagen 
var indre blødninger. Forskere fra 
Wisconsin Alumni Research Foun-
dation fandt ud af, at der i det nys-

låede kløvergræs, der blev anbragt 
i siloerne, var høje koncentration af 
kumarin (fremkalder græslugten). 
I varme og fugtige somre var der 
usædvanligt meget kumarin. Under 
den høje temperatur, fugt og tryk i 
siloerne blev kumarin omdannet til 
et stof der, når kvæget åd græsset, 
kunne fortynde blodet så meget, at 
dyrene døde af indre blødninger. De 
kaldte stoffet for WARFarin (WARF 
er en forkortelse for Wisconsin 
Alumni Research Foundation).

Faglig
Quiz

VIDEN
OM

QUIZ & VIDEN OM
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Har du et
stort eller lille

fysisk eller psykisk 
handicap?

Hvis ja: Så vil vi gerne i dialog med dig om, hvordan du oplever 
det at studere på SUND. 

Hvilken hjælp og vejledning du har fået?
Hvilken hjælp og vejledning kunne du have haft glæde af?
Hvad kan SUND gøre bedre? 
Hvilke tips vil du give videre til andre / kommende studerende 
på SUND med små og store fysiske og psykiske handicaps?

I første omgang kan vi desværre ikke love mirakler, men vi vil 
gerne med dette møde opnå viden om vilkårene og behovene for 
jer studerende på SUND, der har et lille eller stort fysisk eller 
psykisk handicap. Med mere viden bliver muligheden for, at vi 
kan forbedre tilbuddene også større!

Vi mødes 

tirsdag d. 26. maj 
i lille mødesal kl. 16-18.

Vi byder på et stykke kage og en kop te eller kaffe.
Er du forhindret i at deltage, eller har du ikke lyst til at dele dine 
oplevelser med hele forsamlingen, så er du meget velkommen til 
at skrive eller ringe til os.
Vi vil også gerne vide, om du kommer, så vi har kage nok!

Mange hilsner

Kristina Lyster
AC-studievejleder og SPS (SpecialPædagogiskStøtte)-kontak-
tperson
35 32 64 74  /  kly@sund.ku.dk

Gunilla Sommer
UMV (UndervisningsMiljøVurdering)-projektleder
35 32 71 01  /  guso@sund.ku.dk

•
•
•
•

Til studerende og undervisere

INFORMATION FRA KLINISK 
FÆLLESSEKRETARIAT (KF)
I forlængelse af tidligere udsendt informa-
tion om åbningen af Klinisk Fæl-lessekretar-
iat på Panum, kan vi nu oplyse, at arbejdet 
i sekretariatet er organiseret således, at der 
er én hovedansvarlig for hvert af de semes-
tre på medicinstudiet, som sekretariatet 
dækker. Den ansvarlige studiesekretær har 
ansvaret for planlægning af al undervisn-
ing på semesteret uanset hospital. Henv-
endelser bedes som udgangspunkt rettet 
direkte til den ansvarlige stu-diesekretær. 
Fordelingen af opgaver i sekretariatet er 
som angivet nedenfor. 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at bek-
lage de vanskeligheder, som vo-res brugere 
har haft i relation til at kontakte sekretari-
atet telefonisk i indeværende uge. Der har 
været en række tekniske problemer med 
telefonforbindelserne, som dog nu skulle 
være afhjulpet.

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til 
at appellere til jeres forståelse for, at der i 
indkøringsfasen for sekretariatet har været- 
og fortsat vil være dage, hvor medarbejderne 
er på kurser o.a. med henblik på faglig 
kvalificering til at løfte opgaverne. Vi søger 
i den forbindelse at minimere generne for 
vores brugere mest muligt, og at sikre hurtig 
respons på akutte henven-delser. Det kan 
dog ikke undgås, at der i indkøringsfasen 
vil forekomme længere responstider end 
normalt, selv om alle medarbejdere yder 
deres bedste for at give jer en optimal service 
inden for de givne rammer.

Vi ser frem til samarbejdet med jer!

Christian Lundborg
Sekretariatschef

Praktiske oplysninger, fordeling af arbejdsområder m.v. i KF

Postadresse:
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet
Klinisk Fællessekretariat
Blegdamsvej 3B 
2200 København N.

E-mail: FAK-Klinisk-Sekr@sund.ku.dk , eller tlf. 35 32 71 04.
Træffetid: ma. kl. 10.30- 12.30, ti. - fre. 8.15 - 12.30
Lokale 9.2.01. og 9.2.03.

Studiesekretærer:
6 + 8 sem. Lili Hansen, tlf. 3532 6482, mail: lilh@sund.ku.dk 
 Meryem Boumendil, tlf. 3532 6483, mail: mhb@sund.ku.dk 
7. sem.  Lone Grøn Lauersen, tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk 
9. sem. Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk 
10. sem.  Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk 
11. sem.  Anna-Lise Lindahl (faglig koordinator), tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
12. sem.  Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489  mail: harn@sund.ku.dk 

Henvendelser om studenterfaciliteter, adgangsforhold, logi-
stiske forhold m.v. på hospitalerne:

Herlev Hospital:
Fysiske/logistiske forhold vedrørende au-
ditorier: Intern Service og Logistik: Tlf.nr. 
44 88 22 18.
Introduktion og kursusforløb samt kort-/nø-
glesystem: Teamsekretær i Ud-viklingsafde-
lingen Maria C. Jørgensen, Tlf.nr. 44 88 28 
05, e-mail: macajo01@heh.regionh.dk 
Udlån af fagbøger, kopimaskine for studer-
ende, it-adgang, nøgler til bokse i læsesal 
samt oprettelse/sletning af brugerpro-
filer for de studerende i hospita-lets IT-
system, flyttes til fagbiblioteket v. Jørgen 
Hvidsten, der kan kontak-tes på e-mail: 
j.hvidsten@heh.regionh.dk, eller tlf.nr. 44 
88 35 41.

Hvidovre Hospital
Henvendelser om studenterfaciliteter, 
herunder fysiske/logistiske forhold ve-
drørende auditorier, kort-/nøglesystem, ud-
lån af fagbøger, kopimaskine for studerende, 
brugeroprettelse/-sletning i hospitalets IT-
system, nøgler til bokse i læsesal skal indtil 
videre ske til Marianne Sørensen, der kan 
kontak-tes på SKU-HVH@hvh.regionh.dk 
eller tlf.nr. 36 32 27 92.

Rigshospitalet
Henvendelser om studenterfaciliteter, 
herunder adgangsforhold, fysi-ske/logistiske 
forhold vedrørende auditorier, kopimask-
ine for studerende og brugeroprettelse/-
sletning i hospitalets IT-system skal ske 
til fuldmægtig Ri-ta Dalhammer, der kan 
kontaktes på e-mail: sku-rh@rh.regionh.dk, 
eller tlf.nr. 35 45 44 36.

Bispebjerg Hospital
Som tidligere oplyst betjenes Bispebjerg 
Hospital i relation til studenterfaci-liteter, 

adgangsforhold og logistiske-/lokalemæssige 
forhold af Sekretariatet for Klinisk Under-
visning på Hvidovre Hospital v. Marianne 
Sørensen, jf. ovenfor, indtil udgangen af 
maj 2009. Herefter overtager Bispebjerg 
Hospi-tal selv ansvaret. BBH behandler p.t. 
spørgsmålet om den fremtidige organi-sator-
iske forankring af disse funktioner, og der 
vil blive udsendt nærmere information om 
kontaktforhold, når BBH har afklaret dette, 
senest med ud-gangen af maj måned.

Amager Hospital
Henvendelser bedes indtil videre rettet til 
Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for.
Frederiksberg Hospital
Henvendelser bedes indtil videre rettet til 
Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for.

Glostrup Hospital: 
Per Dylov 4323 2207
mail: perdyl01@glo.regionh.dk.

Gentofte Hospital:
Henriette Møller har tlf. 3977 7203
mail: henmol03@geh.regionh.dk.

Hillerød Sygehus:
Henvendelser bedes indtil videre rettet til 
Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for.

Hospitaler i region sj:

Roskilde Sygehus:
Lotte Boholt Kristensen tlf. 4732 1901
lbki@regionsjaelland.dk

Køge Sygehus:
Susanne Bordrup tlf. 4732 1014
ksbo@regionsjaelland.dk

Dispensationsansøgning?
Ultimo maj begynder studieadministrationen at sende svarene 
på medicinstuderendes ansøgninger om dispensation og merit 
direkte til den studerendes ku-mailadresse og ikke længere 
pr. brev.

Da svarene kan indeholde personfølsomme oplysninger vil 
administrationen ikke kunne sende svarene til mailadresser 
uden for universitetets domaine.

Ændringen gennemføres som et led i administrationens arbejde 
med at effektivisere sags- og arbejdsgange.

Det betyder, at svarene på ansøgninger om dispensation og merit 
fremover kun sendes pr. mail og ikke længere i papirform.

Svarene sendes til den studerendes KU-mail og kun til denne. 
Derfor er det KU-mailadressen, der skal oplyses, når ansøgnin-
gen om dispensation skal udfyldes.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ændringen kan rettes til 
sekretæren for dispensationsudvalget Gitte Birkbøll, bim@sund.
ku.dk eller studiechef Lisbeth Roland Hansen, lrh@sund.
ku.dk

STYRENDE ORGANER

KANO MED INDIANERE
For at Hallas ikke igen skulle gå i protest så fik redaktionen endelig tegnet 
en kano med indianere der laver de ting Hallas kan lide at lave når han er 
hjemme!    Markus/MOK.red
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Forår 2009, Uge 21-22
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 18/5 1800 – 1900 15 – 16 og 17 – 18 Gro Askgaard 
Tirsdag 19/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Rasmus Carter-Storch 
Onsdag 20/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen 
Mandag 25/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard 
Tirsdag 26/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Rasmus Carter-Storch 
Onsdag 27/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen 
Torsdag 28/5 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard 
Torsdag 28/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen 

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

Ansøgningsfrist til udvekslingsophold 
på det medicinske fakultet på Vanderbilt University 
School of Medicine, Vanderbilt University i Nash-
ville, Tennesse, USA  og University of Iowa 
- for forår og efterår 2010
 
- Vanderbilt University - kun muligt på 9. og 11. semester (3 måned-
ers varighed)
- University of Iowa - kun muligt på 11. semester. (Opholdet kan 
højst være af 2 måneders varighed. Den studrende kan selv arran-
gerer 1 måned et andet sted i USA, så opholdet bliver på mindst 3 
måneder).
 
Erfaringsrapporter fra Vanderbilt University kan findes på http://
medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/Vanderbilt_/
 
Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 2. juni 2009 kl. 12.00. Ansøg-
ningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen på Fakultetssek-
retariatsgangen.
 
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://medicin.ku.dk/
internationalt/lok-verden/
 
Hvis du har yderligere spørgsmål. kan du desuden kontakte den 
internationale studievejleder Eva Maryl.
Træffetid: Mandag og torsdag mellem kl. 10.00-12.00 i lokale 9.1.27. 
Eller mandag mellem kl. 9.00-10.00 på telefon 3532-7528.
 
Med venlig hilsen
Eva Maryl og Martin Ellermann

International Corner

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 21, 2009

Føljeton: Livet. En ligning, der ikke går 
op.
Afsnit XI – Vrede II (”Ira”)

“Jeg har det fredeligste sindelag. Mine ønsker består 
i en beskeden hytte, et stråtag, en god seng, god mad, 
frisk mælk og smør, blomster uden for vinduet og et 
par smukke træer foran døren samt, hvis den gode 
Gud vil gøre min lykke fuldkommen, at han lader mig 
opleve den glæde, at seks eller syv af mine fjender bliver 
hængt i disse træer. Rørt om hjertet vil jeg før deres 
død tilgive dem al den uret, de har begået mod mig i 
livet - ja, man skal tilgive sine fjender, men ikke før de 
er hængt”. (Heinrich Heine, 1797-1856).

Der er meget at sige om vrede. Der er meget at over-
veje. Vreden kender vi fra os selv og andre. Vi ved, at 
den kan være destruktiv og et udtryk for det negative 
i livet. Vi ved dog også, at vreden kan være drivkraften 
bag store, vigtige bedrifter. Vreden kan opleves som 
inderligt berettiget. Vreden kan være storladen og 
dramatisk, og kan tjene en markering af et individs 
grænser. Grænser, som måske ellers er utydelige. ”Jeg 
finder mig ikke i noget! Her går grænsen!” 

Vreden – og de andre dødssynder – udtrykker men-
neskelige dispositioner, tilbøjeligheder, som ikke er 
syndige eller forkerte som sådan, men som i sig rummer 
både positive og negative muligheder for at komme til 
udtryk. Problemet opstår, når tilbøjeligheden over-
tager et menneske; når mennesket fx i vrede mister 
besindelsen eller lader langvarig, indestængt vrede 
transformeres til bitterhed. 

Vrede er bare vrede. En følelse. Kig på den. Den er 
muligvis grim, deform, svær at styre. Den kan ikke 
bortreguleres. Den kan ikke forbydes. For den er der. 
Hos dig og hos andre.

Og der er meget, meget, meget mere at sige om den, 
end jeg kan nå her. 
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk me-
darbejder Lise Lotz skriver et afsnit på skift hver uge 
og vores bidrag til føljetonnen vil være ordnet efter de 
syv dødssynder: hovmod (“superbia”), griskhed (“ava-
ritia”), nydelsessyge (“luxuria”), misundelse (“invidia”), 
frådseri (“gula”), vrede (“ira”) og ladhed (“acedia”). 

Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores 
blog: http://ku-praest.blogspot.com/ Her vil der også 
være billeder og links til videre læsning.

Strikkecafeen Den Røde Tråd
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi strikker hver torsdag og alle er velkomne. Vi fortsæt-
ter 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. 

Sidste fredagsgudstjeneste i dette semester er i forbin-
delse med pinsefrokosten og foregår i Sankt Johannes 
Kirke på Sankt Hans Torv og IKKE i Trinitatis Kirke. 
Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen prædiker. 
Alle er velkomne!

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

MENTOR FOR EN INTERNATIONAL STUDERENDE
Til august/september ankommer der en række uden-
landske medicinstuderende, der skal tage et semester 
eller to på SUND. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale 
studerende finde sig godt tilrette på Københavns 
Universitet? 

Jobbet består i at: 
Hente den studerende i lufthavnen (hvis dette 
ønskes)
Hente nøgler og hjælpe med indkvartering (hvis 
dette ønskes)
Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom 

•

•

•

kontakt til de officielle myndigheder mhp. syge-
sikringsbevis, oprettelse af bankkonti m.m. (hvis 
dette ønskes)
Være med til at planlægge ét eller flere ar-
rangementer i løbet af semestret med de andre 
mentorer

En mentor kan:    
Vise rundt i København og på studiet
Bytte mentees med andre mentorer

En mentor har ikke pligt til at: 
Sørge for bolig
Sponsorere sin mentee

•

•
•

•
•

Fungere som støttepædagog
Underholde sin mentee

En mentor får oftest tilknyttet to studerende. 
Jobbet belønnes med et gavekort på 
500 kr. til bogladen.

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave 
eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så 
kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: 
stb@sund.ku.dk 

•
•

STUDIEVEJLEDNINGEN & STUDENTERPRÆSTEN
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KONTAKTANNONCE

Vi er nogle høje, flotte, succesfulde ældre herrer, med 
mørkeblond hår. Vi elsker lange gåture på stranden, 
romantiske middage og hygge over stearinlys eller 
foran kaminen. 

Vores interesser: Gode bøger, frimærker, jazz og klas-
sisk musik. Derudover er vi udadvendte mennesker, 
der altid er åbne for nye ideer.

Du skal: Være kvinde, gerne i en giftemoden alder. 
Have humor (men helst ingen tumor;). Have et åbent 
sind og et stort hjerte. Derudover gør det ikke noget, 
at du deler nogle af vores interesser. 

Interesseret..?!?

Så kontakt en af os nedenstående:
David Hvidtfelt Hansen tlf. 26286486
David Lentz Sørensen tlf. 24270569
David Kjosnes tlf. +4526286486
David Michelsen tlf. +4524270569
David Peick Sonne tlf. 004526286486
David Schefte tlf. 004524270569
På gensyn ;D  avid..

Se alle Munksgaards medicinske lærebøger på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

RØDE PLETTER, PLAMAGER OG ANDET SNASK!
KLINISK DERMATOLOGI 
OG VENEROLOGI
2. udg.
REDIGERET AF KLAUS EJNER ANDERSEN, 
HANS BREDSTED LOMHOLT, KRISTIAN 
THESTRUP-PEDERSEN OG HANS 
CHRISTIAN WULF

Fås nu i ny og meget revideret udgave. Det er en 
lærebog i hud- og kønssygdomme, hvor der er 
lagt vægt på at fremhæve sygdomme og symp-
tomer, som er hyppige og væsentlige i almen 
praksis og på hospitalsafdelinger. Dermatologi 
og venerologi undergår som alle specialer inden 
for medicin forandringer over tid. Dette gælder 
blandt andet sygdomshyppighed og behand-
lingsmuligheder, hvilket denne 2. udgave 
afspejler.

AKUTTE
HUDSYGDOMME
CLAUS ZACHARIAE, ROBERT 
GNIADECKI, NIELS VEIEN 

OG HUGH ZACHARIAE

Akutte hudsygdomme er et praktisk 
orienteret opslagsværk, der sætter 
brugeren i stand til at stille den kor-
rekte diagnose, tage de rigtige prøver 
og udføre den primære behandling 
af akutte hudsygdomme. 

SÅR – BAGGRUND, 
DIAGNOSE OG BEHANDLING 
2. udg.
REDIGERET AF FINN GOTTRUP 

OG TONNY KARLSMARK

Bogen giver en grundig information om mange 
forskellige sårtyper, deres diagnostik og behandling. 
Den er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel 
del. Den almene del beskriver de generelle problemer, 
der opstår for sårpatienter, og den specielle del giver 
en gennemgang af de enkelte sårtyper.

Denne 2. udgave er gennemrevideret og helt opdate-
ret, og bogens gode koncept er justeret og videreud-
viklet med en del nye forfattere og et helt nyt kapitel 
om sundhedsøkonomi. 

295 SIDER
KR. 548,-     

 (VEJL.)

192 SIDER
KR. 278,-      
 (VEJL.)

455 SIDER
KR. 478,-      

 (VEJL.)

SINGLE! - Sådan ser vi ud!

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder for første gang 
en summer school rettet mod medicinstuderende og 
nyligt uddannede læger med det ønske, at øge rekrut-
teringen til psykiatrien.

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte 
bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for 
psykiatrien præsenteret af eksperter inden for de 
respektive områder.

For at give et indblik i fagets forskningsaspekter vil 
der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet 
af den proces, der finder sted, når en ide bliver et 
færdigt projekt.

Som et tredje delelement vil deltagerne møde en 
række psykiatere, der har valgt forskellige interes-
seområder og karriereforløb og med lejlighed til at 
drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis 
man vælger det psykiatriske speciale.

Deltagelse i kurset er gratis takket være et 
unrestricted grant fra Lundbeckfonden.
Antal deltagere er begrænset til max 30.

Se det spændende program på www.dpsnet.dk

Tilmelding: 
Skriv en kort motiveret ansøgning om hvorfor du 
kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive ud-
valgt på baggrund af ansøgningerne. Ansøgningerne 
skal indeholde oplysninger om: navn, adresse, e-mail, 
telefonnummer samt hvilket semester du skal starte 
på. Er du færdiguddannet læge anføres hvorvidt du 
er i turnus.

Deltagere: 
Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 del-
tagere.

Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. juni 2009 
( svar senest 12. juni 2009. )

Ansøgning sendes til: 
Sekretær Susie Brøndum, Dansk Psykiatrisk Selsk-
ab, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 
9, 2100 København Ø. E-mail: sekr@dpsnet.dk 
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse: 
klinikchef Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center 
Rigshospitalet, formand i DPS og overlæge Mari-
anne Kastrup, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, 
næstformand i DPS.

Sted: 
Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center Rig-
shospitalet.

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø

Tlf. 3545 6212
Formand: Anders Fink-Jensen, 

e-mail: a.fink-jensen@dadlnet.dk - 
Sekretær Susie Brøndum: 

e-mail: sekr@dpsnet.dk

DANSK PSYKIATRISK SELSKABS SUMMER SCHOOL 
17/8 – 18/8 – 19/8 – 20/8 – 2009 

ANNONCER
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FORSKNINGSÅRSSTUD-
ERENDE SØGES

Vi er en forskningsgruppe på Bispebjerg og Hvi-
dovre Hospital med tæt samarbejde med Panum 
Instituttet. Vores forskning drejer sig hoved-
sageligt 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 ved 
forstadier til type 2 sukkersyge. Vores positive 
fund gør, at vi ønsker en yderligere afklaring af 
den nedsatte virkning af insulin ved forstadier 
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. Grundig oplæring 
vil finde sted.

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
Scholarstipendium
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_hebbelstrup_jensen@hotmail.com, 
tlf: 28689223
Overlæge, dr. med. Thure Krarup, 
TKRA0008@bbh.regionh.dk, 

•
•
•

•
•

•
•

Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi og afde-
lingen for ONH på Rigshospitalet.

Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes en 
stud.med. på et 1 maaned langt ophold. 

Under opholdet på formentlig et af verdens mest pres-
tigefyldte Universitetshopitaler, vil den studerende 
indgå i det daglige arbejde på lige vilkår med sidste 
års Harvard Medical Students og vil have de samme 
pligter og ansvar.

Krav:
Du er interesseret i ONH 
Du har gode kvalifikationer
Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. via 
FADL/CODAN)
Du har afsluttet ONH eksamen I Danmark inden 
opholdet I USA paabegyndes

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende 

•
•
•

•

følgende: 
Motiveret ansoegning (max. 1 A4 side)
Karakterudskrift
CV (max 1 A4 side)
Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald eller Overlaege 
Thomas Frisch på adressen
Rigshospitalet, ONH afdelingen, Blegdamsvej 3, 2100 
Kbh. O (mærk kuverten Harvard Medical School)

Deadline er 1. Oktober 2009. 
Opholdet er skemalagt i Januar 2010. 
Opholdet attesteres med et officielt Diplom.

I tilfælde af spørgsmaal af enhver art bedes en af 
nedenstaaende kontaktet:
Stud med. Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Stud.med. Robert Riis på robertriis@stud.ku.dk  

Der vil I September måned blive afholdt et lille info-
moede vedr. Udvekslingspladsen.
Tidspunktet vil blive slaaet op I MOK.

•
•
•
•

HERLEV-ØSTER-
BROUNDERSØGELSEN 

SØGER NYE KOLLEGAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og 
få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer med lyst til at arbejde med 
ovenstående samt interview af Herlev-Øster-
broundersøgelsens deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.45 til ca. kl. 21.00.  
Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling 
på Herlev Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV senest 28/5 2009 til 
Afdelings- og projektsygeplejerske 
Anne Lene Oxlund 
e-mail: anleox01@heh.regionh.dk

Du er velkommen til at søge yderligere information  
på tlf. 44 88 33 17
 

ER DU INTERESSERET I 
AT LAVE FORSKNING?

Emne: Kronisk subklinisk inflammations betydn-
ing for udvikling af diabetes mellitus og kardio-
vaskulær sygdom.

Har du lyst til at lave forskning, så har du mu-
lighed for at indgå i et spændende forskningspro-
jekt i Endokrinologisk Forskningslaboratorium, 
Herlev Hospital. 
Vi søger en engageret, videbegærlig og initiativrig 
studerende som har lyst til at være scholarsti-
pendiat i 12 måneder. Du vil indgå i et team med 
Phd-studerende og bioanalytikere, men med dit 
eget projekt. Projektet omhandler in vitro studier 
af makrofagers rolle ved atherosklerose.
Vi håber på at du kan begynde per 1/9-2009, men 
det kan vi jo tale om.
Er du interesseret i at høre mere om projektet er 
du velkommen til at besøge os eller også kan du 
kontakte:

Forskningslektor, overlæge dr.med.
Henrik Vestergaard
Endokrinologisk afdeling
    Herlev Hospital
E-mail: heve@heh.regionh.dk
Tlf: 44 88 32 44

MENTOR FOR EN INTER-
NATIONAL STUDERENDE

Til august/september ankommer der en række 
udenlandske medicinstuderende, der skal tage et 
semester eller to på SUND. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale 
studerende finde sig godt tilrette på Københavns 
Universitet? 

Jobbet består i at: 
Hente den studerende i lufthavnen (hvis dette 
ønskes)
Hente nøgler og hjælpe med indkvartering (hvis 
dette ønskes)
Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, 
såsom kontakt til de officielle myndigheder 
mhp. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti                     
m.m. (hvis dette ønskes)
Være med til at planlægge ét eller flere ar-
rangementer i løbet af semestret med de andre 
mentorer

En mentor kan:    
Vise rundt i København og på studiet
Bytte mentees med andre mentorer

En mentor har ikke pligt til at: 
Sørge for bolig
Sponsorer sin mentee
Fungere som støttepædagog
Underholde sin mentee

En mentor får oftest tilknyttet to studerende. 

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til 
bogladen.

Hvis du synes dette lyder som en spændende 
opgave eller hvis du har lyst til at høre mere om 
jobbet, så kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: 
stb@sund.ku.dk 

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

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.

HARVARD MEDICAL SCHOOL – 
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL

SKOLARSTIPENDIAT TIL FORSKNING I 
METABOLISKE MUSKELSYGDOMME SØGES

1.verelses lejlighed på 41 m2
Tæt på Valby station (5 min.)
Pris: 332.025 kr.
Boligafgift: kr. 1985,- incl. vand/varme
Lejligheden er dejlig lys og med østvendt altan.

Dejligt gårdmiljø samt vaskeri
Overtagelse straks
Henvendelse efter kl: 15 på tlf: 50576420

Hilsen Michael Sørensen

ANDELSLEJLIGHED TIL SALG

ANNONCER
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SÅ NÆRMER SOMMEREN SIG :-)

Efter en veloverståen aktionsdag begynder vi at 
fokusere på fremtidige aktiviteter – hvilket består 
af et fantasktisk sommerseminar den 17.-20. august! 
Her kommer der endnu en mulighed for at lære at 
blive en god sexekspres-guide – samt blive bekendt 
med alle os 6x’ere, inkluderet dem fra Århus og evt 
også nogle  skandinaviere! Mere info herom kommer 
snart på diverse opslag på Panum-nyhedsforumet 
(toiletterne). 

Herunder følger resultatet af noget af al den produk-
tivitet, der blev sat for på aktions-dagen:

Alle børnene fik penge for seksuelle ydelser
undtagen Britt, hun solgte på kredit.

Alle børnene var jomfruer indtil bryllupsnatten 
indtagen Bimbo, hun brændte op i Limbo.

Alle børnene købte sig til sex
undtagen Bo, han havde en ko.

Alle børnene fik gonoré
undtagen Lydia,...

Alle børnene fik seksuelt overført mycoplasma 
genitalium
undtagen Jokum, han fik det ved at side på lokum.

Alle børnene var gode til at deep throathe
undtagen Lex, han havde en veludviklet brækre-
fleks.

Alle børnene deepthroatede kun én pik ad gangen
undtagen Keld, han havde et rummeligt svælg.

SEHAT inviterer alle lægestuderende fredag d. 
29/5-2009 kl 16, til at komme og høre spændende 
oplæg om karrierer indenfor lægeverdenen. 

SEHAT inviterer færdiguddannede læger som 
fortæller om egne erfaringer og hvilke muligheder 
der er indenfor branchen. Nærmere info følger

SATS PRÆSENTERER:

Hypotermi foredrag
-ved thoraxkirurg Martin Nørgaard 

Mandag d.25 maj kl.15.30 – 16.30 i tandlæge 
auditoriet 29.01.30

Kom og hør om behandling med hjertelungemask-
ine og håndtering af hypoterme patienter ved det 
mobile hypotermiteam fra hjerte-lungekirurgisk 
afdeling på Aalborg sygehus. 

Foredraget er frit for alle

MÅL ET SIND!
Foredrag i psykopatologisk psykometri v. professor 
Per Beck

Den 28 / 5 kl. 16 i LU auditoriet

Per Beck er for ganske nyligt blevet professor i psykiatri, han er Danmarks fremmeste forsker i psykometri, 
og han har indvilliget i at lade sit forstands klare lys skinne over os studerende. Så kom og lær at måle et 
sind.

NY SOFA OG INDRETNING I 
STUDENTERKLUBBEN
Som mange af jer nok har opdaget er der kommet en ny flot sofa i Studenterk-
lubben, kombineret med nye borde og barstole. Projektet med nyindretning af 
Studenterklubben har kørt i lang tid, men det sidste år er der kommet penge 
bag og dermed er der begyndt at ske noget. 

Til nyindretning har vi fået fra:
Tuborg: 281.000
Dekanatspuljen: 68.681
Studiemiljøpuljen: 40.000
Det lægevidenskabelige fakultets fond: 15.000
Hvilket giver ca. 400.000 ud af et budget på 600.000. Og hvad skal de rester-
ende penge så bruges til? Flere nye barstole samt helt nye almindelige stole til 
sceneområdet. Når der efterhånden er styr på den del af nyindretningen er der 
flere tiltag der skal forskønne vores herlige klub med vægudsmykning mm. 
Hvordan kan sådan et projekt blive til? Vi har undervejs i processen haft en 
arkitekt ind over projektet, haft flere møder med Panum driften og diverse 
andre vigtige mennesker, men da først vi havde pengene og skulle have bygget 
sofaen og de nye borde skete det i et inspirerende samarbejde med Snedkerbo-
ligen v/Bruno Grassi, og det flotte resultat kan ses på billederne her hvis du 
ikke har været i klubben det sidste stykke tid.
Derudover skal nævnes at fakultetet langt om længe har hørt vores nødråb 
om nye toiletter og har besluttet at skyde 2.3 millioner i at bygge en helt ny 
toiletafdeling bestående af et handicaptoilet, 3 herrebåse og et pissoir og 
4 pigebåse, således at DU ikke længere behøver at stå i kø til toilettet til 
fredagsbaren. Hvis kommunen giver byggetilladelsen skal byggeriet forløb 
juni-august og stå færdigt til semesterstart, men sådanne projekter har det 
med at blive let forsinkede så fortvivl ikke hvis du til første fredagsbar skal 
stå i kø for forhåbentlig sidste gang.
Belysningen i klubben er blevet bedømt at Panums ingeniører til at være 
førsteprioritet i ”ingeniørsyn 09” 
dvs at ny belysning er det første 
projekt Panum skal sætte penge af 
til i næste økonomirunde, så ikke 
mere rengøringslys til de flittige 
cafégængere.
Til sidst skal det siges at stud-
iemiljøpuljen har givet tilsagn om 
yderligere støtte og at Egmont 
fonden er søgt om de resterende 
penge. Og så længe vi kan finde 
på flere projekter, søger vi flere 
penge så I kan få en bedre klub og 
et hyggeligere studieliv.

På vegne af Studenterklubben
Astrid Rosenberg, Tanvir Bari, 
Signe Glargaard og Theis Aa-
gaard

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

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

OBS OBS OBS 
Vagtbureauet holder lukket fredag den 22. maj 2009. 

VT-HOLD 4409 PÅ 
RIGSHOSPITALET 
Søger 1 nye medlemmer med start i septem-
ber

Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum 
sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 
patienter til observation ad gangen, og det er generelt 
fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig 
indeholder plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver 
anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer 
i 8 1/4 time. Desuden holder afsnittet lukket mellem 
jul og nytår, i påsken og i sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers 
varighed og en samtale med ansvarshavende syge-
plejerske.

Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle 
får vagter der passer deres kalender.

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.
Skal kunne deltage i holdmødet 11/8 2009 kl. 17.00 
på kemigangen på Panum

Ansøgningsfrist: Mandag den 15 juni 2009 kl. 10 
Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk – København 
– tilmelding til hold
For yderligere oplysninger kan holdleder Christine 
Thorsen kontaktes på mail: cthorsen@stud.ku.dk

•
•
•
•
•

NEUROINTENSIV AFD. PÅ 
GLOSTRUP HOSPITAL
Er du interesseret i sommerferiearbejde så 
se her!

Vi er et særdeles velfungerende hold som søger nye 
medlemmer til vores hold i sommerferien. 
Normalt fungerer vi som et overvågnings hold, men i 
sommerferien holder EMU’en lukket og vi skal derfor 
oplæres til at give trombolysebehandling samt over-
våge patienterne under trombolysen.

Når der ikke er trombolysepatienter arbejder vi som 
en del af afdelingens almindelige personale.

Det er en super hyggelig afdeling og man får et stort 
personligt ansvar samt et super godt tværfagligt 
samarbejde med læger, neurofys.-assistenter og syge-
plejersker, der alle er meget villige til at lære fra sig.
Der er et oplæringsprogram og følgevagterne er 
lønnede.

Krav:
Min 250 SPV-timer – har man relevant erfaring, kan 
der dispenseres for timeantallet.
Bestået 4. semester 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 3-4 vagter om måneden

Periode: Uge 27-33

Arbejdstid: Dagvagter på alle dage og døgndækkende 
på ulige datoer

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder Gyrithe 
Pedersen på tlf. 26731902 / mail: gyrithe@stud.
ku.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. Maj 2009 kl. 10. 
Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold 4404.
Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere.

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIG-
SHOSPITALET 

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. 
værdsættes, 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. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7702” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted primo/medio 
juni. 

•
•

•

•

•

•
•

VAGTBUREAUET
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ONKOLOGISK AFDELING 
RIGSHOSPITALET SØGER HJÆLP I 
SOMMERFERIEN !

Vi skal bruge en FADL vagt mandag, tirsdage, onsdag, 
torsdag, klokken 7.30-15.00 i uge 28,29,30,31,32 (fra 
den 6. Juli – 9.august) 

Vi er et onkologisk ambulatorium som giver eksperi-
mentel kræftbehandling. 

Opgaverne vi primært skal have hjælp til er: 
Anlæggelse af venfl on, samling af dropsæt, kontrol 
o2 og sug, opfyldning dropvogne o.lign. 
Observation af patienter i kemobehandling i samar-
bejde med sygeplejerske 
Omsorg for patienter under behandling 
Forefaldende opgaver - fl exibilitet forventes og 

•

•

•
•

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Genoptræning og Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i alle vagttyper, 
weekends, helligdage og i ferieperioder.

Vi modtager patienter i alle aldersgrupper såvel 
medicinske som kirurgiske patienter til genoptræning. 
Det er alle patienter som har brug for et genoptræn-
ingsforløb som typisk varer op til 3-5 uger. 

Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen 
og laboratorium og et godt tværfagligt samarbejde. Vi 
er meget fl eksible m.h.t. planlægning af vagter 

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd. syge-
plejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplys-
ninger: mth@gentofte.dk eller tlf. nr. 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Tranehaven”

•

HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, 
NEURO-INTENSIV AFD. 2093 

Vi er et lille hold på ca 12 vagttagere som arbejder 
på neurokirurgisk intensivafdeling på Riget. Lige 
nu søger vi 1 ny medlem per 1 juli 2009 for at være 
fuldtallige. 

Arbejdet går ud på at passe intensive og opvågn-
ingspatienter sammen med sygeplejerskerne på 
afdelingen. Bl.a. skal vi:

GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og vok-
senpatienter
Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ek-
stremiteter m.v.)
Tage A-gasser/ A-punkturer
Afl æse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår 
og intrakranielle blødninger
Afl æse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn 
Modtage patienter efter operation
Beregne væskebalance
Sætte drop op, sikre at CVK fungerer
Alm. observation og pleje af intensivpatienter
Hjælpe med at modtage intensive patienter
Hjælpe i akutte situationer
Deltage i oprydning, rengøring, opfyldning og 
afprøvning af udstyr.

Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en 
opvågningsstue med 4 sengepladser.

Holdet dækker fl g. vagter: Nattevagt alle ugens dage, 
aftenvagt fredag, dagvagt lørdag ulige uge og så er 
vi 2VT på arbejd i weekendnattevagt. Udover dette 
er det muligt at få ekstravagter. 
Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvåg-
ningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Vi 
bruger computersystemerne Care Vue og Orbit hvilke 
du også bliver oplœrt i.  

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Krav:
Min. 200 timers erfaring som ventilatør
Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to 
måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter 
om måneden.
Du skal have lyst til at indgå i et godt og kon-
struktivt samarbejde med afdelingens øvrige 
plejepersonale.
Gyldigt akkrediteringskort
Kunne tage følgevagter i juni måned samt deltage 
i sommerholdmøde den 4 juni 2009 kl 17. 

Ansøgningsfrist: den 25/5-09 kl 10 - søges via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold- mærket 
”4408” 
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler.

Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls 
vagtbureau 3524 5408 eller ab@fadl.dk eller holdleder 
Charlotte Stenqvist på charlottestenqvist@stud.ku.dk 
eller på mobil: 28 31 77 86.

•
•

•

•
•

vi hjælpes ad!

Krav : 
SPV-kursus, med min. 300 SPV-timer.
Min. 5.semester 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. maj 2009 kl. 10.00 
via: www.fadlvagt.dk - København – tilmelding til hold 
– mærket ” Onkologisk afd.”

•
•
•

VAGTBUREAUET

TEGNESERIE
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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 kursusgebyr

Sekretariatet har lukket torsdag...

Torsdag den 21. maj har FADLs Sekretariat 
lukket for ekspedition i anledning af Kristi 
Himmelfartsdag.

Vi åbner igen mandag den 25. maj kl. 9.30.

Sekretariats åbningstider:
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00

Torsdag: kl. 13.00 - 18.00

Kommende aktiviteter
»  20. maj - Hovedbestyrelsesmøde (Århus)
»  25. maj - Repræsentantskabsmøde

Den 13. maj 2009 har FADL - som led i 
overenskomstforhandlingerne - indgået en 
samarbejdsaftale med Danske Bioanalytikere 
(dbio), der medfører, at løn- og arbejdsfor-
hold for lægestuderende rekvireret/formid-
let gennem FADLs Vagtbureauer til arbejde 
som laboratorievikarer (stikkere), fremover-
kan aftales af FADLs Hovedforening. 

Tilstede ved den højtidelige underskrivning 
af aftalen var Kristin Julia Steinthorsdottir, 
formand for FADL, Bert Asbild, formand for 
dbio, samt forhandlingschef Tine Fredsted, 
dbio. Desuden direktør Bo Christensen og 
faglig sagsbehandler Torben Conrad, begge 
fra FADLs Hovedforening. 

Samarbejdsaftale med Danske Bioanalytikere 

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 kursusgebyret på 75 kr. 
kan afhentes i FADLs Sekretariat.

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

Rabat på Hi Fi-udstyr
Via Hi Fi Teamworks to websider dynavox.
dk og gladedageshoppen.dk får man som 
FADL-medlem 23% rabat ved køb af alt fra 
højtalere, hovedtelefoner, stik og kabler til 
karookeanlæg.

Udvælg de varer, du ønsker at købe og ind-
tast koden ”FADL” i feltet vedr. ”Firmako-
de” for at se, hvor mange penge, du sparer. 

Udover den generelle fi rmarabat, vil Hi 
Fi Teamwork løbende afholde specielle 
kampagner med rabatter op til 50%.

Info om disse specielle tilbud vil bliver an-
nonceret i MOK og på FADLs hjemmeside 
www.fadl.dk.

Kristin Julia Steinthorsdottir og Bert Asbild Så er aftalen på plads

KREDSFORENINGEN

Allerførst skal det lige nævnes at det jo 
kan diskuteres hvordan man skal defi nere 
giftigst. Eftersom det er mig, der skriver 
har jeg vedtaget at det, i denne sammen-
hæng, betyder mest potent gift.
Det har været et meget omdiskuteret 
emne på forskellige naturhjemmesider, 
og de fl este er enige om at Hydrophis 
belcheri, eller Belcher's havslange, som 
den hedder blandt venner, er den aller-
giftigste.

Denne slanges gift er myotoksisk og hvis 
man kunne (og havde en forstyrret lyst til 
det) fordele det i en masse mennesker, 
så ville et par mg være nok til at slå over 
1000 mennesker ihjel (nogle sider angiver 
at det er 2500).
Til sammenlignign kan én pilegiftfrø slå 
ca. 10 mennesker ihjel...

Belcher's havslange lever af små fi sk, men det må 
formodes at det ikke er derfor den har så giftig en gift. 
Umiddelbart må rationalet være, at hvis den endelig 

bliver angrebet af noget som helst, så skal 
højst komme én derfra levende, og det er 
den lille søslange.

Umiddelbart skal man ikke være særlig 
bange for vores lille ven hvis man bader 
ved den australsk/tasmanske kyst, da den 
sjældent bider mennesker.
Selv i de tilfælde hvor fi skere er blevet bidt, 
er kun nogle af dem døde.
Det skyldes at slangen ikke altid injicere 
sit gift når den bider. Derudover kan den 
vælge ikke at udskille så meget gidt hvis 
den bider.

Den meget venlige, og ikke særligt aggres-
sive slange skal have credit for at være helt 
vildt farlig hvis den gider. 

Mia Joe / mok.red.

Verdens giftigste slange
VIDEN OM
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HAR DU MIGRÆNE MED AURA?

Vi søger forsøgspersoner mellem 18 og 65 år til 

afprøvning af et nyt og spændende middel til be-

handling ved anfald af migræne med aura.

Lægemidlet kombinerer virkningen af de kendte 

migrænemidler kaldet triptaner (fx Imigran) med 

et nyt behandlingsprincip – nemlig hæmning af 

det enzym, der danner stoffet NO (nitrogenoxid) 

i hjernevæv. 
Meget tyder på, at NO er involveret i udviklingen af 

smerten ved migræne. Eksempelvis kan provoka-

tion med NO-donorstoffer fremkalde hovedpine 

efterfulgt af migræne hos patienter med migræne 

med eller uden aura. Derudover menes NO at være 

involveret i flere smertesystemer, der er med til at 

regulere signalsystemer i hjernen og menes også 

at spille en rolle ved udviklingen af neuropatiske 

smertetilstande.

Forsøget vil strække sig over to perioder á op til 

16 uger adskilt af 2 døgn. 

I hver periode skal behandles ét anfald af migræne 

med aura.
I den ene periode anvendes det nye lægemiddel og i 

den anden et ikke-aktivt stof. Du er således sikker 

på, at få mulighed for at afprøve det aktive stof.

Du kan muligvis deltage, hvis du opfylder føl-

gende:
Er mellem 18 og 65 år

Har fået stillet diagnosen migræne med aura 

Mindst et anfald af migræne med aura hver 

8. uge
Er ikke gravid

Anvender sikker prævention

I øvrigt sund og rask

Forsøget starter maj 2009 og vil foregå på Dansk 

Hovedpinecentret ved Glostrup Hospital.

Der ydes refusion af omkostninger til transport.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 

komité.

Hvis du er interesseret i ovenstående, er du meget 

velkommen til at kontakte:

Anders Hougaard, stud.med

mail: andhou05@glo.regionh.dk

tlf: 52 70 80 71

•
•
•

•
•
•

ANNONCE & KONGELIGT

Så kom der endelig en 

lille ny prins....

og MOK ønsker naturligvis 

kongehuset tillykke 

på vores helt egne måde...kongehuset tillykke 

på vores helt egne måde...

lille ny prins....

... og så kan man 

jo ikke lade være 

med at forestille 

sig hvordan den 

lille nye kommer 

til at se ud når 

han bliver stor...

+

Han er mørk*
*Kilde: billedbladet.dk

=

=

=

Ja, ifølge prinsen selv 

er den lille ny mørk, så 

MOK har på aller vi-

denskabeligste manér 

prøvet at lave et billede 

af den lille ny som vok-

sen...

... men vi har 

naturligvis 

et par bud 

mere, hvis 

det skulle være han viser sig at 

slægte sine forældre lidt mere på... 

... og hvis han slægter 

sin far allermest på... 

men gerne vil have 

langt velplejet hår...

Kære Helen

På MOK vil vi oprigtigt gerne høre hvad vores læsere mener om bladet. Vi 
er altid glade for at få konstruktiv feedback, og forslag til forbedringer. Men 
efter at have skrevet to mails til dig, hvor vi beder om at få uddybet hvilke 
billeder det er du hentyder til, uden at modtage noget svar fra dig, er det 
meget svært at tage dit indlæg seriøst. 

Da du har sendt dit indlæg til os d. 10/5, regner vi således 
med at det må være en kommentar på billederne i MOK 
nr. 27 fra d. 6/5. Lad os se hvad det mon kan være for 
billeder der har stødt dig:

Er det mon billedet på forsiden af en mand med paryk 
og hvidløgs-kostume? Du har ret, det er ret plat at klæde 
sig ud som et hvidløg...

Er det mon billederne af fodbold og øl-stafet der har 
gjort dig harm… ?

Mon det er billedet fra den pågældende uges Piet Van 
Deurs...? (der i øvrigt var af en garnnøgleholder)

Er det billedet af den skumle mand på Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek…? Du har ret. Det er ret ubehageligt…

Er det billedet af brandmanden 
på Vagtbureauets sider..?

Er det PMS’s logo…? Hvis 
du ser nogle nedværdigende 
afbildninger af diverse 
anatomiske kropsdele i 
Rorschach-tavlen, så må det 
vist stå for din egen regning..

Er det siden om den lille nye royale prins? Vi 
vil give dig ret i at det måske forekommer 
nogen lidt plat, men direkte stødende eller 
kvindenedgørende er det vel næppe.

Jeg må nok nå til den konklusion, at det 
må være billeder fra tidligere MOKs der 
har stødt dig. Jeg kan ikke lige komme på 
hvad det mon kan være for billeder, du 
hentyder til. Omvendt skal jeg da heller 
ikke udelukke, at vi på et tidspunkt har haft 
kvindenedgørende (eller mandenedgørende) 
billeder i MOK, eller billeder af diverse 
anatomiske kropsdele for den sags skyld 
(hvilket ikke burde komme en overraskelse 
for de fl este). 

Ét er dog sikkert: Vi er ikke bevidst ude på at støde nogen med vilje! Vi 
propper kun ting i MOK, som vi selv synes er sjovt. Hvis dette tilfældigvis 
bliver opfattet af nogle, som kvindenedgørende, er vi da kede af det. Men 
vi kan ikke rende rundt på listefødder, og screene alle billeder for, om de nu 

kunne fornærme nogen. 

Som sagt, er vi meget interesserede i at høre hvad I, kære læsere, synes 
om MOK. Vi sætter dog mest pris på saglig, konstruktiv kritik – helst med 
præcis angivelse af hvad der er galt og evt. forslag til hvordan man kan gøre 
det bedre. 

For at fi nde ud af, om MOK-redaktionen er de 
eneste, der har dårlig smag (og humor) har vi 
derfor oprettet en afstemning, som du fi nder 
på www.mok.info 
Den består af et simpelt spørgsmål: ”Er MOK 
generelt stødende?” – klik ind og giv din 
mening, og skriv gerne i feltet nederst, hvis du 
har noget konstruktiv kritik!

På MOK-redaktionens vegne
Jannie Pedersen
Ansvarshavende redaktør på MOK

p.s. Hvad basisgrupper og andre indrykker i 
MOK, har redaktionen ikke indfl ydelse på, så kritik af eventuelle 
krænkende billeder fra andre end MOK, bedes henvendt til afsenderen.

Kære MOK
 
Først og fremmest vil jeg sige at det er et fi nt informativt blad i har, men der 
er desværre et men! Jeg er overfl ytter fra Syddansk Universitet til Panum 
for 2 år siden, og jeg må indrømme, at der er noget forskel på medicinernes 
blad på de to universiteter. Det er ikke for at lyde snerpet eller at have 
bitterfi sse-attitude, men jeg må ærlig gå til bekendelse og råbe op, at jeg 
faktisk synes at det er rimlig ubehagelige billeder som er kvindenedgørende 
og total platte til det grænseløse.
 
Jeg synes at det er utålig at jeg hvergang skal se på billeder i mit egen 
mediciner blad og blive foragret hvergang. Vi skal da for hulen være læger 
og varetage fremtidige patienter der skal stå splitterravne nøgen foran os- 
syge, hjælpeløse og med en god tro, at vi erkender til vores faglighed, tja 
ellers kan vi jo heller ik agere os som læger.
 

Jeg ved godt at mit opråb nok ikke vil ændre en pind, men i det mindste 
har jeg krænket mit hjerte ud og min frustrationer omkring den lave 
lægestandard som i er med til at afbilde er noget jeg gerne vil frasige 
mig.
 
Må jeg foreslå mere etik, højere moral og en sober humor vi alle samme kan 
grine af istedet for at endnu engang bide os i læben af skam over dagens 
lægestuderendes standard. Jeg gider ikke at kigge på nedværdigende 
afbildninger af diverse anatomiske kropsdele. 
 
Respekt for menneskeliv, russere og kvinder. Tak. 
 
Venlig Hilsen 
Helen Latifi  stud. med. 11.semester

Modtaget 10/5 2009

Vidste du...
at over halvdelen af MOK-redaktionen p.t. består af kvinder?
at PMS's logo i virkeligheden forestiller 2 kaniner der parrer sig med 
hovederne?
at MOK har en engangsgrill?
at fælleskøkkenet havde en engangsgrill?
at der er fl ere grader celsius forskel på de sorte og hvide striber på en 
zebra? altså i solskin...
at basal genoplivning hedder 30:2, og fortrinsvist udføres på folk med 
hjertestop.
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