
Pumpefest 2009

 Kære Medicinske Kandidater 2009.

 Så er I tæt på målet! Efter mange års hårdt slid kan i snart 
 kalde jer læger. 

 I den anledning vil Studenterklubben gerne invitere alle 
 kandidater fra vinter og sommer 2009 til den traditionsrige 
 pumpefest 

 Tirsdag d. 30/6 kl. 21 i studenterklubben. 

Kom og nyd en sidste nat med klikken og fest med alle de 
 andre nybagte læger. 

 Aftenen byder på velkomstdrink, lækker loungebar 
 i atriumgården, livemusik og DJ til den lyse morgen. 

 Ved midnat uddeling af den præstigefyldte pumpe til 
 en kandidat, der har gjort sig særlig bemærket med 
 studentersociale aktiviteter gennem sin studietid.  

 Tilmelding med navn på dig selv og evt. ledsager til 
 pumpefest09@gmail.com - Senest søndag d. 28/6 

MOK
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 31   3. juni   41. årgang  2008-2009

.info.info

Issn 1903-3400
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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: Pumpefesten / Jannie

Onsdag:  MOK nr 31, årgang 41 udkommer
  (Det allersidste på dette semester)
  MIKAM møde (inkl. picnic) kl. 16.

Torsdag:
 Skydning med forladegevær.  Du kan skyde med et gam- 
 melt forladergevær hvis du tør! På forsvarsmuseet i   
 Rønne

Fredag:
 På rulleskøjter gennem København. Medbring din kit-  
 tel. Se mere på www.fns-cph.dk

Lørdag:
 Hissa hussa hejsasa
 Nu ska' svensken ha' dada

Søndag:
 Valg til EU-parlamentet samt om grundlovsændring 

Mandag: IMCC infomøde om Rwandas traumatiserede
   befolkning kl. 16.30 i store mødesal.
 3. semesters mundtlige eksamen starter og fortsætter   
 til d. 12. Tænk på dem - staklerne! 

Tirsdag:
 1.semesters mundtlige eksamen i tidlig patientkontakt  
 starter og fortsætter til d. 12. 
 Tænk på dem - patienterne!

Denne  redaktion

MOK

Mok-redaktionen står på hovedet for dig. 
God sommer

Dette var så årets sidste MOK... vi er tilbage igen næste semester, med første deadline d. 31/8 kl.12.00.
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Århusiansk forsk-
ning kan bruges i 
behandlingen af 
blærecancer
Forskere på Århus universitetshospital 
der forsker i blærecancer har identificeret 
nogle såkaldte mikroRNA der op- og 
nedreguleres i blærecancerceller i forhold 
til det normale urothel. Dette er netop 
blevet publiceret i ”Cancer research”og 
er interessant, da det kan bruges til at 
stadieinddele canceren og hjælpe i at 
prognosticere sygdommen.
Endnu vigtigere har det vist sig, at de 
typer af mikroRNA der nedreguleres i 
cancercellerne samtidigt har en apop-
totisk effekt på dem der kan udnyttes i 
behandlingen af kræft. 

Forskerne har som nævnt hovedsageligt 
beskæftiget sig med blærecancer, men 
lignende fund er gjort indenfor bl.a. co-
lon-, lunge-, bryst- og pancreascancer.
Indtil videre er det dog nødvendigt at 
sprøjte disse molekyler direkte ind i 
kræftcellerne for at opnå en effekt og 
der er derfor endnu ingen klinisk gevinst, 
men forskerne skal nu til at videreudvikle 
opdagelsen i samarbejde med et kræft-
center fra Japan.

Kilde: Cancer research, DR.dk og Wiki-
pedia

/Hallas MOK-red

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

QUIZ
Svarene til forrige uges quiz-
zer var desværre blevet fjernet 
af  MOKs sætternisse... den 
drillepind, men I skal da ikke 
snydes for at blive oplyst. 

Svaret i den diagnostiske quiz 
fra sidste uge blev blandt mange 
gættet af Petter Tyrberg som har 
svaret fæokromocytom. Petter 
har vundet en unik og udsøgt 
præmie som han kan hente på 
MOK efter sommerferien.

Den basale quiz var i sidste 
uge lidt af en hjernevrider, men 
svaret var selvfølgelig a. urethra-
lis og a. bulbi penis. Dette var 
der kun tre personer der kunne 
svare på. Erik Andreasen, Franz 
Bierring og Jørgen Rostgaard 
kan også afhente deres præmie 
efter sommerferien.

Tak for alle jeres svar på dette 
semester.
Følg med igen på næste semester 
hvor vi blænder op for en masse 
nye spændende anamneser og 
gætterier.

/Hallas MOK-red

Efter at 
have adspurgt 

min egen far, der under 
normale forhold er ret informativ 
på mange områder, føler jeg 
mig tvunget til at spørge moks 

fædre. Håber i kan svare, for 
det er vigtigt.

Hvor meget vejer Austral-
ien og/eller ild?

Er der nogle eksam-
ner man kan bestå 
ved at se “Buffy the 
vampire slayer” 
og “Ghost whis-
perer”?
Venligst Helle

Kære Helle

Ja, hvor meget vejer ild i grunden. Vi stillede 
spørgsmålet til Mias far Niels, der er uddannet 
gymnasielærer i fysik og kemi. Niels vidste dog 
ikke helt dette, men kunne google sig frem til noget 
brugbart.
Vi ved jo allesammen fra FADLs brandkursus, at der 
skal varme, ilt og brændbart materiale til at starte 
en brand. Oxygen har en masse, og det brændbare 
materiale har en masse. Ved forbrændingen skabes 
bl.a. kuldioxid, der også har 
en masse.
Ergo må ild jo veje noget... 
men hvor meget...?
Troels’ far, der ved alt om 
geografi og fysik, svarer, at 
det nok kommer an på hvor 
stort et bål man har. 

Hvor meget Australien vejer, 
er endnu et godt spørgsmål, 
som Troels far forsøgte at 
svare på. Australien er 
7.686.850m2 stort. Hvis vi 
leger, at gennemsnitshøjden af lander er 10 m, får vi 
altså 76.868.500 m3. Jordens gennemsnitlige masse-
fylde er 5,515 kg/m3 (p.s. det ved alle) og således får vi 
at Australien må veje (76.868.500 m3 *5,515 kg/m3=) 
423.929.777,5 kg. Men det er selvfølgelig kun den del 
af australien der ligger over vandet. Alle ved jo, at 
det kun er 1/10 del, der er over vandet. De resterende 
9/10 ligger under vandet. Således, må Australien veje 
4.239.297.775 kg. Det er selvfølgelig uden alle men-
neskerne og dyrene der lever i landet, og alle træerne 
osv. Men ét er dog sikkert. Australiens menneskelige 
befolkning er den næst-fedeste i verden (efter USA) og 

de bliver federe og federe. Hvis Australiens befolkning 
på et tidspunkt bliver så fede, at de vejer mere end 
Australiens land, så vil Australien slet og ret synke i 
havet. Nogle teorier siger dog, at landet blot vil tippe 
lidt, så befolkningen drysser ned i havet, og således 
poppe op af havet igen, med en genoprettet balance.

Mht. dit sidste spørgsmål, er der ikke nogle fædre 
der ved noget om eksamener og TV, men det gør 
redaktionen til gengæld! Mia mener at man bestemt 
kan bestå en Falck-redder eksamenen, ved at se 

Ghost Whisperer, fordi Melinda 
Gordons mand, James, er jo 
sådan en redder. 
Hvis du vil gøre dig håb om at 
bestå nogle eksamener på dette 
studie, må du nok hellere slå dig 
på nogle andre serier, som fx. 
Greys Anatomy, E.R., Scrubs, 
Private Practice, Diagnose Søges, 
Praxis, Alarm 112, Hospitalet, 
Ha’ det godt, Doctors osv. Elise 
beretter at hun ved 6. semesters 
eksamen, kunne svare rigtigt på 
et spørgsmål om hjernebiopsi, 

fordi hun havde set det i House. Dette spørgsmål var 
tungen på vægtskålen; havde hun svaret forkert var 
hun nok ikke bestået.
Evt. kan du spæde til med NCIS og CSI hvis du skal 
op til retsmedicin.
Så find dig nogle andre serier og følge med i, i ek-
samensperioden. Så er det jo studierelevante over-
springshandlinger.

God læsning, og god sommerferie!
mvh. MOKs fædre, Jannie og resten af MOK-redak-
tionen.

MikroRNA
MikroRNA er enkeltstrengede RNA 
molekyler på 21-23 nukleotider der er 
med til at regulere genekspressionen. 
MikroRNA transkriberes fra DNA, men 
translateres ikke til protein. De binder til 
mRNA og er især med til at nedregulere 
genekspression.

MOKs 
fædre

MOK
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STYRENDE ORGANER

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 bank-
konti                                      m.m. (hvis dette 
ønskes)
Være med til at planlægge ét eller flere 
arrangementer 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 

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

FORÅR 2009
Studievejledningen for Medicin Uge 23-24
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Tirsdag 2/6 1500 – 1600 1200 – 1500 Rasmus Carter-Storch              Medicin
Onsdag 3/6 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen       Medicin
Torsdag 4/6 1200 – 1300 0900 – 1200 Gro Askgaard               Medicin
Torsdag 4/6 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard               Medicin
Torsdag 4/6 1800 – 1900 1500 – 1800 Jesper Marsner Hansen           Medicin
Mandag 8/6 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard               Medicin
Tirsdag 9/6 1500 – 1600 1200 – 1500 Rasmus Carter-Storch              Medicin
Torsdag 11/6 1500 – 1600 1200 – 1500 Theis Skovsgaard               Medicin
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 International
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 

Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem.
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem.
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 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 

BETONRENOVERING
De udvendige betonkonstruktioner 
på Panumbygningen skal renoveres. 

I første omgang gælder det bygning 4, 6 og dele af 
bygning 10. For bl.a. at begrænse støjen fra arbejdet 
vil forpladerne på altangangene blive taget ned og 
udskiftet med nye. 
Øvrige udvendige betonkonstruktioner renoveres på 
stedet i det nødvendige omfang.

Betonforpladerne på bygning 4, 6 og dele af bygning 10 
vil blive nedtaget med en kran i weekenderne. Kranen 
opstilles d. 15. juli og fjernes d. 25. oktober. 

De dage, der løftes betonelementer, vil det berørte 
område omkring bygning 4, 6 og 10 – deriblandt 
varegården og Lundsgaard auditoriet – samt de to 
øverste etager på bygning 6 blive afspærret. Det sker 
for at undgå, at personer kommer til skade, hvis det 
skulle gå så galt, at et betonelement tabes. 

Der vil blive udarbejdet en tidsplan for, hvornår der 
udføres løftearbejde, og området er utilgængeligt, 

så bygningens brugere 
kan planlægge forsøg og 
lignende, der eventuelt skal 
tilses i weekenden. 

Der vil i varegården være be-
grænsede adgangsforhold. 

Der henstilles derfor til, at 
man benytter hovedindgan-
gen til personindgang.

Den del af renoveringen 
af betonkonstruktionerne, 
der skal ske på stedet, vil 
foregå på hverdage. Særligt 
støjende arbejder udføres 
kl. 07.00 – 08.15 og igen kl. 
15.30 – 18.00. Støjmålin-
ger har dog vist, at støjen 
langtfra er så voldsom som 
frygtet.

STUDIEVEJLEDNINGEN



5
PRESSEMEDDELELSE TIRSDAG D. 19. MAJ, 1009 
KU iværksætter ide nomineret til Venture Cup finalen
 - Et hold fra KU er netop blevet nomineret til finalen af den landsdækkende 
iværksætterkonkurrence Venture Cup.

KU studerende, som i maj deltog i Venture Cup i stor stil, har haft betydelig succes med deres iværksætter ideer, 
således er universitetet repræsenteret ved finalen af Venture Cup, den nationale iværksætterkonkurrence, afholdt 
på Børsen d. 4. juni. 

Holdet har indsendt deres ide til Venture Cup og er derefter evalueret af en jury bestående af forretningsfolk, in-
vestorer og serie iværksættere, som har udvalgt ideen som en af de ti bedste ideer på landsplan.

KU hold i Venture Cup finalen:
Wölwa Group (KU)    Web-based platform that enables companies to create highly accurate 
   estimates for IT development costs  

For yderligere information:
For kontakt til holdene for interviews og kommentarer, samt yderligere info kontakt Angelica Vargas, Venture Cup 
på av@venturecup.dk, 2070 1015. www.venturecup.dk

Om Venture Cup
Venture Cup er universiteternes fælles konkurrence for idéer og forskning med forretningspotentiale. Konkurrencen organiseres af seks danske universiteter (AU, 
CBS, DTU, KU, RUC og SDU) og finder sted hvert år henover studieåret. Deltagerne hjælpes til at udvikle deres ideer til investeringsklare forretningsplaner gennem 
en serie af seminarer og workshops samt individuel coaching og feedback fra en professionel jury. Samlet uddeles kontante præmier for over en halv million kroner i 
løbet af konkurrencen. I alt er over 50 virksomheder startet siden den første Venture Cup i 2000.

Venture Cup drives for universitetsmidler med støtte fra private sponsorer (Grundfos, Novo, Awapatent og Ernst & Young) samt offentlige midler (bl.a. Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Selvstændighedsfonden). Over 100 investorer, serieiværksættere og erhvervsfolk bruger frivilligt deres 
tid på at være jurymedlemmer eller advisors for de deltagende hold i Venture, og hvert år modtager en håndfuld projekter betydelige investeringer efter deltagelse i 
konkurrencen.

DIVERSE

MOK-POLL RESULTAT
Ja, det var så her at vi ville have skrevet hvad vores læsere mener 
om os, men i stedet vil jeg skrive lidt om folk med alt for meget tid 
til overs.

Der er blevet stemt 1304 gange på at vi er meget stødende, hvilket 
gjorde os lidt kede af det indtil vi kiggede lidt på IP-adresserne....
Der er d. 27/5 lige omkring kl. 12 stemt 1137 gange på at vi er meget 
stødende fra den samme IP-adresse.
Derudover er der d. 30/5 stemt 62 gange mellem kl 21.55 og 21.59 
fra én IP-adresse og 40 gange mellem 22.07 og 22.10 fra en anden.
Super duper.

Vi har prøvet at konkludere noget, 
men der er stadig kun omkring 200 
mennesker (udover de føromtalte) 
der har stemt, hvoraf ca 75% synes 
vi slet ikke er stødende og ca 20% 
synes vi er meget stødende.

Vi synes altså ikke det er særlig 
statistisk signifikant, men vi 
vil meget gerne opfordre 
folk til at skrive indlæg, om 
sundhed eller andet, som I 
synes skal med.
Så skal vi nok bringe det 
(hvis kvaliteten altså er fin) 
- det er nemlig det, der er 
vores job.  

mok.red / mia joe

En chihuahuahvalp koster ca. mellem 
7000 og 14000 kr og med en vægt 
på omkring 1 kg er det jo en ret dyr 
kilopris.

Så kan man så vælge at sammenligne 
med f.eks. en hest, som måske koster 
40.000 til 80.000, og det ender i en 
kilopris på mellem 80 og 160 kr.
Det er jo en hel del billigere, men efter-
som chihuahua'en jo er den mindste 
hunderace ville det ikke være fair hvis 
vi ikke sammenlignede med den mind-
ste heste-race.

Den hedder Falabella-hesten, og er 
en reel mini-hest (altså ikke en pony), 
som er mellem 35 og 85 cm over skul-
deren.
Sådan en koster mellem 9000 og 
90.000, hvilket ender i en kilopris på 
mellem 45 og 90 kr.

Alt i alt må moralen være at det meget 
bedre kan betale sig at købe en hest 
end en chihuahua.

mok.red / mia joe

VIDEN
OM
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HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FOR-
SKEL FOR RWANDAS TRAUMATIS-
EREDE BEFOLKNING?

IMCC - Mental Health Rwanda søger frivillige!

Kom og hør hvordan du, som studerende, kan deltage 
i projektarbejde, som gør en forskel for den rwandiske 
befolkning!

Udgangspunktet for vores projekt er, hvordan man på 
frivillig basis kan imødekommende én af Rwandas store ud-
fordringer: Befolkningens traumatisering efter folkedrabet 
i 1994. Prævalensen for PTSD (Post Traumatisk Stress 
Disorder) er en af de højeste i verden, men desværre er 
viden og erfaring om behandling og håndtering af psykiske 
lidelser en mangelvare i Rwanda.  

Sammen med vores rwandiske partnerorganisation Medical 
Students’ Mental Health Association (MMHA) har vi gen-
nem ca. 2 år kørt projektet: ‘Mental Health Empowerment 
in the Southern Province of Rwanda’. Siden projektets 
start er der løbende blevet uddannet et rwandisk taskforce 
på ca. 40 studerende, som har fået viden og kompetencer 
indenfor traumer, PTSD, psykologisk rådgivning samt 
psykoedukation. Taskforcet opgave har så været at bruge 
denne viden aktivt i forskellige projektaktiviteter, som pt. 
har nået ca. 1000 børn og unge og 3000 voksne i Rwandas 
sydlige provins. 

 
Fokus for vores arbejde i Danmark er projektstyring, 
økonomistyring, evaluering, fundraising samt afholdelse 
af uddannelsesseminarer i Rwanda. På et idémæssigt plan 
er vi i høj grad sparringspartnere for MMHA, men vores 
daglige arbejdsopgaver er primært administrative. 

INFOARRANGEMENT: 

Hvornår:  Mandag d. 8. juni kl. 16:30 – ca. 18:30
Hvor:  ’Store Mødesal’ på Panum, Blegdamsvej nr.3, 
2200 København
 (Der vil være skilte, så fortvivl ikke hvis du 
aldrig har været der)
Hvad: Mød vores samarbejdspartnere fra Rwanda; 
Emmah og Julien.  
Forudsætninger: I Danmark såvel som i Rwanda arbejder 
vi tværfagligt, så det er ikke væsentligt, hvad du læser – ej 
heller om du har tidligere erfaring med projektarbejde; det 
vigtigste er, at du har lyst og gå-på-mod til kaste dig ud 
i administrative opgaver og tænke kreativt i hvordan vi 
kan gøre en forskel.

Ved at blive frivillig i projektet vil man ikke alene få 
enestående projekterfaring, men der vil også være gode 
muligheder for at tilegne sig mere generelle kompetencer, 
eksempelvis i form af gratis kurser hos Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF) og Projektrådgivningen (PRNGO).

Få yderligere information – find os på IMCCs hjemmeside: 
http://www.imcc.dk/333/ PRNGO’s hjemmeside: http://
www.prngo.dk/Default.aspx?ID=15811#566  og på Miss 
Africas hjemmeside: http://www.missafrica.dk/, som i år 
støtter MHHA’s arbejde i Rwanda.

VEL MØDT!

BASISGRUPPER

PANUMKORET HOLDER SOMMERKONCERT 

Torsdag den 11. juni kl 20.00 Sankt Johannes Kirke Blegdamsvej 1B (Ved Sankt Hans 
Torv) 

Entré: 60 kr. / 40 kr. 

Dansk korlyrik og franske roser www.panumkoret.dk 

Panumkoret byder sommeren velkommen. Panumkoret synger dansk korlyrik krydret 
med udenlandske indslag. 

Fælles for musikken er temaet sommer og natur. 

Komponisterne tæller Niels W. Gade, Felix Mendelssohn, Eric Whitacre og Morten Lau-
ridsen. 

Se hele programmet på vores hjemmeside.

SEXEKSPRESSENS 
SOMMERSEMINAR :-)
Så er du nu du skal overveje om fire dage 
i din sommerferie trænger til eksotisk 
krydder?! Sexekspressen holder nemlig som-
merseminar den 17-20. august  i Vejle, hvor 
alle os københavner-6x’ere mødes med hol-
det fra Århus, samt nogle repræsentanter 
fra Skandinavien. Alle dage er der foredrag 
om alt mellem himmel og jord – selvfølgelig 
svagt relateret til seksualundervisning. 
Desuden bliver der masser af hygge, fest, 
kondomer, farver og bind på væggene. 
Samlet pris 300 kr. På seminaret bliver 
nye mennesker uddannet i den fornemme 
undervisnings-kunst – så de selv inden 
længe kan fortælle folkeskoleelever alt det, 
som interesserer eleverne, men som de ikke 
vil høre fra deres lærer/forældre! Tilmeld dig 
og din læsemakker! 

Email tlc@stud.ku.dk  - for tilmelding eller 
anden info. 

 

Sexekspressen er Panums hyggeligste 
basisgruppe!
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—> Ved at tage dykkerkursus i Danmark hos PUC får du den grundigste dykkeruddannelse man kan få.
       Du bliver kvalifi ceret til at dykke i hele verden!

—> Undervisningen på kurserne varetages af erfarne PADI Instruktører og assistenter,
       som til dagligt er studerende på medicinstudiet i København eller færdiguddannede læger.

—> Du vil modtage din egen teoribog m.m., som du kan beholde efter afsluttet kursus!

Tilmelding og mere info: dykkerkursus@gmail.com
Pladserne fordeles efter først til mølle og plads på kurset er først sikret ved betaling af fuldt kursusgebyr.

Lær at dykke på et dykkerkursus hos PUC  i sep 2009:

-Har du altid drømt om at prøve, hvordan det føles at svæve i 
vægtløshed?
-Har du snorklet rundt i vandoverfl aden på dine ferier og ærgret dig 
over, at du ikke kunne dykke ned i mere end alt for få sekunder?
-Eller er du vokset op med Cousteau i fjernsynet og altid drømt om at 
følge i hans fod(fi nne)spor?
-Eller er du blot en rigtig vandhund, som har mod på at udforske en hel 
ny verden under vand?

Så har du nu chancen for at tilmelde dig et begynder dykkerkursus i 
september og lade en helt ny verden åbne sig under dig! Dykning er 
for alle, både kvinder og mænd, piger og drenge. Men pas på, det er 
frygteligt vanedannende... :)

Open Water Diver
Begynder dykkerkursus

Tor 3/9 19-23: Teori (bogudlevering m.m.)
Man 14/9 21-23: Svømmehal (svømmeprøver + fridykning)
Ons 16/9 17-24: Teori (gng. af hjemmeopgaver + eksamen)
Lør 19/9 11-18: Svømmehal / Pool øvelser
Søn 20/9 11-18: Svømmehal / Pool øvelser
Man 21/9 21-23: Svømmehal (Fridykning, UV-Rugby m.m.)
Lør 26/9 Heldag: Øresund
Søn 27/9 Heldag: Øresund

Der er 100% obligatorisk fremmøde alle gange.
Der er obligatoriske hjemmelæsning (ca. 250 letlæste sider) og skrift-
lige hjemmeopgaver fra 3/9 til 16/9.
OBS: Datoer og tider med forbehold for mindre ændringer!

Pris 2.850kr + indmeldelse (150kr) / kontingent (500kr) til PUC.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 3.300kr. inkl. midlerti-
digt medlemskab.
Prisen er inkl. alt (også egen teoribog og dykkertabel).
Dog er udgifter til obligatorisk lægeerklæring samt personlig transport 
til og fra teori/hal/dykkersteder ikke inkl.

RESCUE Diver
Redningsdykker kursus

Fre 28/8, 17-24: Teori (gng. af hjemmeopgaver + eksamen)
Lør 29/8, 09-21: Svømmehal (rednings øvelser)
Søn 30/8, Heldag, Helsingør (scenarie træning)

Der er 100% obligatorisk fremmøde alle gange.
Der er obligatoriske hjemmelæsning og skriftlige hjemmeopgaver til 28/8.
OBS: Datoer og tider med forbehold for mindre ændringer!

Prisen for kurset er 1.950kr.+ indmeldelse (150kr) / kontingent (500kr) til 
PUC.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 2.300kr. inkl. midlertidigt 
medlemskab.

Prisen er inkl. alt. Dog er udgifter til obligatorisk lægeerklæring samt person-
lig transport til og fra teori/hal/dykkersteder ikke inkl.

Kurset og prisen forudsætter dog bevis for bestået førstehjælpskursus 
indenfor de sidste 2 år. Medicinstudiets, FADL’s m.fl . førstehjælpsundervis-
ning godkendes med glæde som et sådant, hvis skriftlig dok. forefi ndes Ved 
tvivl: spørg før tilmelding!
Du skal desuden være mindst AOWD (eller tilsvarende) og gerne have nylig 
dykker erfaring for at kunne deltage.

Bliv redningsdykker på et Rescue Diver kursus
hos PUC i aug 2009:

Lær at hjælpe en makker i nød og bliv bedre til at spotte problemer, før de 
opstår!

Kurset omtales således:
“Challenging” and “rewarding” best describe the PADI Rescue Diver course. 
Building upon what you’ve already learned, this course expands on what 
you already know about how to prevent problems, and how to manage them 
if they occur.
Most divers fi nd this course both demanding and rewarding, and at the end, 
say it’s the best course they’ve ever taken.

Hvilket vi i PUC kun kan tilslutte os som yderst sandt!
Et Rescue Diver kursus er det vigtigste PADI kursus, du nogensinde kan 
tage.

HAR DU GANG I ET 
FORSKNINGSPROJEKT 
INDEN FOR PSYKIATRI?
Torsdag d. 22/10 2009 er Psykiatridag på Panum. Pro-
grammet bliver Progressivt, Mægtigt og Saftigt – lidt 
som PMS, der står bag hele arrangementet.

Et vigtigt programpunkt er vores FOREDRAG-
SKONKURRENCE, som du kan deltage i, hvis

du er studerende eller kandidat fra 2009. 
du har – eller har haft – gang i et klinisk, epide-
miologisk eller eksperimentelt forskningsprojekt 
inden for psykiatri (bacheloropgaven, OSVAL II, 

•
•

produktet af prægraduat forskning…).
du sender en mail til psykiatriforedrag@gmail.
com med oplysninger om dig selv (navn, semes-
tertrin) og om projektet (ABSTRACT på max 300 
ord (i word-format) samt angivelse af projektets 
påbegyndelse). 

På baggrund af de indsendte abstracts udvælges fire 
studerende til at deltage i selve foredragskonkur-
rencen. Vi starter kl. 17.15 og foredragsholderne har 
hver 10 minutter til rådighed. 
I den efterfølgende bedømmelse vil der blive lagt 
særlig vægt på formidling og kvaliteten af foredraget, 
men projektets videnskabelige indhold og originalitet 
tages selvfølgelig også i betragtning.
Vinderen af foredragskonkurrencen vil få overrakt en 

•
(særdeles fed) præmie på dagen!

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at 
sende en mail til adressen psykiatriforedrag@gmail.
com

Mange hilsner, arrangementsgruppen i PMS

BASISGRUPPER
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hovedperson kan blive konfronteret med naturen, 
som hun efter ulykken synes at 
have udviklet en angst for. Gen-
nem hendes mands terapiøvelser 
synes hun også at få gennemle-
vet en del af sin sorg, hvorefter 
hun havner i en ny fase i sin 
bearbejdelse af det skete. Heraf 
navnet på kapitel 2: ”Smerte”. 
I dette kapitel møder vi fl ere 
terapiformer og en masse 
maltrakterede dyr, som stadig er 
i live – heriblandt en ræv, som 
ud gennem sine skarpe tænder med en mørk, ameri-
kansk stemme proklamerer, at ”Kaos reagerer.” 
I kapitel 3, ”Desperation (Kvindedrab)” bliver vi 
bekendt med en afhandling, den kvindelige hoved-
person har skrevet i hytten sidste sommer. Denne 
omhandler en historisk gennemgang af kvindeop-
fattelser og kvindens relation til det onde. Det 
fremgår, at den kvindelige hovedperson har gjort 
sig lidt for mange tanker om, hvorvidt hun i kraft 
af hendes køn er ond af natur – måske faktisk så 
mange, at hun selv tror på, at hun er ond, og således 
er blevet i stand til at handle derefter?
I kapitel 4, ”de tre tiggere”, kammer handlingen eft-
erhånden helt over i et ganske klamt og ganske ef-
fektfuldt Von Trier-orgie af onani-scener, afklipning 
af kønsdele, gennemboring af en lægmuskel og 
efterfølgende påmontering af cementklods til benet, 
blodindsmurte dyr og lignende guf. Mere skal der 
ikke afsløres om fi lmens konkrete plan, der som 
nævnt afsluttes i en epilog – men underholdende, 
Triersk og klamt, det er det i hvert fald. 
 Antichrist beskæftiger sig med så 
mange ting på metaplaner, at en genfortælling af 

den konkrete handling aldrig vil 
dække. En af de ting, jeg hæftede 
mig ved som gennemgående tema 
i de to hovedpersoners samtaler, 
er sammenhængen mellem tanker 
og virkelighed. Den mandlige 
hovedperson har en ganske naiv 
forestilling om, at hvis man 
tænker sig til noget godt, så kan 
man også få det til at ske, men 
det modsatte kan ikke gøre sig 

gældende – han mener på den ene side, at ”what 
the mind can conceive and believe, it can achieve”, 
men trøster omvendt sin kone, som er bange for 
sine egne kræfter, med at ”Angst kan ikke få en til 
at gøre ting, man ikke vil.” Derudover bliver natu-
rens kræfter og kvindens dyriske drifter omhandlet 
gennem hele fi lmen, og der er konstant tydelige ref-
erencer til den diskurs, man engang førte i forhold 
til hekseprocesserne. Scenisk ledes tankerne over 
på Hieronymus Boschs kaotiske malerier, hvor der 
snildt kan være plads til, at 100 mennesker har sex 
samtidig, og i de scener, som faktisk bare viser 
natur uden at indeholde afhuggede legemsdele eller 
lemlæstede dyr ledes tankerne til gengæld nærmest 

Lars Von Triers Anti-
christ
- et udmærket alternativ 
til pinsefrokosten.

Søndag eftermiddag og ondt i håret. Solen bager og 
der er tilsyneladende konsensus i København om, 
at så skal den fandeme nydes. Men det er sgu for 
kedeligt, for lyst og for varmt – her mangler noget 
sindsoprivende, noget mørkt og noget koldt. Et 
biografsæde i Empire og en storskærm med ren Von 
Trier-galskab synes at være løsningen.
 Antichrist har allerede solgt fl ere bio-
grafbilletter end nogen anden Lars Von Trier-fi lm. 
Anmelderne har rost den, og den høstede en pris i 
Cannes for Charlotte Gainsbourgs præstation som 
kvindelig hovedrolleindehaver. Von Trier ruller 
endnu engang de tunge skyts frem, når han i fi lmen 
tager hul på emner som sorg, skyldfølelse, det gode 
og det onde og ukontrollerbare kræfter.
 Filmen er opdelt i en prolog, 3 kapitler 
og en epilog. Allerede i prologen begynder folk 
i biografen at fnyse forarget, da Von Trier åbner 
fi lmen med en sort-hvid badescene med close-up 
penetration. Penissen er faktisk 
forstørret så meget op på lærre-
det, at der går et par sekunder, 
før kvinden foran mig opdager, 
hvad det er, men så bliver hun til 
gengæld også højlydt forarget. 
Hæ. 
I prologen møder vi et ungt 
par, som har sex non-stop, og 
som midt i akten ikke ænser, 
at deres lille søn har forladt sin 
kravlegård og falder ud af vin-
duet. I en lang, smuk scene falder og falder han og 
hans bamse gennem snevejret for til slut at lande i 
sneen og blive liggende. Naturligt nok vælger Trier 
efterfølgende at give kapitel 1 den passende titel 
”Sorg”. I kapitlet er den kvindelige hovedperson 
blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hendes 
læge er bekymret for hende, da han mener, hendes 
sorgmønster er atypisk, men hendes mand, som er 
psykoterapeut, er uenig og får hende udskrevet og 
trappet af sine antidepressiva, så han selv kan have 
hende i terapi. Det lyder jo allerede som opskriften 
på en katastrofe – det bliver godt, det her.
Som sagt så gjort. Parret rejser til deres afsides 
beliggende sommerhus, Eden, for at den kvindelige 

mod Tim Burton. Universet er, trods omtalte maka-
bre scener, utroligt fl ot, og 
fi lmen er på alle måder mere 
provokerende end noget, jeg 
længe har set.  
 I biografen kan folk tilsyn-
eladende slet ikke tage sig 
sammen til at rejse sig efter 
fi lmen. En dame, som før fi l-
men havde joket med at have 
medbragt en brækpose ser en 
anelse sammenbidt ud. Lars 
Von Trier ville have jublet 

over at få at vide, at folk blev nøjagtig så forargede, 
som han intenderede det.

Af: Mette Berg Christiansen
       mette@kultmed.dk

KultMed takker for dette semester!

Vi vender stærkt tilbage til septem-
ber med en masse nye spændende 
arrangementer!

Er du i København i aug?

Så tag til
“Under åben himmel”,
ved Rosenborg slot, 15. aug. kl. 18,
hvor det Kgl. teater giver smagsprøver på 
den kommendes sæson Operaer, Balletter 
og skuespil.

Det hele er gratis og super hyggeligt.
Se mere på www.kglteater.dk og send en 
mail ud på KultMeds mailliste for at have 
nogen at tage med!

Bliv medlem af KultMed!
For kun 50 kr. kan du også blive medlem 
og drage nytte af KultMeds netværk og 
deltage i spændende arrangementer.
Flere oplysninger kan ses på www.kultmed.
dk 

VELKOMMEN TIL 
MIKAM’S SOMMER-
AFLUTNING!
I dag Onsdag d. 3. juni er MIKAM’s 
sidste møde dette semester, og som 
sædvanligt laver vi en lille picnic i det 
fri, så længe vejret holder.

Så kom glad, vi starter kl. 16 som vanligt og sætter 
os ude på plænen, enten udenfor klubben eller i vores 
nye have udenfor
studenterhuset  :) 

Alle tager med enten noget spiseligt eller drikkeligt 
også deler vi broderligt og søsterligt  :)  Forhåbentlig 
ses vi så mange som muligt inden sommeren!

Vh MIKAM - Medicinstuderendes Interessegruppe 
for Komplementær og Alternativ Medicin

www.mikam.dk
mail@mikam.dk

BASISGRUPPER
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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

FADLs Vagtbureau

FADL ønsker alle held og lykke 
med eksamenerne, og en god 
sommerferie!

OBS!
FADLs hovedforening, 
kredsforeninger og vagtbureauer 
holder lukket d. 10.-11. juni pga. 
personaleseminar.

Kommende aktiviteter
» 20. august - HovedbestyrelsesmødeGennem FADLs Vagtbureau har du en unik mulighed for at fagligt opkvalifi cere dig ved 

siden af dine studier.

Arbejdet sikrer at du tidligt i din studietid kommer ud og møder livet på hospitalsafdelin-
gerne og “snuser” nærmere til dit kommende liv om læge.

Overenskomster OK 08 færdigforhandlet

VALG om overenskomsterne for SPV’er, VT’er og Lægevikarer
I disse tider hvor vi alle skal tage stilling til 
hvem der skal lede Europa og om Frederik 
eller Frederikke skal side på tronen, har 
FADL også et lille indslag. Det drejer sig 
om overenskomsterne for SPV/VT’erene og 
Lægevikarerne. Den 25. Maj blev FADLs 
Overenskomstudvalg (OU) og Lægevikar-
gruppe (LVG) færdig med overenskomstfor-
handlingerne med Danske Regioner. For at 
overenskomsterne kan træde i kraft skal de 
først godkendes af medlemmerne. 

Du vil i løbet af Juni modtage et brev med 
posten, hvor du vil blive informeret om 
hvordan du stemmer og hvad du stemmer 
om. Selvom du måske mest er optaget af 
eksamen er det alligevel vigtigt at du tager 
stilling og afgiver din stemme. God Sommer.

Med Venlig Hilsen
Morten Andresen, Formand for OU 
& Jesper Rydberg, Formand for LVG

Et år efter fremsendelse af FADLs krav til 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn til 
fornyelse af FADL-vagtoverenskomsten 
(SPV/VT) og Lægevikaroverenskomsten, er 
forhandlingerne nu afsluttet. 

Sidste mandag blev forhandlingsprotokol-
lerne underskrevet af formændene for 
Overenskomstudvalget og Lægevikargrup-
pen. Forhandlingsprotokollerne kan ses på 
fadl.dk 

Resultatet sendes til urafstemning blandt 
alle medlemmer fra den 17. juni til 1. juli 
2009, hvorefter, hvis der stemmes ja, sker en 
frigivelse af lønstigningerne. 

Overenskomsterne træder i kraft fra 1. april 
2008, hvorfor der vil ske en efterregulering 
af din løn. 

Det vil derfor være forventeligt, at Vagtbu-
reauerne kan efterregulere lønningerne i 
august og det bliver nok også den måned 
sygehusene efterregulerer i. 

Der sker efterregulering tilbage fra 1. april 
2008 over 1. oktober 2008 til endnu en løn-
stigning den 1. april 2009. 

Forhandlingsteamet fra FADL.
Fra venstre: Bo Christensen, Morten Andresen, Torben Conrad og Jesper 
Rydberg.

Forhandlingsprotokollen for lægevikarer 
underskrives af Jesper Rydberg, formand 
for Lægevikargruppen.

Forhandlingsprotokollen for FADL-vag-
ter underskrives af Morten Andresen, 
formand for Overenskomstudvalget.

KREDSFORENINGEN



EUROPA-PARLAMENTSVALGET D. 7. JUNI

Det har været lidt svært at finde ud af mere, at 
skrive, end hvad ders spidskandidat hedder, da Lib-
eralalliance's hjemmeside i høj grad består af små 
video-klip.

Derfor vil vi anbefale at man går ind på www.liberalalliance.dk hvis man vil 
vide mere om partiet, og hvad de står for.

mok.red. / mia joe

Danmark skal høres i Europa

Europa står over for store udfordringer og afgørende beslutninger. Finanskrisen truer vores 
jobs, og kriminaliteten truer vores sikkerhed og tryghed. Det er to ting, som Venstre vil 
kæmpe imod, så dansk velstand og velfærd sikres, og så trygheden vinder over utrygheden. 

Vi har en række ideer til at nå de mål. 
For det første en grøn jobplan, der skal energirenovere Europas meget energislugende 
bygninger og skabe grøn og dynamisk mobilitet med europæiske højhastighedstog mellem 
hovedstæderne. 
For det andet har vi en hel række tiltag, der skal styrke vores ydre grænser og bekæmpe 
grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af mennesker, narko og våben. Den slags 
kan vi ikke bekæmpe alene, men kun i fællesskab. 
For det tredje vil vi hele tiden kæmpe for, at EU netop lægger sine kræfter der, hvor vi kun i 
fællesskab kan gøre en forskel. EU skal ikke regulere alting, vi skal sætte grænser for politik. 
Al kernevelfærden er for eksempel ikke noget EU-samarbejdet skal berøre. For det fjerde 
vil Venstre kæmpe for kerneværdier som frihed og ligestilling i Europa. Vi vil altid lægge 
stemmer til menneskers frihed, og vil konstant bekæmpe dem, der vil forhindre andre i at 
tro, tænke og tale frit. For at Danmark kan gøre den største forskel og tale med den største 
vægt, så skal vi af med de danske forbehold, når tiden er moden. 

Mit mål i Europa-Parlamentet er at være en klar stemme for Danmark. Det 
er mit mål, fordi Danmark har noget at byde på. Vi er et lille land, men vi 
har store idéer. Derfor handler Europa-Parlamentsvalget den 7. juni om at 
sikre mest mulig dansk indfl ydelse i EU. 
Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at Danmark bliver hørt i 
Europa. 

Af Jens Rohde, Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget

Liberal Alliances 
spidskandidat, 
Benjamin Dickow.

Tre gode grunde til at du støtter den konstruktive EU-kritik i 
JuniBevægelsen

» Vi repræsenterer de danskere, som ønsker en kraftig moderni-
sering af EU, men kan se at dansk udmeldelse af EU ikke løser 
problemerne.

» Vi arbejder aktivt i EU-parlamentet for at sætte mennesker og 
miljø over hensynet til fri konkurrence på EU’s indre marked.

» De etablerede politiske partier svigter hver gang det handler 
om EU. De taler uden om, undgår folkeafstemninger og er i øvrigt 
stort set enige om EU.

Junibevægelsens 
spidskandidat. 
Hanne Dahl

Som Konservativ er det vigtigt for mig at værne 
om vore danske værdier. Men vi skal samtidig 
være åbne over for verden omkring os og de 
muligheder og udfordringer, det medfører.

EU skal ikke tage sig af alt. Det, vi kan tage os 
bedst af i Danmark, skal løses i Danmark, mens
EU skal tage sig af grænseoverskridende proble-
mer, der bedst løses i fællesskab.

På en række andre områder er EU det fora, hvor 
Danmark og de øvrige medlemsstater bedst kan 
løse grænseoverskridende udfordringer. Det 
gælder bl.a. mine tre fokusområder: 

    * Kriminalitet 
    * Klima 
    * Krisen 

For mig handler det om, at sikre:
Et stærkt Danmark i et fælles Europa

Bendt Bendtsen

EU-skeptikernes stemme i Parlamentet
Folkebevægelsen mod EU vil give EU-skeptikerne en stemme i Parlamentet. Vi 
er imod at EU tiltager sig mere og mere magt, ikke mindst på områder som er 
centrale for velfærdsstaten. 

Et eksempel på dette er sundhedsområdet. EU har fremlagt et forslag til sund-
hedsdirektiv, som vil give patienter frit sygehusvalg i hele EU på hjemlandets 
regning. Vi går ind for international samarbejde på sundhedsområdet. Og vi 
mener, at patienter der lider af sjældne sygdomme, eller som af andre grunde 
ikke kan behandles rettidigt i Danmark, skal have mulighed for at komme til 
et andet land. 
Men det konkrete forslag fra EU kommer kun de rigeste i de rige EU-lande til 
gode samtidigt med at det trækker penge ud af det hjemlige sygehusvæsen. 
Vi mener at adgangen til behandling skal være fri og lige, og vi vil arbejde 
for at patienter kan få den bedste behandling så tæt på hjemmet som mulig. 
Patienten og den lægefaglige ekspertise skal være i centrum. Derfor siger vi 
nej til at skabe et marked for sundhedsydelser i EU.

Vi siger også nej til EU-kommissionens forslag om, at medicinalindustrien skal 
have lov til at lave kampagner for receptpligtig medicin. Patienter fortjener 
uvildig vejledning, som er baseret på en lægelig vurdering.

Som din repræsentant i EU-parlamentet vil Folkebevægelsen aldrig stemme 
for mere magt til EU på bekostning af befolkningerne i de enkelte lande. Til 
gengæld vil vi arbejde for, at fl ere beslutninger fl yttes så tæt på borgerne som 
muligt. I det daglige arbejde i Parlamentet vil vi fortsætte med at slå et slag for 
velfærd, miljø, global retfærdighed og demokrati.

Maj M. Aslett-Rydbjerg 

Folkebevægelsen's spid-
skandidat 
Søren Søndergård
Foto: Folkebevægelsen.dk

Så er det jo på søndag at der er valg, men det lader til at mange ikke helt ved hvorfor, og hvad de 
egentlig skal stemme.
Specielt her i eksamenstiden er der nok mange studerende, der ikke har så meget overskud til at sætte 
sig ind i en masse partiers forskellige meninger.
Derfor har mok kontaktet dem alle sammen og bedt dem om at skrive lidt om hvad de vil i EU.
Desværre er det ikke dem alle sammen der har svaret, så hvis I synes der er en smule forskel på hvor 
meget plads de forskellige partier har fået, så er det derfor.
Jeg vil anbefale at man går ind på de forskellige hjemmesider og læser hvis man er en smule i tvivl om 
hvad man skal stemme.
Adresserne står nederst på denne side.

Det skal naturligvis lige nævnes, at vi også skal stemme om en grundlovsændring. 
Det drejer sig om tronfølgeloven, og hvorvidt en kvinde skal have ret til at arve tronen hvis hun har en 
yngre bror....

mok.red. / mia joe

A: www.socialdemokraterne.dk
B: www.radikale.dk
C: www.konservative.dk
F: www.sf.dk
I: www.liberalalliance.dk
J: www.junibevaegelsen.dk
N: www.folkebevaegelsen.dk
O: www.danskfolkeparti.eu /  www.danskfolkeparti.dk
V: www.venstre.dk

MOK orienterer dig om valget...



Enhedslisten har valgt at støtte op om bevægelser, som kæmper for 
de ting, som enhedslisten er enige i mht. EU-politik. I praksis betyder 
det, at enhedslisten støtter Folkebevægelsen mod EU og Junibev-
ægelsen. [mok.red]
 
Angående Enhedslistens holdning til EU’s sundhedspolitik.

Enhedslisten ønsker et forbedret sundhedssystem, der sikre god 
og gratis behandling til alle borgere. EU’s sundhedspolitik går desværre i den anden retning. EU-parlamentet har lige vedtaget det såkaldte Sundhedsdirektiv. Det 
lanceres som grænseoverskridende patientrettigheder, men vil medfører en opdeling af patienter i et A og et B hold. Direktivet sikrer nemlig etableringen af et EU-
marked for sundhedsydelser. Enhedslisten er ikke imod at nogle patienter behandles i udlandet som det allerede er muligt i dag, men vi mener at forbedringer og 
investeringer i den offentlige sundhedssektor er vejen til gode forhold for alle. 
Allerede i dag kan vi se at regeringens såkaldte frit-valgs-ordning har betydet et spild af millioner af offentlige kroner på dyre privathospitals løsninger. På EU-plan 
betyder den privatiserede sundhed eksempelvis at mange polakker ikke har råd til lægebehandling fordi priserne er strøget i vejret efter at de rigere tyskere, der 
rejser til Polen for en billigere behandling, presser priserne op. 
Enhedslisten mener at sundhed er en rettighed for alle, men EU ser sundhed som en vare man kan tjene penge på. 
Derfor mener Enhedslisten Danmark bør gå foran og udbygge et offentligt sundhedssystem der sikrer alle god behandling.

Med venlig hilsen, Nikolaj Villumsen, Europapolitisk medarbejder

Radikale Venstre vil “Mere Europa”, og vi har en ung og stærk spidskandidat til valget, 
nemlig Sofi e Carsten Nielsen på 34 år. Sofi e Carsten Nielsen går til valg på fl ere rettigheder 
til danskerne gennem EU, og hun har sundhed og ligestilling som 
to af sine mærkesager, som hun fortæller her:

“Min veninde Tine på 33 fi k brystkræft i sommer. Hun har to små 
børn. Hun gik i en måned uden at få tid til scanning, hun blev 
smidt rundt i systemet, og hun ved ikke den dag i dag, om be-
handlingen virker. Hvis Tine havde vist, at hun som EU-borger har 
ret til at blive behandlet i et andet EU-land, så kunne hun have 
søgt til Sverige, hvor der er meget bedre chancer for at overleve 
brystkræft.

Stort set ingen af os ved, at vi har ret til at blive behandlet i et andet EU-land. Det er en af 
de rettigheder, vi har som EU-borgere. 

Hvorfor er det, at regeringen og de andre partier forhindrer os i at kende denne rettighed 
- og dermed benytte sig af, at andre europæiske lande er bedre til at behandle brystkræft, 
end vi selv er? Tine havde haft meget bedre chance for at overleve sin brystkræft i Sverige. 

Vi danskere tror, at vi har de bedste hospitaler. Det har vi ikke. Vi har til gengæld nogle af 
de dyreste. Hvis vi turde gå ind i et samarbejde om mere sundhed i EU, kunne vi lære af 
de andre EU-lande og redde mange danske liv. Mere Europa redder fl ere liv. Derfor er det 
vigtigt, at vi giver vores stemme til kende ved EU-valget.

En anden af mine mærkesager er ligestilling. Til daglig arbejder jeg med ligestilling i 
ligestillingsministeriet. Og til daglig ser jeg, hvordan vi IKKE har ligestilling i Danmark. 
Det gælder kvinder såvel som mænd. Det gælder homoseksuelle og handicappede. Og jeg 
stiller mig selv spørgsmålet: Hvorfor? Når nu ligestilling betaler sig.

Et eksempel på, at ligestilling betaler sig er en lille virksomhed, der ligger i Maribo, som 
laver udstyr til landets hospitaler. Maribo-virksomheden tilbyder tilpassede arbejdsop-
gaver til handicappede, og det betaler sig for Maribo-virksomhedens bundlinje, ligesom de 
handicappede medarbejdere er glade for deres arbejde. 

Men ellers er Danmark ikke et foregangsland, hvad angår ligestilling. Det har faktisk altid 
været Europa og EU, der har tvunget Danmark til mere ligestilling. Det gælder fx vores lov 
om ligeløn fra 1970’erne. Dengang havde Danmark den opfattelse, at vi slet ikke havde 
et ligestillingsproblem - kvinderne var jo strømmet ud på arbejdsmarkedet. Det var først, 
da EU tvang os til en lov om ligeløn, at Danfoss og andre af landets fabrikker begyndte at 
give det samme i løn til mænd og kvinder. 

Mere Europa skaber mere ligestilling.”

Europaparlamentsvalget den 7. juni er et vigtigt valg. 

EU har i dag indfl ydelse på 3/4 af den lovgivning som vedtages i 
Folketinget. Ikke desto mindre stemmer under halvdelen af befolknin-
gen til parlamentsvalget. 
Det betyder, at en stor del af befolkningen vælger at sætte sig uden 
for indfl ydelse på en lang række områder af vital betydning f.eks. i 
forhold til hvilke kemikalier, der skal være tilladte at anvende og hvilke 

tilsætningsstoffer, der må puttes i vores mad.
Dansk Folkeparti så helst Europaparlamentet nedlagt, men så længe parlamentet eksisterer 
vil vi gøre vores indfl ydelse gældende, fuldstændig som vi helst så Regionsrådene afskaffet 
men alligevel naturligvis stiller op hertil for at få indfl ydelse på sundhedspolitikken her i 
landet.
For så vidt angår sundhedsområdet ser vi helst, at EU fuldstændig undlader at blande sig i, 
hvordan man nationalt indretter sig. 
Når EU blander sig er det tit på en meget uhensigtsmæssig måde eksempelvis som patien-
trettighedsdirektivet, der indebærer, at det bliver op til patienten selv at fi nde den bedst 
mulige behandling i udlandet, hvis man vil gøre brug af muligheden for at søge behan-
dling i udlandet, ligesom man kun kan få den del af prisen refunderet, som svarer til, hvad 
behandlingen ville have kostet i en ens eget land. 
Det kan vi gøre bedre i Danmark - og det har vi gjort med behandlingsgarantien efter 1 
måned som snart træder i kraft igen.

Jeg har tiltro til, at hospitalerne selv kan fi nde ud af at samarbejde over landegrænser 
uden at EU sætter hegnspæle op for dette samarbejde. 
Det gælder f.eks. for anvendelse af organer til transplantation, hvor visse partier blandt 
andet Radikale Venstre gerne vil blande EU ind i det. Det er ikke en god 
idé. Europaparlamentet er ikke det rette sted at træffe beslutninger om, 
hvordan organer skal fordeles.
EU bør dreje sig om handel, miljø og forbrugerbeskyttelse - og ikke meget 
andet end det.

Kenneth Kristensen Berth, nummer 2 på DF's kandidatliste
Specialkonsulent, cand.mag. (hist/soc)

Dan Jørgensen om valget

Hvad handler valget d. 7. juni egentlig om?

“Valget er et valg mellem højre og venstre. 
Det er vigtigt at slå fast. Dansk Folkeparti og 
modstanderbevægelserne vil gerne gøre det til 
et valg for eller imod EU, men det er forfejlet 
at se det sådan.
Reelt handler det om, hvem man vil sende til Bruxelles for at lave 
rugbrødspolitik i forhold til arbejdsmiljøregler, klimapolitik, ligestilling, 
dyrevelfærd og den slags. For mig er den vigtigste skillelinje derfor 
mellem de borgerlige på den ene side og SF og Socialdemokraterne 
på den anden.”

Hvad er de vigtigste mærkesager for Socialdemokraterne ved Europa-
parlamentsvalget?

“Vi står midt i en fi nanskrise. Tusinder mister deres job. Uregulerede 
kapitalkræfter og grådige erhvervsledere er en del af problemet. EU er 
en del af løsningen. Vi skal bruge EU til at forbyde skattely, skaffe mere 
åbenhed omkring virksomheder, kapitalfonde og bankers forretninger 
og ikke mindst til at skabe fl ere jobs via koordinerede investeringer. 
Desuden er det pinedød nødvendigt, at EU går forrest, når det handler 
om at bekæmpe de globale klimaforandringer.”

Kan man gøre en forskel som medlem af EU-parlamentet?

“Ja, det mener jeg faktisk, vi kan dokumentere. Jeg har været heldig 
at få lov at forhandle en række vigtige sager for den 218 mand store 
socialdemokratiske gruppe i parlamentet, og i den position ligger der 
stor indfl ydelse. 
Eksempelvis kan jeg fremhæve forbuddet mod kræftfremkaldende 
ftalater i børns legetøj som et konkret resultat, fordi det netop var mit 
forslag, som - mod hvad alle havde troet muligt - kom igennem. Og da 
det kom frem i de danske medier, fi k jeg en sms fra min søster, hvor 
der stod: ‘Har lige hørt, at min bror har forbudt giftige stoffer fra sin 
lille nevøs legetøj. Jeg er stolt af dig’. Den slags varmer.”

Vi ønsker forandring i Europa, men vi har brug 
for din støtte, hvis det skal lykkes!

Vi vil arbejde for et aktivt Europa, der står i 
spidsen for en fælles indsats mod klimatruslen, 
sikrer ordentlige arbejdsvilkår for lønmodtagere 
og effektivt bekæmper international kriminal-
itet.
Det giver ikke mening at snakke om, hvorvidt 
man bryder sig om eller ikke bryder sig om EU. For SF handler EU om 
at arbejde benhårdt for politiske resultater og forbedre hverdagen 
for borgerne.
Vi ser der som naturligt, at landene i fællesskab tager ansvar for 
klimaudfordringen og satser på ren og vedvarende energi.
Vi ser det som naturligt, at landene i fællesskab skal stå vagt om 
retten til faglig konfl ikt og garantere, at danske lønninger ikke bliver 
presset i bund.
Og vi ser det som helt nødvendigt, at alle europæiske lande bruger 
politiet og efterretningstjenesterne til at samarbejde om at stoppe 
international kriminalitet og kvindehandel.

Men det sker som sagt ikke af sig selv. Derfor 
bruger vi vores politiske knofedt på at skabe 
alliancer i Europa-Parlamentet på kryds og 
tværs, skabe fl ertal for vores forslag, så vi kan 
levere konkrete forbedringer til dig og dine og 
løse de store internationale udfordringer, som 
påvirker os alle.

Margrethe Auken

MOK orienterer dig om valget...



12
HARVARD MEDICAL SCHOOL – MASSACHUSETTS 
GENERAL HOSPITAL – VKO OPHOLD
Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes en stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.

Krav:
· Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
· Du er interesseret i ØNH
· Du har gode kvalifikationer
· Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. via FADL/CODAN)

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
· Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
· Karakterudskrift
· CV (max 1 A4 side)
· Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 1. oktober 2009. Opholdet er skemalagt til januar 2010. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af nedenstående kontaktet:
Stud med. Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Stud.med. Robert Riis på robert_riis@hotmail.com

Der vil i september blive afholdt et info-møde vedr. udvekslingspladsen.
Tidspunkt og lokale vil blive slået op i MOK.

UNDERVISNINGS-
ASSISTENTER TIL 
KURSUSUNDER-
VISNING, EFTERÅR 
2009
Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/an-
soegningsskemaer/
og Universitetsavisen d. 11. juni 2009 
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, 
undtagelsesvis kun 5. semester.

Bianca Houlind og Pia Keller
StudieServiceCenteret
ICMM, bygn. 18.1.12

OSVAL2/KOMBINERET 
FORSKNINGSÅR
- studerende søges med start efterår 
2009

Vi søger medicinstuderende, der har lyst til at 
lave deres OSVAL2 kombineret med et præ-
graduat forskningsår inden for type 2 diabetes 
og fedme.

Vi er en molekylærgenetisk forskningsgruppe 
på Hagedorn Forskningsinstitut, der i tæt sa-
marbejde med Steno Diabetes Center arbejder 
med at identificere gener, der øger risikoen 
for sygdomme som type 2 diabetes, fedme, 
hypertension, dyslipidæmi og kardiovaskulære 
sygdomme. Vi er interesserede i at forstå fysi-
ologien bag hvorfor visse gener og pathways er 
involveret i sygdomsudviklingen og hvordan 
disse interagerer med diverse miljøfaktorer 
såsom kost og fysisk aktivitet. 
Gruppen ledes af overlæge og professor Oluf 
Borbye Pedersen og overlæge og professor 
Torben Hansen. Forskningsgruppen består af 
27 personer, deriblandt 12 ph.d.- og speciales-
tuderende (heraf 2 læger), 2 post-docs (heraf 1 
læge), 5 bioanalytikere, 3 studentermedhjælp-

ere, en datamanager, en forskningsadministra-
tor og en sekretær.

Som forskningsårsstuderende vil du have mu-
lighed for at blive involveret i et af gruppens 
to hovedprojekter, som er:

Large-scale sekventering af alle exons i 1000 
overvægtige type 2 diabetes-patienter og 1000 
kontrolpersoner (størstedelen af det laborato-
rietekniske arbejde er under udførelse i Kina) 
med henblik på at finde mutationer, der kan 
disponere til type 2 diabetes og fedme
Identifikation af sjældne kodende mutationer 
i det humane genom ved hjælp af sekventer-
ing af alle exons i 1000 overvægtige type 2 
diabetes-patienter og 1000 kontrolpersoner 
(størstedelen af det laboratorietekniske ar-
bejde er under udførelse i Kina)

Derudover vil du sideløbende arbejde med 2-3 
mindre projekter, hvor du i samarbejde med 
ph.d.-studerende vil analysere genetiske data 
og skrive videnskabelige artikler til interna-
tionale tidsskrifter. Disse projekter kan variere 
alt efter hvilke projekter, der arbejdes med på 
det pågældende tidspunkt. Der vil desuden 
være mulighed for, at du som forskningsårsstu-
derende kan blive involveret i den kliniske del 

•

•

af forskningen, som foregår på Steno Diabetes 
Center. Som oftest vil dette være samtaler og 
undersøgelser af de patienter, der indgår i de 
videnskabelige forsøg.

Vi forventer:
At du kan arbejde fuld tid i minimum et år 
At du er selvstændig og kan sætte dig ind i 
videnskabelige problemstillinger
At du har interesse i forskning inden for gene-
tik og human fysiologi og har lyst til at være 
en del af den førende forskning på området

Vi kan tilbyde:
Et behageligt og udfordrende forskn-
ingsmiljø 
Skrivebord og computer i et kontor, som deles 
med andre studerende
Mulighed for at deltage i kurser og konfer-
encer i både ind- og udland
5000 kr. om måneden i stipendium fra Novo 
Nordisk med dertil hørende personalegoder 

Kontakt os:
Send dit CV, en foreløbig karakterudskrift 
samt et par linier til Michel M.H. Kristensen, 
mihk@hagedorn.dk eller læs mere på hage-
dorn.dk. 

•
•

•

•

•

•

•

SUMMER SCHOOL
Dansk Psykiatrisk Selskab afholder for første 
gang en summer school rettet mod medicins-
tuderende og nyligt uddannede læger med det 
ønske, at øge rekrutteringen 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 forskningsas-
pekter 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 
interesseområder og karriereforløb og med 
lejlighed til at drøfte de mange karrieremu-
ligheder, man har, hvis man vælger det psy-
kiatriske 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 udvalgt på baggrund af 
ansøgningerne. Ansøgningerne skal indeholde 
oplysninger om: navn, adresse, e-mail, telefon-
nummer samt hvilket semester du skal starte 
på. Er du færdiguddannet læge anføres hvor-
vidt du er i turnus.

Deltagere: Medicinstuderende og læger i tur-
nus, max 30 deltagere.

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

Ansøgning sendes til: Sekretær Susie Brøn-
dum, Dansk Psykiatrisk Selskab, 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 Marianne Kastrup, Psy-
kiatrisk Center Rigshospitalet, næstformand 
i DPS.

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk 
Center Rigshospitalet.                      

ANNONCER

ere, en datamanager, en forskningsadministra-

MOK ønsker alle en rigtig 
god sommerferie. Deadline 
til første MOK efter som-
merferien er d. 31/8 2009 
kl 12.00.

OBS!
MOK skifter domæne til 
mok.dk, så i fremtiden vil 
mailadressen hedde 
mok@mok.dk


