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Det sker i ugen 2009/2010 

 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.dk
WWW: http://mok.dk   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 2007 (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.dk. 

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.dk“.
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.dk/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 Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

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.dk - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:Elise/MOK.red.

Onsdag:  Kristne Medicinere præsenterer Christoffer   
  Nissen - se mere på side 11
  MOK nr 8, årgang 42 udkommer

Torsdag: Bevisankesag nr. s-1492-09 kører i Østre   
  Landsret kl. 10.00 (12. afdeling)
  Spil-Dansk-Dag - læs mere på spildansk.dk
 

Fredag: J-dag i studenterklubben

Lørdag: 13.25 Paradise Hotel USA på tv3
  

Søndag: Markus og Kim ser forbrydelsen - se side 9
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Donaid møde kl.17 i studenterhuset
  PIT månedsmøde kl.16 i lok. 1.2.17
  PIT legatmøde kl.17 i lok. 1.2.17
  PUFF månedsmøde kl.16 i lille mødesal

Denne  redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II + VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
 
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den 
ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside 
http://ssc.ku.dk/ 
 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
6. semester, bachelor: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk
1. semester, kandidat: Lone Grøn Lauersen bygning 9 .2.01, lgl@sund.ku.dk
2. semester, kandidat: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk
9. semester, kandidat: Henriette Gulløv bygning 9 .2.01, hegu@sund.ku.dk
10. semester, kandidat: Dortea Koldborg Jepsen bygning 9 .2.01geje@sund.ku.dk
11. semester, kandidat: Anna-Lise Lindahl bygning 9 .2.01 alin@sund.ku.dk
12. semester, kandidat: Hanne Ritter Nørgaard bygning 9 .2.01 harn@sund.ku.dk

    MOKs Husgeråd
Vi oplever alle sammen de dér situation-
er, hvor man ikke ved hvad man skal 
gøre, men hvor man er sikker på at der 
er et gammelt husmoder-råd om netop 
det, men man kan bare ikke rigtig huske 
det. I den anledning har MOK samlet et 
par af de bedste råd til dig:

Albuerne er tørre og mørke
Er dine albuer tørre eller mørke, så gnid dem 
med en halv citron. 
Citronsaften gør huden blød og bleger samti-
dig, hvis huden er blevet mørk

Bistik i munden
Har du været uheldig at få et bistik i munden, 
så tag straks en isterning i munden.
Det kolde bedøver en lille smule, og skulle få 
hævelsen til at falde

Filipensen forsvinder hurtigere
Har du fået en filipens i ansigtet, kan du fugte 
den med koncentreret citronsaft, for så fors-
vinder den meget hurtigere.

Afkalkning af vandhanen
Det kan ofte være svært at afkalke en vand-
hane, da den flydende kalkfjerner, flyder væk 
fra området, hvor kalken sidder.
Rør kalkfjerneren op i mel, så det bliver en 
tyk grød.
Smør grøden på de angrebne steder, og lad 
den sidde nogle timer.
Efter nogle timer kan den fjernes med en 
stiv børste. 

Blomstervandet lugter råddent
Har du oplevet, at blomstervandet ved en 
buket lugter råddent, så læg en kodimagnyl 
i blomstervasen, når du anretter blomsterne, 
så undgår du, at vandet rådner 

Plaget af myrer
Bland lige dele bagepulver og flormelis, eller 
lige dele kartoffelmel og flormelis.
Strø blandingen der, hvor myrerne kommer 
ind i huset. Myrerne vil spise af blandingen, 
da de elsker flormelis, men dø fordi de ikke 
kan tåle bagepulver eller kartoffelmel.
Bruges blandingen udendørs, skal der strøes 
igen, hvis det har regnet. 

Hunde - og kattehår i møbler
Hunde- og katte- hår er nemme at fjerne med 
et stykke fugtigt skumgummi. 

Tisset i sengen
Såfremt der er tisset på fx en sovesofa-ma-
dras, så kan man med fordel lave en rengøring 
Ad Modum Foss: Tag madrassen udenfor i 
regnvejret, og hæld vand med sæbe på den. 
Efterlad madrassen udenfor (i regnvejret) til 
du kommer i tanke om at du har efterladt den 
dér. Evt. kan man bare vride den, for det er 
jo en stor skumsvamp.

Vorten der blev borte
Har du fået vorter på hænderne, skal du gnide 
med et overskåret løg morgen og aften. 
Vorterne vil derefter forsvinde

Vi håber at du vil få gavn af rådene. 
Mvh. MOK-red / Jannie, Silas m.fl.

Det er så ærgeligt, men vi kan kun kåre én vinder af sidste uges diagnostiske quiz. I kom dog 
alle sammen med det helt rigtige bud. 
Vinderen i denne uge er David Gøttsche Madsen som ganske rigtigt skriver: "patienten har 
skørbug, (C-vitaminmangel). Hun ordineres en daglig multivitamintablet og evt. noget normal 
sund og varieret kost :)"
Flot David - der venter en Move Telephone til dig på mok!
 
Den basale var der ingen der kunne svare på, så DVD'en med cirkusrevyen ryger videre til 
denne uge. Men her følger der rigtige svar til de interesserede:

 congorød  -  amyloid
 van Gieson  -  kollagen
 PAS  -  glycoprotein
 Hæmatoxylin-
 farvning   -  cellekerner 
 Eosin-farvning  -  cytosol 
 Ziehl-Neelsen  - mykobakterier
 gram-farvning  -  bakterier
 sølvfarvning  - neuroner
 toluidinblå  - uspaltet DNA
 Giemsa   -  DNA - phosphat
    grupper

Denne uges Diagnostisk quiz:
Som forvagt på et lille hospital på landet modtager du en eftermiddag en 68-årig dame, som 
aldrig før har været hospitaliseret. Hun har ikke nogle børn, men har et nært forhold til sine 
to niecer, som bor to stop med rutebilen fra hende. Hun er pensioneret og bruger det meste af 
sin tid på at passe sin mand, der er begyndende dement og på at gå og pusle i deres have.  
Hun er henvist via egen læge som fortæller at hun for 2 dage siden ringede og sagde at hun 
havde besvær med at synke og følte sig stiv i nakken. Han henviste til vagtlægen, da klokken 
var 16.30 og han havde taget fri. Først to døgn efter tager Gerda kontakt til vagtlægen, som 
kommer forbi og kører Gerda på sygehuset. Da du ser Gerda bemærker du at hun er helt stiv i 
nakken og ryggen og da du mærker hende på maven har hun en temmelig hård mave. Da en 
medicinstuderende står og holder en branddør åben og alarmen går af bliver du lidt overrasket 
da Gerda meget demonstrativt rynker på panden, kniber øjnene sammen og bryder ud i et stort 
anstrengt smil. Da du spørger niecen om Gerda nogensinde har været syg fortæller Ida(niecen) 
at Gerda aldrig har været syg og faktisk ikke engang går til lægen når hun skærer sig på sin 
hækkesaks, for den slags kan man bare klare med et plaster. Gerda har dog ingen sår eller rifter 
på kroppen og det er over en måned siden hun sidst har skåret sig på noget som helst.  
Hvad fejler Gerda og hvad vil du gøre ved det?

Basal quiz:
I denne uge skal det dreje sig om 
overfladeanatomi. 
Vi skal bede den flittige student 
om at fortælle os hvad strukturen 
med ring rundt om er.

Svar kan sendes til 

mok@mok.dk

Mia Joe / MOK.red.

Faglig quizR
waaarr jeg er en 

REDAKTIONELT
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Uddrag af SUND-info nr. 128 - 23. oktober 2009 
(redigeret af Jannie/MOK) Læs hele SUND-info på www.sund.ku.dk eller i din punkt-ku-mail.

Opdatering på brugergrupper 
og masterplan: flot idekatalog 
afleveret til KU
Der er udført et fantastisk arbejde i bruger-
grupperne. Idékataloget er samlet og er 
afleveret til Frue
Plads den 15. oktober som aftalt, og 
dekanatet hører fra alle sider, at alle er 
meget imponerede over det udførte arbejde. 
Vi vil gerne sige tak for alle bidrag til proc-
essen! Kataloget er nu sendt til orientering 
og høring på institutterne samt i AR, FSU, 
FFU og FAMU, hos studieledere og studi-
enævn samt til høring i studenterforum. 
Dekanatet udbeder sig eventuelle kommen-
tarer inden den 10. december. Idekataloget 
skal nu anvendes i de to Programgrupper 
samt af SUNDs byggerådgivere. Dels 
som input til konkurrenceprogrammet 
for Panum Nybyggeri dels i arbejdet med 
at planlægge moderniseringen af Gamle 
Panum.
Lige nu arbejder dekanatet og institutled-
erne på at vurdere hvor meget areal vi har 
brug for og hvor
meget vi kan/skal afgive i Gamle Panum. 
Vi følger op, når vi har mere konkret 
information.

Budget 2010
Dekanatet og institutterne er i fuld gang 
med at udarbejde Budget 2010, som skal 
være færdig den 3. november. Fakultetet 
har i september fået en første foreløbig til-
deling af finanslovsmidler (STÅindtægter, 
forskningsbevilling mv.). Den 1. budget-
kørsel viste, at finanslovsmidlerne i 2010 
mere eller mindre er på samme niveau som 
i 2009, men at en større andel er øremærket 
til bestemte formål, primært til ph.d.-om-
rådet. Samtidigt er fakultetet nødt til at 
bruge flere midler på energi pga. øget ak-
tivitetsniveau og stigende priser. Det ville 
alt andet lige betyde, at der er færre finans-
lovsmidler til rådighed til institutterne. Det 
skal dog holdes op mod, at institutterne evt. 
får flere overheadindtægter fra eksterne 
bevillinger eller har reduceret deres udg-
ifter. Det er altså det samlede billede af 
finanslovsindtægter, øvrige indtægter og 
løn- og driftsudgifter, som er afgørende for, 
om der balance i budgettet.
Fakultetet har imidlertid vurderet, at 
1. budgetkørsel har budgetteret STÅ-in-
dtægterne alt for konservativt og forventer 
således betydeligt flere uddannelses-
indtægter. Samtidigt har dekanatet og 
institutlederne bedt om at få analyseret, 
hvor meget der skal sættes af til stigende 
energiudgifter.
Derudover overvejer dekanatet og insti-
tutlederne om fakultetet kan afsætte færre 
’frie’ finanslovsmidler til ph.d.-området, 
når globaliseringsmidlerne til ph.d.-om-
rådet næsten er fordoblet. Omvendt er 
der stadig meget usikkerhed om, hvordan 
politikerne vil udmønte globaliseringsmi-
dler for 2010-2012. Fakultetet afventer 
KU’s 2. budgetkørsel, som forhåbentligt vil 
afklare nogle af ovenstående usikkerheder. 
Målet er, at institutterne kan fastholde 
samme aktivitetsniveau i 2010 som i 2009. 
Det er muligt, hvis ovenstående forudsæt-
ninger holder. Hvis der mod forventning 
alligevel ikke tildeles så mange nye glo-
baliseringsmidler som frie basismidler til 
universiteterne, kan dekanatet og insti-
tutlederne blive nødt til at se nærmere på 
eventuelle besparelser på de tværgående 
aktiviteter for at indfri målet om uændret 
aktivitetsniveau.

RUNDT OM CAMPUS
Mandag bliver fremtidig 
leveringsdag for tøris
Gennem flere uger har der været ure-

gelmæssig levering af tøris fra producenten 
Air Liquide. Dette har betydet, at tøris-
brugere ikke har kunnet være sikre på 
at modtage deres varer om tirsdagen som 
aftalt. I stedet er der nu indgået aftale om 
levering af tøris om mandagen. Den nye af-
tale vil garantere større leveringssikkerhed 
og imødekomme flere brugeres ønsker om 
modtagelse af tøris tidligt på ugen. Aftalen 
træder i kraft pr 1. november. Indtil da 
bliver tørisen leveret som vanligt hver 
tirsdag. Ændringen betyder, at bestillinger 
af tøris skal være hos Logistik senest om 
fredagen kl. 10.30, startende fredag den 30. 
oktober. Bestilling sker på 353-27006 eller 
drift-logistik@sund.ku.dk
Spørgsmål om tøris kan rettes til Logistik, 
att. Asger Leth.

SUND-deltagelse ved seminar 
om diabetesforskning den 16. 
november
Flere SUND-forskere taler ved et diabe-
tesseminar om Dansk Diabetesforskning 
i Internationalt Perspektiv, som afholdes 
mandag den 16. november 2009, 
13:00-17:00 i Dam Auditoriet på SUND 
Seminaret, der er arrangeret af Juvenile 
Diabetes Research Foundation, JDRF i sa-
marbejde med Biomedicinsk Institut giver 
en opdatering på dansk forskning inden for 
helbredelse af diabetes og de relaterede 
følgesygdomme.
Program
13:00 - 13:30 Jørn Nerup: Fremskridt og 
udfordringer i diabetesforskningen
13:30 - 14:00 Thomas Mandrup-Poulsen: 
Fra grundforskning til klinisk anvendelse
14:00 - 14:30 Karsten Buschard: Glutens be-
tydning for patogenesen af type 1 diabetes
14:30 - 15:00 Henrik B. Mortensen: Diabetes 
hos børn: Kan vi gøre det bedre?
15:00 - 15:30 Kaffepause
15:30 - 16:00 Hans-Henrik Parving: Diabet-
isk nyresygdom: Kan den forebygges?
16:00 - 16:30 Michael Larsen: Diabetisk 
øjensygdom: Kan den helbredes?
16:30 - 17:00 Ole D. Madsen: Stamceller i 
fremtidens diabetesbehandling

Debatmøde den 26. 
november: Skal vi have 
Universitetshospitaler i 
Danmark?
Professorsammenslutningen ved Rigshos-
pitalet arrangerer et åbent debatmøde 
torsdag d. 26. november, med temaet: Skal 
vi have Universitetshospitaler i Danmark? 
Arrangementet foregår kl. 15.00 i Teilum-
bygningen aud. A ved Rigshospitalet.
Program:
Olle Stendahl, Linköping U: Analysen af 
den svenske situation.
J.C. Djurhuus, Århus U: En dansk model.
Debatpanel med, Birte Obel, SST, Vagn 
Nielsen SUM, Jørgen Jørgensen Århus 
U, Ulla Wewer SUND, Kirsten Nielsen 
Danske Regioner der kommenterer om 
Universitetshospitaler administrativt 
kan lægges under Universiteterne, om 
speciallægeuddannelsen skal være et uni-
versitetsanliggende m.m. Ordstyrer ved 
debatmødet er Niels Borregaard, SUND.

SUND-info findes også i elektronisk form 
på fakultetets hjemmeside på http://sund.
ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. 
fredag året rundt undtaget i juli samt mel-
lem jul og nytår. Meddelelser og nyheder 
til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, 
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 48 timer før 
udgivelse.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Efterår 2009, Uge 44-45

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 26/10 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen
Tirsdag  27/10 1000 – 1100  0900 – 1000 Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  27/10 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 28/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard 
Torsdag 29/10 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen
Torsdag 29/10 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen
Torsdag 29/10 1800 – 1900  1500 – 1800  Anine Skibsted 
Mandag 2/11 0900 – 1100   1400 – 1700  Christina Olesen
Tirsdag  3/11 1000 – 1100  0900 – 1000 Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  3/11 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen 
Onsdag 4/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard 
Onsdag 4/11 1800 – 1900  1500 – 1800  Anine Skibsted
Torsdag 5/11 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen
Torsdag 5/11 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning Har du 
ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag Telefontid Træffetid Vejleder 
Hver tirsdag 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. 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:    
telefonnummer: 28 75 70 89    
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk       
træffetidslokale er: 9.1.33a   

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.27

SEMESTERSTART VINTER 2010
Denne vinter er lidt omrokering i tidspunktet for 
semesterstart.

Alle semestre, undtaget 12. semester, starter 1. februar 2010.

12. semester starter allerede 25. januar 2010. 12. semester vil fortsat køre 
i tre rul, med eksamen efter hvert kursus.

Rammeplanerne, som bl.a. beskriver hvordan de enkelte semestre er bygget 
op mht. rul- og kursusplacering kan findes på http://ssc.ku.dk/studerende/
bachelor_medicin/rammeplaner_f10/

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

INFO TIL STUDERENDE 
PÅ 7. – 12. SEMESTER 
på studieordningen af 2000 / 2003
Den 1. februar 2009 blev der indført en ny studieordning for kandi-
datuddannelsen i Medicin. Det kan få konsekvenser for dig, hvis du 
bliver forsinket i dit studie. Læs nedenfor hvordan.

Kandidatstudieordningen af 2009 trådte i kraft for studerende, der påbeg-
yndte kandidatuddannelsen pr.  1. februar 2009 eller senere. Det betyder 
samtidig, at Fakultetet fra foråret 2009 påbegyndte udfasningen af stud-
ieordningen af 2000 / 2003 for Kandidatuddannelsen. For langt de fleste 
studerende vil dette ikke få nogen konsekvenser, men hvis du f.eks. bliver 
forsinket pga. dumpede eksaminer, barsel, sygdom eller udenlandsophold, 
kan det få konsekvenser.

Der udbydes kun undervisning på 2009-studieordningen, men du kan godt 
følge undervisningen på 2009-studieordningen og samtidig gå til eksamen 
på 2003-studieordningen, hvis det er den studieordning, du er indskrevet 
på. I så fald skal du være særligt opmærksom på at tilmelde dig eksamen på 
2003-studieordningen. De obligatoriske kurser, du gennemfører, vil fortsat 
blive registreret på 2003-studieordningen, selv om de i praksis er 

STUDIEVEJLEDNINGEN

Fortsættes på næste side

INDRE ORGANER
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gennemført på 2009-studieordningen, idet der fagligt ikke er store forskelle på kurserne på de to 
studieordninger.

Hvis du allerede nu kan se, at du ikke kan nå at tage en eksamen, før den er udfaset, skal du 
overflyttes til den nye studieordning (2009). Heldigvis har man fra studieadministrationens side 
foregrebet slagets gang og lavet en overgangsordning, der gør en overflytning meget smidigere, end 
det tidligere har været tilfældet. Vær dog opmærksom på, at du har et år mindre til at gennemføre 
kandidatuddannelsen på 2009-studieordningen, end du har på 2003-studieordningen. 

Hos studievejledningen for medicin kan du få mere info om overgangen mellem studieordningerne 
– og vi kan også hjælpe dig i gang med at lave en overgangsordning.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Udfasningen af eksamener på 2003-studieordningen kommer til at forløbe efter nedenstående 
skema:

 F09 E09 F10 E10 F11 E11 F12

7. sem. Eks.+reeks Eks.+reeks      

8. sem.  Eks.+reeks Eks.+reeks     

9. sem.   Eks.+reeks Eks.+reeks    

10. sem.    Eks.+reeks Eks.+reeks   

11. sem.     Eks.+reeks Eks.+reeks  

12. sem.      Eks.+reeks Eks.+reeks

(Sorte bokse betyder, at der udbydes både undervisning og eksamen og reeksamen.)

Debat om sygehusvæsener
Engang havde Danmark et af verdens bedste sygehusvæsener. Det 
var kendetegnet ved fri, lige og gratis adgang for alle. Jeg ved ikke 
om I har opdaget det, men det danske sygehusvæsen er sygt. Det 
kræver ikke et Littman Master Cardiology stetoskop at høre den 
noget uregelmæssige rytme.

Over 800.000 danskere har i dag en 
sundhedsforsikring. Det vil sige, at disse 
800.000 kommer foran de ca. 4,5 million 
andre i køen, hvis de brækker benet eller 
får slidgigt.
Det er bestemt ikke kun overklassen der 
har sundhedsforsikring i dag. Men gruppen 
med sundhedsforsikringer er dog karakter-
iseret ved at tjene over gennemsnittet og 
ikke at indeholde børn, ældre, arbejdsløse 
og marginaliserede grupper.
Personer med privat sundhedsforsikring 
kan springe andre danskere over i køen og 
få behandling på et privat sygehus.
Den borgerlige regering har gjort sund-
hedsforsikringer fradragsberettigede, 
hvilket gør dem attraktive for arbejdsgi-
vere at tilbyde medarbejdere.
Det betyder så i virkeligheden også, at 
dem der står udenfor (du kan kalde dem 
B-holdet) rent faktisk er med til at betale 
for sundhedsforsikringerne via deres skat 
og på den måde er pensionisten med til at 
betale for, at hun kan blive sprunget over 
i køen af direktøren.

Under den borgerlige regering er antallet 
af privathospitaler vokset fra 11 i 2002 til 
182 i 2008. 
Beløbet, der er blevet brugt på behan-
dlinger på privathospitaler er steget med 
over 1500%!

Du synes måske det lyder fornuftigt med 
lidt konkurrence. Og det kunne det måske 
også være, hvis det var på lige vilkår. 
Men det er det bestemt ikke. Lad mig 
illustrere: 
1: Privathospitalerne kan selv vælge 
deres patienter (mon de vælger dem med 
stor komorbiditet?) og de kan vælge de 
operationer, der er ”relativt nemme” og 
hvor der er størst profit. Det er ikke fri 
konkurrence.
2: Privathospitalerne har ingen uddan-
nelsespligt. De uddanner ikke lægestu-
derende og speciallæger. De kan hive 

overlæger ind, mens det offentlige sund-
hedsvæsen i højere grad først skal oplære 
deres ansatte. Det koster tid, penge og 
effektivitet. Det er ikke fri konkurrence. 
3: Faktisk giver flere private alternativer 
reelt ikke ekstra sundhedsalternativer for 
borgeren, fordi der er meget stor personale-
mangel i sundhedssektoren (lige fra SOSU-
assistenter til læger). Det vil sige, at alle 
der arbejder i det private sundhedsvæsen 
reelt kunne have arbejdet i det offentlige i 
stedet. Det er ikke fri konkurrence.
4: Det vigtigste er DRG-taksterne. Det er 
de takster, som privathospitalerne betales 
efter for en operation. Disse DRG-takster 
er blevet lavet på baggrund af de offentlige 
hospitalers udgifter til den type operation. 
Desværre er det jo bare sådan at i det of-
fentliges pris ligger penge til forskning, 
uddannelse, ”dårlige” medicinske patienter 
som privathospitalerne undgår osv.
Disse udgifter har det private ikke og be-
regninger viser at privathospitalerne får op 
mod 50 % ekstra for identisk operation. Det 
er heller ikke fri konkurrence.
Hvad er det så?
Det er skjult statsstøtte til privathospi-
talerne lige efter den liberale playbook. 
Det er et forsøg på at snige en anden og 
mere usolidarisk sygehus-model ind ad 
bagvejen. 
Uden at spørge danskerne om det.

Jeg stiller op til regionrådsvalget den 17. 
november for socialdemokraterne fordi 
jeg brænder for at skabe et samfund, hvor 
dem, der har det sværest, får det lettere 
– og hvor alle får den bedste behandling.
Det danske sundhedsvæsen må ikke 
splittes op i et A-hold med sundhedsfor-
sikringer, og et B-hold uden.

Christian Vyrdal 10. semester
Kandidat til regionsrådsvalget for social-
demokraterne.

DEBAT MOKs Fædre
MOKs fædre har modtaget følgende udmærkede spørgsmål:

Hej moks fædre
Jeg har i længere tid undret mig over noget og tænkte 
at I var de rigtige at spørge.
 
I København findes der mange skinkekuttere aka fo-
derbræt aka pølsevogne, der serverer udemærkede 
måltider. Min undren opstår når pølsevognen lukker. 
Man ser pølsemanden trække afsted med pølsevognen, 
men hvor parkerer de egentlig om natten? Da de er på 
gåben med pølsevognen forestiller jeg mig at deres 
aktionsradius er begrænset, men samtidig har jeg 
aldrig observeret en pølsevogn parallelparkeret i en 
forstad. Hvor bliver de af? Er der en stor central 
remise i byen eller hvad?
 
Håber I kan hjælpe med at svare.
vh
Asbjørn Hasselager
medicinstuderende

Vi har spurgt alle fædrene, og svarene lyder:

“Jeg kan svare ganske kort:
De holder i garager rundt om i byen. Jeg ved der er en skinkeku�er-remise 
i Nordre Frihavnsgade...”
Fader AP

“De�e kan bekræ�es af undertegnede. Gik på Ingrid Jespersens Gymnasium 
�lbage dengang muren faldt. Der så vi pølsevognspladsen fra vores klas-
seværelse... det må være Ndr. Frihavnsgade nr 13-15 stykker...”
Fader Gondo

“Der er også en ved smallegade/nordre fasanvej....”
Fader T

“Og i et garagekompleks omkring Skt. Hans Torv..”
Fader H

“Ja, og i en port på Ravnsborggade 21”
Fader J

Desuden kan MOK-redak�onen oplyse, at man kan erhverve en pølsevogn 
for ca. 250.000 kr (se mere på h�p://www.amino.dk/virksomhedsbors/ad/
show/3797) hvori der indgår “God parkering”.

Tak for det gode spørgsmål Asbjørn, vi håber at du kan bruge svarene, selvom 
de måske ikke er fuldstændig udtømmende for emnet. 

mvh. Fædrene & Jannie/MOK

INDRE ORGANER
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BASISBYTTE!
Jeg har fået Esbjerg Sygehus medicinsk afdeling 
og almen praksis i Billund Kommune, start 1. 
marts 2010 . Jeg søger en medstuderende med et 
basisforløb i Hovedstaden/Sjælland, som vil bytte 
med mig. Du hjælper en desperat familie med 2 
små børn! Ring/skriv endelig så vi kan snakke 
detaljer.

Mvh. Mette Truelsen, 
s_pette@yahoo.dk, 

tlf. 2965 0059.

Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til.

Gå ind på www.laeger.dk,
klik på kitlen og se, hvordan 
du kommer med.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

Læs mere om bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

Menneskets ernæring 2. udgave
Arne Astrup, Jørn Dyerberg og Steen Stender

Menneskets ernæring er en tværfaglig lærebog, der 
beskriver sammenhængen mellem de fysiologiske 
og biologiske processer, som er nødvendige for op-
retholdelse af livet. Ernæring er imidlertid meget 
mere end blot opretholdelse af liv, og bogen omfat-
ter derfor også kapitler om bearbejdning af fødeva-
rer, love og regler og de kulturelle og historiske for-
udsætninger for, hvad vi spiser samt, hvad der ligger 
til grund for de råd og anbefalinger, der bl.a. udsen-
des af Ernæringsrådet. 

)

Fedmens psykologi – en selvhjælpsbog
Annette Ilfeldt

Psykologisk fedme er den mekanisme, der 
får dig til at trøste dig med mad, fedt, slik 
og kager, så du bliver overvægtig, tyk eller 
fed. Bogen indeholder ingen opskrifter på 
sund, fedtfattig kost eller råd og vink om 
motion. Den informerer dig om årsagen til, 
hvorfor, du på trods af den ene slankekur 
efter den anden, tager fl ere og fl ere kilo på. 
Ved at arbejde med bogens mange opgaver 
begynder du en proces, hvor du overvejer 
dine nuværende spisemønstre.

DU BLIVER HVAD DU SPISER
Klinisk ernæring
Ib Hessov 

Bogen giver en moderne og pro-
fessionel gennemgang af de fy-
siologiske mekanismer, der har 
indfl ydelse på ernæringsstatus, 
hvordan ernæringsbehandling 
gennemføres samt eksempler 
på specifi kke forholdsregler i 
forbindelse med kroniske syg-
domme.  En nyttig lære- og 
håndbog for læger, medicinstu-
derende og sygeplejersker.

304 sider
KR. 398,- 

(vejl.)

480 sider
KR. 528,- 

(vejl.

320 sider
KR. 328,- 

(vejl.)

KIRURGISK AFDELING - 
NYKØBING F. SYGEHUS

Studentervikarer søges i perioden fra 1.11.2009 
– 28.2.2010

Evt. oplysninger kan indhentes hos Ledende 
overlæge Therese Falkenberg, 

på tlf. 56 51 53 49 eller 
på mailadressen tkow@regionsjaelland.dk.

PERCUSSIONIST SØGES
 
Band søger en Panum-studerende, der er parat til 
at engagere sig som percussionist i et band og spille 
pop og dansevenlig musik. Du skal være parat til 
at blande det akustiske med elektronisk rytme. 
Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i 
Panum Studenterklubbens øvelokale. Du kan i høj 
grad være med til at præge sætlisten. Vi satser på 
at spille ude til større fester og til Studenterklub-
bens fredagsbarer mm. ca. en gang om måneden. 
Er du interesseret og kan du levere stabilt og 
inspirerende trommespil? - så send en mail til 
trine.linnea@gmail.com, rasmuskoster@hotmail.
com og xpss2001@hotmail.com.

Eftersøger mand 
der glemte at give 
mig hans nummer 
til 69timersbaren. 

Tusind tak for en fed 
fest.

Til festen havde 
jeg et par lyserøde 
strømpebukser på 

med en blazer stør-
relse 10 år der sad 

lidt stramt

Hvis du kan huske 
mig så skriv til 

61462846

ANNONCER
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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

Almen praksis - gratis bog

Vi har stadig et stort restoplæg af bogen 
”Almen Praksis 2008”, som vi uddeler 
gratis til medlemmer af FADL.  Bogen 
er primært henvendt til studerende på 
12. semester, men alle er velkomne til at 
komme og få et eksemplar.

Kig forbi FADLs Sekretariat på 
Blegdamsvej og få en gratis bog.

Fredag den 6. november kl. 14.00-16.00 holder FADLs Forlag Happy Hour i Akademisk 
Boghandel på Panum. Der vil være gratis øl og 25% rabat på bøgerne fra FADLs Forlag, og 
der er nedsatte priser på udvalgte bøger fra FADL resten af november måned.

Happy – FADLs Forlag – Hour foregår i samarbejde med Akademisk Boghandel.

Vel mødt!

I december måned udsender FADL opkræv-
ning for Codans forsikring for året 2010. 
Husk derfor at give besked til FADLs Kreds-
forening, hvis du ikke ønsker at fortsætte 
med forsikringen næste år. Der er frist for 
afmelding af forsikringen senest tirsdag den 
1/12 med virkning fra 1/1 2010. Send en 
mail til kkf@fadl.dk og husk at oplyse navn 
og cpr-nummer.

Hvis du bliver kandidat i januar 2010, skal 
du være opmærksom på, at det er muligt at 
beholde forsikringen hele året. Husk blot 
at give besked, når du bliver kandidat, så 
sørger vi for at udmelde dig af FADL samt 
afmelde forsikringen pr. 31/12 2010.

Husk også at give besked, hvis du ændrer 
din adresse eller ønsker at ændre din for-
sikring, inden vi udsender opkrævning for 
næste år.

Codan regulerer prisen for forsikringen pr. 
1/1 2010 ligesom de øvrige forsikringssel-
skaber.

Codan forsikring

Kursus fl yttes
Lægevikarkurset i Sår og Sutur 1 + 2, - henholdsvis den 24. og 26. november er blevet fl yttet. 
Hold 1 fl yttes til tirsdag den 8. december, mens hold 2 fl yttes til torsdag den 10. december. 
Tidspunktet er det samme som hidtil for begge kurser.

Har du tilmeldt dig et af de to kurser, bliver du automatisk fl yttet til den nye dato. Det samme 
gælder for betalingen, der bliver overført automatisk. En uge før kursusstart modtager du en 
remindermail med tid og sted.

Hvis du er forhindret i at deltage i kurset, refunderer vi kursusgebyret, og du skal huske at 
melde afbud til FADLs Sekretatiat på mail kkf@fadl.dk. Vær opmærksom på, at det ikke er 
muligt at overføre pengene til et andet kursus. 

Sundhedsstyrelsen har på et pressemøde 
orienteret om, hvem der vil blive tilbudt 
en af de 3,1 mio. doser vaccine mod H1N1, 
Danmark har indkøbt. De indkøbte doser 
dækker vaccination af 1,55 mio. danskere.

Sundhedsstyrelsen forventer at kunne 
tilbyde vaccine til sundhedspersonale fra 
medio december. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til 
tre grupper:

Risikogrupper – diabetikere, personer 
med KOL, svært overvægtige m.fl  . – i alt 
750.000 personer

Sundheds- og plejepersonale –  i alt 
270.000 personer 

Personer i nøglefunktioner, fx brandfolk, 
elforsyning – i alt 100.000 personer 

Alle FADL-vagter i hospitalsvæsenet vil blive 
tilbudt vaccination Tilbuddet gælder også 
alle studerende i klinik. Det er Regionerne, 
der vil forestå vaccinationen. 

•

•

•

Sygehuse vaccinerer eget personale
Sygehusene vil selv stå for vaccination af 
sit personale, mens risikopatienter skal 
vaccineres hos de praktiserende læger. 
Kommunalt ansatte vil få deres stik hos læge 
eller vaccinationsfi rma, og de respektive 
arbejdsgivere skal sørge for, at samfundets 
nøglepersoner bliver vaccineret. H1N1 
vaccinen gives af to omgange. 

Vaccination fra november
Sundhedsstyrelsen får ikke alle doser 
leveret på en gang. De håber, at kunne 
vaccinere kronikere under 65 år og 
sundhedspersonale med kontakt til sårbare 
patienter fra begyndelsen af november. 

Resten af kronikerne og 
sundhedspersonalet, herunder fl ertallet af 
FADL-medlemmer, vil højst sandsynligt først 
få tilbudt vaccine fra medio december, idet 
det er svært at få vaccinen hjem. Personer i 
nøglefunktioner kommer med i tredje bølge 
fra årsskiftet.

FADL-medlemmer får tilbudt H1N1-vaccine

Happy – FADLs Forlag – Hour Hvad skal du stemme til 
regionsvalget?  

FADL arrangerer vælgermøde 4. 
november kl. 14-16 i Lundsgård med 
partiernes kandidater.  Hold øje med 
infoskærme og plakater for mere 
information. 

KREDSFORENINGEN
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Så er der igen møde i Donaid. Vi er en gruppe af 
medicinere der beskæftiger os med at undervise 
folk i organdonation, så misforståelser undgås. 
Vores møder ligger første tirsdag i hver måned, og 
derfor finder i os næste gang:

3. nov. Kl 17 i studenterhuset

Håber at se dig til mødet- hvor vi skal snakke 
fundraising og donordag!

For de af jer der skal ud at rejse med PIT og for andre 
interesserede afholdes der Legatmøde tirsdag den 3. 
november kl. 17.00 på kemigangen, lokale 1.2.17.

Her informeres om de forskellige procedurer i 
forbindelse med søgning af legater og gives gode råd 
og ideer til hvordan man udformer sin ansøgning 
bedst muligt.

Alle interesserede er velkomne, også selvom I ikke 

skal ud i denne omgang.

Desuden afholdes der PIT månedsmøde kl. 16.00 
inden Legatmødet – dette finder også sted i lokale 
1.2.17.

Med venlig hilsen PIT

Livet i San Lucas, Bolivia byder på mange oplevelser. 
Nogle af dem får virkelig en til at føle kulturforskel-
len tæt på.

Søvnpolitiet på vagt...
Vi træder stolte ind over dørtærsklen, 2 timer senere 
end tidspunktet vi er inviteret til, vi er ved at lære 
bolivianer tid. Fint skal det være for de tre repræsen-
tanter fra IMCC, så vi bliver hver især placeret på en 
stol med udsigt over alle i salen. Kort efter starter de 
obligatoriske takketaler og jeg (Sidsel) prøver desperat 
at huske navnene på samtlige deltager, kan ikke, giver 
op, vælger den lette løsning: Tak for invitationen, det 
betyder så meget for os i IMCC at blive inviteret til 
dette møde. Forhåbentlig bliver det en udbytterig dag. 
Minuttet efter er der pludselig blevet valg 8 politi-
mænd, hver få udleveret en stok og har efterfølgende 
til opgave at sørge for, at INGEN falder i søvn i løbet 
af mødet. Hvis man skulle være så uheldig at øjnene 
falder i, vil man blive banket vågen med stokken.

Den værste afskedsgave
Den mystiske kvinde, hvis navn vi rent faktisk stadig 
ikke kender, måske Gladys eller Claris, hmm det må 
blive i det uvisse, kom forbi på visit. Hvis det skal være 
helt rigtig ved vi faktisk heller ikke rigtigt, hvorfor 
hun pludselig er begyndt at komme på hyggebesøg i 
huset. Sidst havde hun sin hund med, som valgte at 
tisse op ad hylderne i køkkenet. Det er os stadig en 
gåde og lidt komisk, hvorfor hun er så glad for os, 

men samtidig er det selvfølgelig dejligt og hyggeligt! 
Da hun var her med hunden sidste gang, havde hun 
en gave med. Jeg (Sidsel) var optaget med at åbne 
vinduet, da det bankede på ruden i samme sekund 
som hun fandt gaven frem og hørte derfor ikke at vi 
kunne vælge en af de to YDERST HÆSLIGE PUDE-
BETRÆK hun havde taget med til os. Da jeg vendte 
tilbage til bordet lå disse to fremme på bordet, det 
ene grimmere end det andet, laksefarvet og solgult, 
wauw. Jeg kunne ikke få mig selv til andet end at 
sig, næææ ihhh og åhhhh, hvilket resulterede i at vi 
endte med at få begge. HVOR UHELDIG HAR MAN 
LOV AT VÆRE!
Filmen vi bare måtte se.
Fire tøser fra hospitalet var ovre til hygge og pan-
dekagebagning. Det er altid en rigtig sladderklub, 
der kommer ofte en masse sandheder på bordet og 
der bliver delt ud af diverse hemmeligheder fra nær 
og fjern. Den aften var på det punkt ikke anderledes. 
Aftenens store emne var undertrykte kvinder, der 
lever i et mandsdomineret samfund med en mand af 
den allerværste slags. Pludselig ledes samtalen over 
på filmen, som ALLE bare bør se, der netop handler 
om dette emne. 
 
Det er ifølge en af pigerne, den første film hun no-
gensinde har grædt til, mens hun har set den. Jeg 
aftaler at låne den og befinder mig aftenen efter 
godt puttet ned under dynen klar til denne perle 
af en film. Filmen var optaget i allerbedste Dallas-

stil, dvs. hver enkelt scene 
blev skudt i kassen uden et 
eneste klip. Skuespillerne 
var middelmådige og havde 
en meget latinamerikansk 
tilgang til alt, dvs. enten var 
det hele helt i skoven eller 
også var det helt fantastisk. 
Midt i det mest kaotiske 
liv finder hovedpersonen 
pludselig Gud og han får 
rettet op på sit liv og det 
på trods af, han har talt til 
sin kone med ord, jeg ikke 
vidste eksisterede, bankede 
hende flere gange, været hende utro, deres barn dør 
i en tragisk ulykke og han hader hele hendes familie. 
JEG GRÆD IKKE EN ENESTE GANG. Hmm men 
hvad gør man så når filmen skal afleveres tilbage og 
man bliver spurgt, synes du ikke den var god? Græd 
du? Er det ikke i sådanne tilfælde at en lille hvid 
løgn er på sin plads? Kan man ikke godt forsvare at 
sige, jo den var bare så trist og god på samme tid, 
jeg græd også lidt. De andre hernede mente dog jeg 
burde have svaret: Nej, jeg græd ikke, men Philipp 
(min kæreste) gjorde.

Artikel af: Sidsel Møller Andersen, udsendt med 
IMCC-uland august 2009

3 SKØRE OPLEVELSER FRA HVERDAGEN I SAN LUCAS

Der er kommet ny leder på 
sundhedsadministrationen 
og vi vejrer morgenluft for 
vores arbejde med dem. 
Lederen spørger os om vi 
vil hjælpe med at lave et 
”Client and Provider Sat-
isfaction Survey”, og vi er 
straks klar. Fedt – nu er de 
faktisk interesseret i, hvad 

lokalbefolkningen synes om sundhedsydelserne. Ja! 
Vi vil meget gerne hjælpe.
Vi bliver sat i kontakt med den forskningsansvarlige 
fra regionshovedstaden (regionen i daglig tale), og 
vi bliver præsenteret for et budget som vi gerne må 
dække. Så skal nogle folk fra regionen komme og lave 
studiet. Sådan spiller klaveret dog ikke i vores lille 
udviklingsprojekt, hvor vi så vidt muligt bruger lokal 
arbejdskraft, og kun i meget begrænset omfang op-
træder som donor. Da jeg alligevel skal til regionen til 
et møde i en paraplyorganisation for NGO’er, kan jeg 
også komme forbi til et møde med den forskningsans-
varlige. Efter lidt forhandling bliver budgettet skåret 
væsentligt ned, og det aftales, at vi deles om udgifter. 
Vi som IMCC skal være ansvarlige for en stor del af 
arbejdet. Halvdelen IMCCerne, Louise og Jeg, sætter 
nogle uger af til projektet. Målet er til sidst at afholde 
en participatorisk workshop, hvor undersøgelsens 
resultater skal diskuteres med Sundhedsadministra-
tionens Management Team. Det er dem, som skal stå 
for implementeringen af eventuelle ændringer.
Til vores arbejde henter vi kvalificeret hjælp blandt 

de lokale NGO’er. De skal udføre spørgeskema-in-
terviews på de lokale sprog (der er 3-4 forskellige 
sprog/dialekter i distriktet), og facilitere fokusgruppe 
diskussioner. De får selvfølgelig løn for deres arbejde, 
men det er kun en brøkdel af, hvad folkene fra region-
shovedstaden skulle have, og samtidig får de træning 
i forskningsmetoder. Vi skal interviewe sundhedsper-
sonalet, som alle taler engelsk. Alt i alt er jeg helt godt 
tilfreds med, hvordan det er blevet skruet sammen. 
De lokale NGO’er består primært af unge uddannede 
folk. Det er Prosper, Helen, Samad Rita og Fauzia 
som hjælper til. De er nemme at arbejde med, og det 
er hyggeligt at køre rundt med dem til de forskel-
lige landsbyer. Det er fedt at se, hvordan NGO’erne 
snakker pænt og respektfuldt med de lokale bønder. 
Det burde være en selvfølge, men er det bestemt ikke, 
når det officielle Ghana Health Service er ude.
Med IMCC kontoret som omdrejningspunktet for 
undersøgelsen får vi samlet alle de nødvendige data 
på en uges tid. Yes, det kører det her!
Nu, ca. to måneder senere forsøger vi stadig at få ar-
rangeret rapportskrivning og workshop. Dette skal 
laves med regionen, og alt bliver bare mere besvær-
ligt, dyrt og langsomt med det officielle system. Efter 
mange telefonopkald havde vi en aftale i denne uge, 
men her blev vi brændt af. Efter flere telefonopkald 
har vi nu fået en ny aftale på mandag. Rimelig frus-
trerende! Så er det altså sjovere at være af sted med 
Samad til landsbyen Nabugubelle, hvor turen foregår 
på små off road motorcykler, som er bedst til de lokale 
jordveje. Her møder vi imødekommenhed og velvilje 
fra både sundhedspersonalet på klinikken og fra 

landsbyens indbyggere. Først er vi forbi høvdingens 
hus, og får her en lille snak om, hvad vi gerne vil lave 
og får tilladelse til at lave vores undersøgelse. Herefter 
kører vi til klinikken og Samad laver exit-interviews 
med den håndfuld patienter der bliver behandlet 
denne dag. I pauserne mellem patienterne interviewer 
jeg sundhedspersonalet. Vi har nået hvad vi skulle 
på den tid vi har planlagt, og er i det hele taget har 
det været en god dag, da jeg lidt træt kommer hjem 
til kontoret.
Det er som meget af vores arbejde hernede. Vi får 
rigtig mange oplevelser, som vi kun kan få ved at 
bo og arbejde her, men må også ofte strække vores 
tålmodighed meget lang og sluge et par kameler, når 
vi skal samarbejde med Ghana Health Service.
På fredag har vi inviteret de 5 folk fra NGO’erne 
over til en privat aften i IMCC huset til lidt dansk-
ghanasisk mad. Det glæder vi os til :-) Næste gang 
jeg skal til hovedstaden har jeg også lovet at se efter 
en Mp3 afspiller til Samad – han er ret vild med min 
Ipod nano.

Artikel af Jeppe Staghøj, IMCC i Tumu – Ghanas 
svar på Sibirien

NB. Kunne du tænker dig selv at komme ud med 
IMCC-uland og prøve kræfter med et primært sund-
hedsprojekt - 14 måneders eventyr i enten Bolivia, 
Ghana eller Mali? Så kom til infoaften med IMCC-ul-
and i november eller februar på dit studie. Specifikke 
datoer kommer snart og næste mulighed for at ansøge 
bliver februar 2010!   

OFF ROAD, NGOER OG IRRITERENDE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

PIT LEGATMØDE Tirsdag d. 3. november
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JULEØL I 

STUDENTERKLUBBEN PÅ 
FREDAG D. 30/10

Efter en vellykket 69timersbar vil studenterklubben 
gerne invitere på juleøl og julecider i klubben på fredag 
hvor vi holder lidt længere åbent.

Der vil også være mulighed for at smage på Rydbergs 
hjemmelavede glögg til denne begivenhed.

Hvis du allerede har lavet planer på fredag kan du se frem til laaaaaaang 
fredagsbar d. 6 november.

PR-gruppen/Studenterklubben

Stor konference om voldelig konflikt 
og sundhed – Vi har brug for dig !!
Har du erfaring med projekter, er 
du overdrevet sej til konference 
planlægning eller lignende? Og 
mangler du et sted at få afløb for 
disse talenter? Så kan vi måske 
hjælpe dig!
I januar 2010 afholder De medicin-
studerendes internationale forening 
(IMCC) og organisationen Globale 
Læger en 4-dages international kon-
ference i København. Her samles ca. 
300 eksperter, forskere, medarbej-
dere fra humanitære organisationer, 
læger og studerende fra hele verden 
for at diskutere globale konflikter og 
sundhed. Målet er, via en kreativ 
og nyskabende proces, at opbygge 
et globalt netværk og få temaet på 
dagsordnen.
 
Vi søger:

En person som kan lægge nogle 
timers arbejde om ugen frem til 
konferencens d. 22-25 januar 
2010.
Gerne en person med erfaring 
med konferencer, møder, events 
og lignende projekter
Gerne en person med interesse for 
et eller flere af emnerne interna-
tional sundhed, fredsprocesser, 
globale konflikter, mm.

•

•

•

Vi kan tilbyde: 
Undervisning i konferencens ind-
hold og temaer ved læge Cæcilie 
Buhmann
Deltagelse på konferencen
God erfaring med planlægning og 
afholdelse af en stor international 
konference

Som frivillig er der mulighed for at 
modtage undervisning i konferen-
cens indhold og temaer ved læge 
Cæcilie Buhmann. Derudover er 
der selvfølgelig mulighed for at være 
med under konferencen. 
Der vil blive afholdt infomøde d. 10. 
november 2009 på CSS (Øster Far-
imagsgade 5, bygning 9) kl. 16.30-
17.30. Her vil alle de nye kræfter få 
en grundig introduktion, og der vil 
selvfølgelig være kaffe og kage.
Hvis konferencen og dets tema har 
fanget din interesse og du også 
finder det væsentligt, at arbejde 
for at denne enestående konference 
bliver en realitet, så send da venligst 
en mail til Eva Holst/Laura Kvorn-
ing, så kan du få mere information 
og vejledning: evamholst@hotmail.
com/ lkvorning@gmail.com. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Mange hilsner 
Konference-gruppen og Globale 
Læger 

•

•
•

FRIVILLIGE TIL GR2010-GRUPPEN

5 . – 7 .  m a r t s  2 0 1 0  - S a n d b j e r g  G o d s

Se l s kab  f o r  Med i c i n sk  S t uden t e r f o r s k n i ng  i n v i t e r e r  t i l

2. Kongres for  Medicinsk Studenterforskning !

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

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

Tilmelding sker ved indsendelse af abstract eller protokol i perioden 1. november
til 15. december 2009. Vejledning og tilmeldingsformular findes på:

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

Be there or be :-]

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

KÆRE DIG DERUDE
Mangler du også minimum to at se Forbrydelsen med? Så har du slået op 
på den rigtige side i MOK. 

Vi er nemlig to meget sjove og populære sjæle der mangler selskab om 
søndagen mellem 19:55 og 21:05. Der vil under seancen blive analyseret på 
hændelserne og kommenteret på hvem morderen dog kunne være. Desuden 
skal alle blå opel'ers nummerplader kunne gengives eller nedskrives i den 
fælles nummerpladebog. 

Hvis dette ikke har fanget din interesse kan vi også stille popkorn til rådighed 
og der vil blive givet komplimenter på elversprog. 

Der vil også være den mulighed at Thais, Kims roomate, kan inviteres, 
efter behov.

Mange hilsner Kim Thestrup Foss  og Markus Harboe Olsen

Kontakt os på +45 25116055 og +45 27383782

NB. Det er bedst hvis du i forvejen følger med i Forbrydelsen og ved en del om 
Forbrydelsen og elversprog, helst sindarin, da vi ikke gør.

GØGL

BASISGRUPPER



10

INDKALDELSE TIL GEN-
ERALFORSAMLING

Forum: Medicinerrådet
Dato: Torsdag den 29. oktober 2009
Tid: 16.15 til 17.00. 
 Nye er velkomne kl. 16.00 til introduktion
Sted:  Studenterhuset, 1. sal, lokale 1.1.02

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Nyt fra studienævn
5. Valg af repræsentanter til valget til studienævnet
6. Valg af bestyrelse til Medicinerrådet
7. Valg af to repræsentanter til MOKs bestyrelse
8. Evt.

Alle kan opstille under punkt 5 og 6. Hvis man opstiller in absentia 
er det en god ide at sende en motivation til medicinerraadet@punkt.
ku.dk.

Med venlig hilsen
  Medicinerrådet

Check vores hjemmeside på studenterpraesterne.
ku.dk; her kan du læse om vores mange aktiviteter 
og tilbud.

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

FØLJETON: BIBELSKE NØGLETAL 
– RELIGIONEN OG TALLENE

AFSNIT VII – FIRE

Firetallet har sin helt egen betydning, når man bev-
æger sig bare lidt væk fra matematikken og logikken. 
Det vil jeg udbrede mig lidt om her i uge 44…

Der er rigtig mange ting, som der er fire af – også i 
Bibelen og hele det kristne univers. Hvor det tidligere 
omtalte tretal – med henvisning treenigheden - anses 
for at være guddommeligt og komplet, så er firetallet, 
tre plus en, det, som kommer efter. ”I begyndelsen 
skabte Gud…” Den treenige Gud kendes på det som 
han har skabt; det som kom efter Guds eksistens.

Tallet fire henviser derfor til det skabte, det jordiske. 
Firetallet symboliserer mennesket i dets relation til 
- og afhængighed - af Gud. Firetallet omfatter hele 
den vidunderlige, skabte verden: fire verdenshjørner, 
fire elementer (jord, ild, luft og vand), fire årstider, 
fire månefaser. I skabelsesberetningen er skabelsen 
af verden komplet på den fjerde dag; den femte og 
sjette dag bruges ”bare” til at befolke verden med dyr 
og mennesker. 

Der er også fire ærkeengle og fire store profeter i 
Det gamle Testamente. Men der er ikke kun fire af 
de gode ting: fire grumme ryttere fra åbenbaringen 
på deres farvede heste bringer henholdsvis erobring, 
krig, samfundsmæssigt kollaps og død. Tilsammen 
en cocktail, som betyder total ødelæggelse af alt det 
skabte menneskeliv.

Til slut vil jeg nævne at firetallet også kan symbol-
isere Kristus i fire forskellige skikkelser: menneske, 
løve, okse og ørn. Disse fire skikkelser er samtidig 
symboler for de fire evangelister Matthæus, Markus, 
Lukas og Johannes.

Der er noget at tænke over næste gang du støder på 
et firetal!
    
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores 
blog: http://ku-praest.blogspot.com/ 

FREDAG I SMIK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 
15:00 Brætspil efter frokost (næste gang fredag den 
13. november)

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 
12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.
 
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

OPLÆG OG SMAGSPRØVER: 
WIEN, KAFFE OG KAGE V. AKAD-

EMISK MEDARBEJDER LISE LOTZ

Efter fredagsfrokosten bliver der linet op med for-
skellige lækkerier: Smagsprøver i ord og kager fra 
wienerbrødets hjemegn ved akademisk medarbejder 
Lise Lotz

Cafékulturen spillede en afgørende rolle for Fin de 
Sièclebevægelsen i Wien. I deres „erweitertes Wohn-
zimmer“ sad forfattere, kunstnere og intellektuelle 
på deres respektive yndlingscafeer og udvekslede 
synspunkter med hinanden - og hvem, der ellers hang 
ud over veltillavet kaffe og overdådig konditorkunst; 
en overordentligt frugtbar proces.

Dato: fredag den 30. oktober 2009 
Tidspunkt: 15:00-17:00 
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1. 
sal, 1169 K

THE STRAIGHT STORY

The Straight Story er fra 1999 og er instrueret af 
David Lynch. Alvin Straight rejser tværs over Iowa 
og Wisconsin på en plænetraktor. Filmen er bygget 
på en virkelig hændelse. Straight kan oversættes med 
lige-ud-ad-landevejen, hvilket Lynchs film sjældent er, 
men det er The Straight Story.

Inden filmen er der oplæg ved tidligere sognepræst 

Johannes H. Christensen.

Studentermenigheden råder over et begrænset antal 
fribilletter, som kan erhverves ved henvendelse 
til Annette Davidsen tlf. 5353 5131 eller e-mail 
davidsen@hum.ku.dk

Tid: torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

HVORFOR SKAL GUD VÆRE TRE 
OG ÉN?

Den kristne Gud er bestemt som den treenige Gud. 
Fader, Søn og Helligånd. Denne forståelse af Gud går 
tilbage til Det nye Testamente, men bliver for alvor 
fastlagt i det 4. og 5. århundrede. 
  
For mange både den gang og nu er det er absurd idé, 
at Gud skulle være tre og en på samme tid. Derfor er 
det relevant at spørge, hvad meningen er? Og selvom 
det måske var relevant dengang, er det så stadig en 
bæredygtig forestilling? 
  
Bortset fra indvendingen at treenighedslæren er 
uforståelig, så er der også spørgsmålet om Guds køn. 
Det maskuline dominerer unægtelig og hvad med 
det kvindelige? Er Helligånden en kvinde? Alle disse 
spørgsmål - og sikkert en del flere – vil vi diskutere i 
en afslappet og hyggelig atmosfære. Selvom emnet er 
svært vil vi forsøge, at gøre det tilgængeligt. 
  
Onsdagene 23/9; 7/10; 21/10; 18/11; 2/12 – kl. 15.15-
17.00  i lokalerne i St. Kannikestræde 8, 1. Sal

STUDENTERMENIGHEDEN I 
KØBENHAVN (SMIK) ER PÅ 

FACEBOOK

Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om 
aktiviteter mv.

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

TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN – UGE 44, 2009

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. 
november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Marianne Kejlaa muk@rh.re-
gionh.dk senest d. 9. november 2009
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 
7. semester) for at deltage.

BESKRIVELSE
VKO kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er 
et hands-on kursus, hvor undersøgelse af ryg 
og perifere led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af 
reumatolog. I vil i grupper på to skulle under-
søge hinanden. Det betyder, at du skal være 
klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led 
varetages af patientinstruktører. En Pati-
entinstruktør er en patient, der er certificeret 
til at kunne undervise i ledundersøgelse og i 

daglig-dagen med gigt. Patientinstruktørerne 
bruger deres eget liv og led som eksempel. Du 
får derfor mulighed for i mindre grupper dels 
at undersøge led med gigtforandringer, dels 
høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan 
udføre en professionel undersøgelse af ryg og 
perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Marianne Kejlaa tlf. 35 45 5458

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, 
Gigtforeningen og reumatologisk overlæge 
Karen Lisbeth Faarvang.

VKO KURSUS I RYG- OG LEDUNDERSØGELSE

STUDENTERPOLITIK/STUDIETILBUD
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DAGSORDEN FOR MÅNEDSMØDE OG EK-
STRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 4. NOVEMBER 2009 KL. 16.15 PÅ KEMIGAN-
GEN, PANUM INSTITUTTET.

Den nye formand, Sandra Viggers, byder velkommen, samt præsentation af den 
nye bestyrelse.
Siden sidst:

Karrieredag på Panum (08-10-2009)
Metodekursus 1 (08-10-2009)
Ordinær generalforsamling (14-10-2009)
Hovedtraumer (22-10-2009)

3. Kommende arrangementer:
Besøg på Rigshospitalets helikopterplatform og Traumecenter (03-11-2009)
Mini ALS (18-11-2009)
Metodekursus 2 (19-11-2009)

4. Nyt fra udvalg
Metodekursus 2

5. Eventuelt
Prøv kræfter med luftvejshåndtering på fantomer efter generalforsamlingen!

6. Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på baggrund af ønske om 
følgende vedtægtsændringer:

Fra:
§ 3 Kontigent
Der fastsættes et årligt kontigent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige 
generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontigent for det kommende 
år har stemmeret på generalforsamlingen.

Til:
§ 3 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontigent, hvis størrelse hvert år fastsættes på�den 
årlige generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det 
forgangne år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der indbetaler 
det på forrige generalforsamling fastsatte kontigent i perioden�1. september til 1. 
november, kan få godskrevet det kontigent der opkræves pr. 1. november, såfremt 
der ikke forekommer en difference. En evt. difference mellem det indbetalte beløb 
og det ny kontigent skal indbetales�før en godskrivelse kan finde sted.

Fra:
§9 Ordinær generalforsamling
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 30. august. 

Til:
§9 Ordinær generalforsamling
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. oktober til den 30. september. 

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også dem der endnu 
ikke er medlemmer.

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med interesse 
for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at delt-
age og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. om året og giver mulighed 
for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer

WWW.SATS-KBH.DK

1.

2.
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Kristne
Medicinere

præsenterer

Christoffer
Nissen

a.k.a
”Kongen af hullet”

der vil tale om

spidse albuer og andre
turnusglæder!

28/10 kl. 18.00

Sted: Rossinisvej 18 st. tv., 2450 SV

Først mad, så snak
– tilmelding til Sanna 42805000

Kristne Medicinere er (surprise)
stud. med.’er der tror på �����

(hvilket vi gør på mange forskellige måder..)
Alle nysgerrige er velkomne

Kristne
Medicinere

præsenterer

Christofffff efef r
Nissen

a.k.a
”Kongen af hullet”

der vil tale om

pidsdsd e albuer og andre
turnusglæder!

28/10 klklk . 18.00

ed: Rossinisvej 18 st. tv., 2450 SV

Først mad, så snak
 tilmelding til Sanna 42805000

Kristne Medicinere er (surprise)
stud. med.’er der tror på �����

vi gør på mange fofof rskellige måder..)
AlAlA le nysgerrige er velkomne

C

”Kongen af hullet”

spsps
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Sted: Rossinisvej 18 st. tv., 2450

Først mad, så snak
– tilmelding til Sanna 42805000

(hvilket v

PUFF FOREDRAG!

D. 10. november 2009 kl. 16 - ca.17 arrangerer 
PUFF foredrag i Store Mødesal:

Kom og hør Milena Penkowa, nyudnævnt profes-
sor, ph.d., dr.med. og en komet på forskningens 
himmel 
og ansat lige her på Panum.
Vinder af Videnskabsministeriets 
EliteForsker-pris 2009.

Milena fokuserer på alvorlige hjerneskader og 
-sygdomme såsom multipel sclerose, alzheimers, 
epilepsi samt malaria.

Milena arbejder ikke som hjerneforsker – hun er hjerneforsker!

Milena vil fortælle om sin vej gennem forskningsverdenen, og hvorfor det for 
hende er så stor en passion samt give gode råd til alle os forsker-spirer.

Ingen tilmelding nødvendig

med venlig hilsen Puff

VILD MED FORSKNING?
PUFF holder månedsmøde tirsdag d. 3/11 kl. 16.00 i lille mødelokale.
Kom og hør om Videnskabsetisk Komité og om andre ungdomsforskers 
erfaringer med forskning. 

 I PUFF synes vi, at forskning er sjovt og lærerigt, og vi arbejder for at gøre 
prægraduat forskning lettere tilgængeligt. Se mere på www.puffnet.dk
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.

BASISGRUPPER
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