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også for folk med dårligt hjerte, we know CPR!

LINE-UP:
THOMAS MADVIG (People)
DJUNA BARNES (Jolene)
Anders Møller (Resident)
Jacob Lawaetz (Resident)
Street Freet (Resident)
Casper L.A. (Resident)
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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.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:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 42 udkommer
  MIKAM månedsmøde kl. 16 i studenterhuset
  SATS månedsmøde og generalforsamling 
  kl. 16.15 på kemigangen
  Vælgermøde i Lundsgaard, kl. 14-16

Torsdag: "Blog begyndt er halvt fulendt", se WWW

Fredag: FADL's forlag holder Happy Hour i bogladen kl.  
  14-16 - se side 4
  LAAAAAAAANG FREDAGSBAR 11-23:30

Lørdag: Undervisning i Powernapping, se WWW
  

Søndag: Førjulemarked i Snollelev Sognegaard, kl. 11

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: PUFF foredrag med Milena Penkova kl. 16 i   
  store mødesal

Denne  redaktion

MOK

Mad+Øl
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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

BASISGRUPPE OG QUIZ

Faglig Quiz
I sidste uges basale quiz spurgte vi, hvilken struktur man 
så på et billede. Det rigtige svar er Raphe Scroti (på tysk: 
Hodensacknaht) – og det er der desværre ikke nogen der 
har kunnet svare rigtigt på. Av for den, 5. Semester!
Svaret på sidste uges diagnostiske quiz er, som Boje 
Ehmsen ganske rigtigt skriver, Stivkrampe (Tetanus). 
Som  Boje også meget korrekt skriver så skyldes det 
infektion med den sporedannende bakterie Clostridium 
tetani. Boje fortsætter ”Gerda skal indlægges på en 
intensiv afdeling og behandles med antitoksin (tetanus 
immunoglobulin, TIG), muskelrelakserende medikamina 
samt antibiotika (fx metronidazol eller penicillin G). 
Evt. sår skal renses grundigt og i nogle tilfælde af 
stivkrampe vil respiratorbehandling være indiceret. 
Desuden skal Gerda ungdå forstyrrelser af lys, lyd og 
berøring, da det kan udløse stivkrampen med følgende 
vejrtrækningsbesvær. Efter remission tilrådes vaccination 
mod stivkrampe hvert 10. år.” 
Boje kan afhente en DVD med Cirkusrevyen på MOK 
(studenterhuset) næste mandag.

I denne uge er der desværre kun en 
Diagnostisk Quiz:

Du er netop startet i din introstilling i en almen praksis, 
og det har været en ret almindelig dag indtil videre. Du 
har fået kigget nogle patienter i munden, øret, skrævet 
osv., og du har mindst 4 gange i dag sagt ”Bare rolig… 
Det går over af sig selv”. 

Sidst på eftermiddagen kommer kvinden Gurli på 34 
år i din praksis, medbringende sin søn Ronni på knap 8 
måneder. Hun fortæller, at knægten er nr. 2 af 2, og at hun 
er lidt bange for at der er noget galt med hans udvikling. 
Gurli synes for det første, at hendes søns øjne sidder 
ret langt fra hinanden. Du er tilbøjelig til at give hende 
ret, og tænker på, om Gurli mon har fået lidt rigeligt at 
drikke under graviditeten. Men du husker tilbage på din 
undervisning om læge-patient-forholdet, og tænker, at det 
måske er bedst at opbygge et tillidsforhold, før du spørger 
ind til den slags. 

Gurli fortæller også, at Ronnis motoriske udvikling ikke 
har været helt lige så hurtig, som hendes første barns. 
Ronni kan f.eks. ikke holde sit hoved helt stabilt selv endnu, 
og han mister ret tit balancen når han ligger og ruller rundt 
på sit legetæppe. Desuden har Gurli fornemmelsen af, at 
det vil vare længe inden han lærer at gå, da han nærmest 
er som gummi når man forsøger at få ham til at stå op. 
Desuden synes Gurli, at det er lidt pudsigt at han nærmest 
har kineser-øjne, og du bemærker rigtigt nok, at der er en 
øjenfold ved indre øjenkrog. 

Ronnis hoved er faktisk lidt lille, og næseroden er 
bredere og fladere end normalt. Du undrer dit kortvarigt 
over, at der ikke er nogen læger/sundhedsplejersker der 
har lagt mærke til disse ting 
tidligere, men det er der jo 
ikke noget at gøre ved. Gurli 
plaprer videre om at Ronni 
heller ikke rigtig sover så 
længe ad gangen, og ofte er 
vågen i løbet af natten. Nogle 
gange er det også som om, 
at han har lidt svært ved at få 
vejret. Du sidder nu og føler 
dig lidt forvirret. Du drister 
dig til at spørge Gurli om hele 
alkohol-historien, men Gurli 
nægter pure at have rørt 
alkohol under graviditeten. Faktisk har hun kun drukket sig 
fuld en enkelt gang som teenager, men da hun ikke kunne 
lide det, har hun ikke drukket alkohol siden. 

Pludselig slår Ronni, som følge af sin dårlige motorik, sit 
hoved ind i dit skrivebord. Han bliver meget forskrækket, 
og efter en latenstid på et par sekunder, slå han ud i 
vild gråd. Ronnis gråd lyder nærmest som en missekat, 
synes du, og det går op for dig hvad det muligvis er 
Ronni fejler….

Kære flittige student, hvilket syndrom fejler Ronni 
som det mest sandsynlige, og hvad skyldes det? 

Jannie / MOK-red.

Ronni
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Kære medstuderende
Jeg hedder Troels og er jeres nye formand 
for FADLs Kredsforening i København. 
Jeg læser på 9. semester og har været med 
i FADLs Repræsentantskab siden 2006, i 
Hovedforeningens Bestyrelse fra 2006-2007 
og har siden 2008 været med i Bestyrelsen i 
Københavns Kredsforening.

Jeg har desuden været aktiv i medlems-
fordelsudvalget og ser det som vigtigt, at 
FADL kan tilbyde mere end vagter til sine 
medlemmer. 

Jeg glæder mig til at starte det spændende 
arbejde som formandskabet indebærer. 
FADL er en forening, du kan være stolt af. 

Som formand vil jeg blandt andet arbejde 
for:

at FADL fortsat er en forening, der 
arbejder for bedre løn og bedre 
arbejdsforhold

at foreningsdelen i FADL bliver styrket, 
så FADL kan tilbyde mere end bare 
arbejde via Vagtbureauet

•

•

at FADL fortsat er en økonomisk 
bæredygtig forening

at FADL fortsat markerer sig i relevante 
sundhedspolitiske debatter, som f.eks. 
4-års reglen.

Jeg ser frem til et forhåbentlig produktivt 
foreningsår i Københavns Kredsforening.

Formand 
Troels Gammeltoft Dolin

•

•

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

Politisk Sagsbehandler
I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk sagsbe-
handler. Torben kan hjælpe, hvis du har 
problemer med at forstå overenskom-
sten, med arbejdsmiljøet på din arbejds-
plads, spørgsmål vedr. barsel eller din 
selvangivelse. Du kan også få tjekket dit 
ansættelsesbrev, sikre dine feriepenge 
eller din løn, hvis fi rmaet går konkurs. 
Ring på telefon: 3532 7479 eller send en 
mail til toc@fadl.dk.

Det sker i FADL

»   1. dec: Repræsentantskabsmøde

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 modta-
ger 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. 

Ny formand for Københavns Kredsforening

Happy – FADLs Forlag – Hour

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!

Codan forsikring
I december måned udsender FADL 
opkrævning for Codans forsikring for året 
2010. Husk derfor at give besked til 
FADLs Kredsforening, 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 
forsikring, inden vi udsender opkrævning 
for næste år.

Codan regulerer prisen for forsikringen 
pr. 1/1 2010 ligesom de øvrige forsikrings-
selskaber.

KREDSFORENINGEN
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Efterår 2009 Uge 45-46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
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
Mandag 9/11 0900 – 1100            –  Christina Olesen 
Tirsdag  10/11 1000 – 1100  0900 – 1000 Jesper Marsner Hansen
Tirsdag  10/11 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 11/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard
Onsdag 12/11 1800 – 1900  1600 – 1800  Anine Skibsted
Torsdag 12/11 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen
Torsdag 13/11 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:  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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
November 2009 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 2/11 
Tirsdag 3/11 
Onsdag 4/11 
Torsdag 5/11 FH 
Fredag 6/11 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 9/11 
Tirsdag 10/11 KK KK 
Onsdag 11/11
Torsdag 12/11 FH FH 
Fredag 13/11 AM AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 16/11 AM 
Tirsdag 17/11 FH 
Onsdag 18/11 AW 
Torsdag 19/11 FH FH 
Fredag 20/11 KK 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 23/11 AM 
Tirsdag 24/11 KK 
Onsdag 25/11 FH 
Torsdag 26/11 AW 
Fredag 27/11 KK AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 30/11
Tirsdag 1/12 AW 
Onsdag 2/12 

Vi ses i kælderen

Mvh studiesalsvagterne 
Anne(AW), Kirstine(KK), Fredrik (FH) og Anders(AM).

VKO kursus i ryg- og 
ledundersøgelse
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): 
d. 18. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Marianne Kejlaa muk@rh.regionh.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 under-
søgelse af ryg og perifere led gennemgås i praksis. 

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

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientinstruktører. En 
Patientinstruktør er en patient, der er certificeret til at kunne undervise i ledun-
dersøgelse 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.  

UNDERVISERE
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.

RELIGIONEN OG TALLENE
af Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Efter at  Lise skrev om tallet fire i sidste uge, så vil nogle sikkert 
forvente at der kommer noget om tallet  fem. Og det gør der.  Fem er 
ikke et fremtrædende bibelsk nøgletal. Det har symboliseret Jesu fem 
sårmærker. Og så er der selvfølgelig de fem mosebøger, der kaldes 
Penta-teuchen efter græsk penta + teuchos (bog). Ordet penta forbinder 
de fleste nok med et pentagram, en femkant. Og pentagrammet 
forbinder de fleste nok med det okkulte, djævledyrkelse mv. Men det 
er faktisk en ret ny betydning. Pentagrammet har derimod været 
kendt meget længe. 
I babylonisk religion for ca. 3500 år siden havde pentagrammet 
astrologisk betydning, idet det henviste til de fem kendte planeter. 
Astronomisk laver planeten Venus noget der ligner et pentagram 
i dens såkaldte inferiøre konjunktioner i løbet af 13 omdrejninger 
mod jordens 8. Dette bruges også i astrologi. Pythagoræerne brugte 
pentagrammet som symbol for lykke og sundhed. De kaldte det 
Hygieia, der var navnet på sundhedens gudinde og som vi kender som 
Hygiejne. For de middelalderlige nypythagoræere stod spidserne i 
femkanten for de fem elementer: vand, jord, ild, idé(ånd) og luft. Hvis 
man tager forbogstaverne af de græske ord i den rækkefølge får man 
ordet Hygieia. 
For Gnostikerne var pentagrammet også symbol på fuldkommenhed 
eller verdensaltet. I den middelalderlige kristendom brugtes 
pentagrammet til at beskytte mod hekse og onde ånder, efter den 
førnævnte symbolisering af Jesu fem sårmærker. 
Allerede pythagoræerne og Euklid vidste, at pentagrammet havde  
særlig affinitet til det gyldne snit. De fleste kender Leonardo da 
Vincis berømte mand, der står i pentagrammet i en cirkel. Men det 
var okkultismen i tidens efter Leonardo, der udviklede tanken om 
pentagrammet udfra pythagoræernes elementlære. Senere i 1800tallet 
kom den forståelse til, at  ånden var den øverste spids i femkanten, 
der tronede over de andre materielle elementer og som 
sådan repræsenterede den det gode. Men hvis man 
vendte femkanten, så den havde to spidser op blev det 
en repræsentation af det onde. I stedet for tegnet på et 
menneske, blev det tegnet på en ged med to horn. (se 
vores blog for illustrationer http://ku-praest.blogspot.
com/).  Og således er pentagrammet blevet forbundet 
med satanisme, hvilket er ganske forkert. 

STUDIEVEJLEDNING OG - TILBUD

STUDIETILBUD

555
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På fredag d. 7 november er der 
laaaaang fredagsbar. Dørene 
åbner som altid klokken 11:00 
og lukker igen klokken 23:00. 
Husk derfor at komme tidligt 
og nyd at bare har åben helt 
indtil 23:30. 

EVENT I KLUBBEN:

FREDAG DEN 20. NOVEMBER 
Elektronisk event på Panum - også for folk med 

dårligt hjerte, we know CPR!!

LINE-UP:
THOMAS MADVIG (People)
DJUNA BARNES (Jolene)
Anders Møller (Resident)
Jacob Lawaetz (Resident)
Street Freet (Resident)
Casper L.A. (Resident)

Fredag den 20. november 2009 lukker 
Studenterklubben dørene op for den første rendyrkede 
elektroniske bar/klubevent på Panum.

Første del af line-up’et taler for sig selv; Madvig og 
Frk. Barnes vil med garanti sørge for at medbragte 
dansesko ikke vil ku’ stå stille. Så snart de åbner 

deres pladetaske vil kærlighed, erfarne DJ-skills 
og fede beats flyde ud og fylde rummet 

Indtil de to hovednavne går på, lidt før midnat, 
vil studenterklubbens egne dj’s varme op og hygge 
om folk fra tidlig eftermiddag. Der vil komme lounge, 
dub+reggae og dybe house toner ud af højtalerne i de 
første timer, hvor vi indbyder til, at folk læner sig 
tilbage i vores loungemøbler og lader op til aftenens 
komme af et brag af en fest.

•
•
•
•
•
•

Så kom glad - mediciner som ikke-mediciner - og 
fest med os:-)

TIDSRUM: fredag eftermiddag kl.14 til kl.05 (lørdag 
morgen)

GRATIS ADGANG!
ADGANGSREGLER:

Folk med studiekort ( fra SUND-fakultetet): Hele 
tidsrummet
Folk uden studiekort: 

Før kl.24: I følgeskab af en ven/veninde med 
studiekort fra SUND-fakultetet (1 gæst pr 
studiekort)
Efter kl.24: kun ved tilmelding til gæstel-
iste med fulde navn på følgende mail: 
panumelectric@gmail.com

Mvh Studenterklubben

•

•
•

•

DAGSORDEN FOR MÅNEDSMØDE 
OG EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING 
d. 4. november 2009 kl. 16.15 på 
kemigangen, Panum Instituttet.

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

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

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

Nyt fra udvalg
Metodekursus 2

1.

2.
•
•
•
•

3.
•

•
•

4.
•

Eventuelt:
Prøv kræfter med 
luftvejshåndtering på 
fantomer efter gener-
alforsamlingen!
Ekstraordinær gen-
eralforsamling
Der indkaldes til 
ekstraordinær gen-
eralforsamling på 
baggrund af ønske 
om følgende vedtægt-
sændringer:

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 kom-
mende 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 generalfor-
samling fastsatte kontigent i perioden 1. september 
til 1. november, kan få godskrevet det kontigent der 
opkræves pr. 1. november, såfremt der ikke forekom-
mer en difference. En evt. difference mellem det 
indbetalte beløb og det ny kontigent skal indbetales 

5.
•

6.

•

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 deltage 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

Kære alle nye, gamle 

og kommende 
MIKAM-MEDLEMMER, 

velkommen til

MÅNEDSMØDE 
idag Onsdag d. 4. november i vores lokaler i

Studenterhuset.

Der bliver te, kage og masser spændende 
temaer!

Kom glad, vi starter kl. 16.

vh MIKAM
Medicinstuderendes Interessegruppe for Kom-

plementær og Alternativ Medicin

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

Kom og hør Milena Penkowa, nyudnævnt professor, 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 mul-
tipel 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 for-
sker-spirer.

Ingen tilmelding nødvendig

PANUM ELECTRIC

BASISGRUPPER
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SAKS AFHOLDER KURSUS

INTRO TIL PLASTIKKIRURGI
Onsdag d. 18. november kl 16.00 – 19.00

Læge Britta Kaltoft underviser
Tilmeldingen starter d. 11. november kl 16.00
Se tilmeldingsprocedure på www.studkir.dk

Teoretisk del:
Principper for sårheling og ardannelse, valg af
suturmaterialer og suturfjernelse,
Plastikkirurgiske plastikker (Z-plastik, Y-V plastik) og 
Plastikkirurgiske lapper (L-lap, rotationslap, Bilobær 
lap m.fl.)

Praktisk del:
Træning af de gennemgåede plastikker
Deltagelse kræver SAKS medlemsskab, samt tidligere 
deltagelse i SAKS’ ‘avanceret sutur kursus’ eller tilsvar-
ende sutur kendskab.

SAKS Artikelskrivningskursus
18. november 2009 kl 16.15

Sidder du og skriver på din kandidat- eller
bacheloropgave eller arbejder på et andet projekt,
og tænker du på at få det publiceret?

Deltag og hør, hvordan du bedst tilrettelægger dit projekt, så du kan få det 
publiceret!

Medbring gerne dit eget projekt, da det vil være muligt at stille spørgsmål vedr. 
ens eget projekt eller opgave.

Deltag i SAKS kursus om Artikelskrivning og lær bl.a. 
om

- Redaktionsprocessen i Ugeskrift for Læger og andre 
større tidsskrifter

- Hvordan en artikel behandles

- Beslutningen om publikation eller afvisning.

Underviser: Professor, Overlæge dr.med. Jacob Rosenberg, 
(Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Amtssygehuset i 

Gentofte), videnskabelig redaktør for Ugeskrift for Læger.

Pris: 50 kr (medbringes til kurset)
Kursuspladser: 15-20 deltagere
SAKS medlemskab forudsættes.
Varighed: ca. 2 timer
Sted: Panum Instituttet, 
lokale 1.2.16.

www.studkir.dk

Tilmelding starter mandag 
d. 9. november kl 16.00 ved at skrive 

til tilmelding@studkir.dk
- marker mailen 

‘artikelskrivningskursus’ 
i emnefeltet

- skriv navn, tlf.nr., punkt.ku mail

BASISGRUPPER
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Band søger guitarist!
Band søger guitarist med styr på både solo og rytme 
- og hvis du kan lægge backing vokal er det helt perfekt. 
Vi er sanger, trommeslager, keyboardspiller og bassist med 
mange års erfaring og et solidt sammenspil, som vil starte det 
fede festband. 

Stilen er glad festmusik, vi øver en gang om ugen, har fokus på 
den lækre lyd og møder velforberedte op til øvning. 
Ambitionen er at spille 6-10 jobs årligt. 
Hvis du er interesseret er du velkommen til at ringe til Mads på 
50935218, eller skriv til m_mejdahl@hotmail.com

BASISGRUPPER OG ANNONCE

Det er bevist at man 
ikke får slidgigt 
af at knække fi ngre. 
Manden der beviste 
dette knækkede 
fi ngrene på sin 
venstre hånd igennem 
50 år mens han 
brugte sin højre som 
kontrol.

WC-VIDEN
Markus/MOK.red.


