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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 følgende 
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 illustra-
tionen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende 
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 redak-
tionen 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: Troels/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 10, årgang 42 udkommer
  Foredrag om psykoser i bibelen, 16:00, s. 14
  PIPPI månedsmøde, 17:00, s. 13
  Gud, fysikken og et antimirakel, 19:30, s. 6

Torsdag: Præstens strikkecafé, 15:30, s. 6

  Foredrag om psykiatri og filosofi, 16:00, s. 14
  

Fredag: PMS arbejdsdag, 16:00, s. 12
 
       FREDAG D. 13!!!!

Lørdag:
  Tavpalmer bygges i Rødovre, 13:00

Søndag: 
  Der bygges et udendørskøkken i Lassies mund, 12:00

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAMS månedsmøde 14:30, s. 13

Denne  redaktion

MOK

BAGERENS 

FØDELSDAG
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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 ans-
varlige 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

Praktisk info: Institut For Idræt; Nørre 
Alle 53, 2200 København N.  (ved evt. 
bordreservation: +45 3532 0892)

Til trods for nogenlunde kyndig vejledn-
ing af en tidligere idrætsstuderende, viser 
det sig, at kantinen er så godt som umulig 
at finde. Ikke alene må vi, med livet som 
indsats, krydse den voldsomt trafikerede 
Nørre Allé – kantinens ejere har, af frygt 
for at den voldsomt populære kantine bliv-
er overrendt, måttet forskanse indgangen 
bag en mur af bøgeblade. Denne afledn-
ingsmanøvre virkede efter hensigten, idet 
vi blev vildledt i op til 8 minutter, hvor vi 
cirklede om Idrætskantinen som katten 
cirkler om den varme grød. 

Alt dette blev dog glemt, da vi slog glas-
dørene til kantinen op. Vi fortsatte ufor-
trødent op ad den foranliggende trappe 
og drejede om hjørnet. Her stod vi ved 
starten af en lang gang, udsmykket med 
store, farvestrålende billeder af gamle, 
øldrikkende mænd i færd med at spille 
Meier kun iført nøgenhed. Denne gang 
skulle snart føre os mod vort mål – kan-
tinen. 

I takt med at vi nærmede os kantinen, blev 
den liflige duft af kanel, oksekød, løg og 
ovnstegte kartofler mere og mere intens. 
Ganske som vores næser havde afsløret 
for os flere meter forinden, bestod dagens 
ret ganske rigtigt af stifadho – den stolte, 

græske gryderet. 
Da dette var vores første besøg, stod vi 
i kantinen som tre bly violer svajende i 
vinden. Den venlige græske kok, Bellota, 
så forvirringen i vores øjne og satte os hur-
tigt ind tingenes gang i kantinen. En stor 
dagens ret, med fri salatbar og et stykke 
brød kostede os 35 kr. Dog skulle vi tage os 
i agt for at tallerknens vægt ikke oversteg 
800 g, da dette ville udløse en dummebøde 
på 5 kr. – hvordan dette ville blive afsløret 
er os dog stadig en gåde, idet maden ikke 
blev vejet.

Alt i mens vi stod og small talkede med 
Bellota, tog vi for os af dagens ret. Ovn-
stegte kartofler og stifadho ramte som 
det første tallerknerne. Dernæst fulgte 
hurtigt coleslaw, tzatziki og pastapenne, 
mens det grovkornede stykke baguette 
satte kronen på værket. Husets læskende 
isvand akkompagnerede uden ekstra om-
kostninger retten. 

Efter afregning, der kunne foregå med 
Dankort såvel som kontanter, satte vi os 
ved et af de opstillede langborde, der gav 
os frit skue over hallen, der desværre var 
tom under vores indtagelse af maden.

Maden smagte godt.

Anmeldelse af Idrætskantinen

Bluffy MussiPlim

KARAKTERER:

Smag:

Betjening:

Atmosfære: 

Portionsstørrelse:

Pris: 

Vurdering – 1=uacceptabelt, 2=dårligt, 

3=middelmådigt, 4=godt, 5=som vor 

mor lavede det!

Set & sket...
Hvis du skriver et regnestykke 
i søgefeltet i Google optræder 
resultatet som første hit. 11/11 er 
bagerens fødselsdag, 4/4 er fuglens 
fødselsdag, 2/2 er racerkørerens fød-
selsdag, 18/9 er Troels fødselsdag. 

Jan Bitterman er en rising star 
og netop nu til salg i TP Music for 2 
kr. Plasticblomster holder længere 
end friske blomster, hvis man ikke 
vander nogle af dem. Skal du afrime 
din fryser, afbryd da strømmen 
og sæt en skål kogende vand ind 
- luk lågen. 

En Volvo 340DL bruger en H4pære 
til nærlys - og kørelyset især. 
Strandbeden (betavulgaris mari-
tina) er voldsomt underrepræsen-
tyeret på wikipedia i modsætning 
til dens søsterbeder; rødbeden, 
gulbeden. D 15. december 2009 er 
der Gogol Bordello på rådhusplad-
sen. Low-fat popcorn indeholder 
74 % mindre fedt end almindelige 
popcorn, men smager til gengæld 
mest af pap. ‘Hunin linna eg tirra. 
Melon malui, am man le hebich 
prestad.’ venlig hilsen Kim. 

Man kan ikke skjule sig for fl od-
heste, hverken over eller under 
vand, fordi den kan lytte BÅDE 
under OG over vand, SAMTIDIG! 
Læg din bacon på en bageplade og 
bag den i stedet for at stege - herved 
undgår du baconlugten i lejligh-
eden samt brændte kanter. GS står 
for Grønt System.  Babamamsase 
sastatrarækakkakerar kakraro-
pappapenan.

Elise/MOK.red.

Søges: Penneven i Ukraine der 
også er til tegnefilm, sovs og 
rejser. Billetmærke: 541779

De lopper der lever 
på hunde hopper 
højere end dem der 
lever på katte

Derudover er de 
fl adlus der lever 
på mennesker 230 
% større end dem 
der lever på andre 
primater

WC-VIDEN
Markus/MOK.red.

GØGL
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SUND HAR FOKUS PÅ STUDERENDES ARBEJDSMILJØ

Efterår 2009 
Studievejledningen for Medicin Uge 46-47 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 9/11 0900 – 1100   -  Christina Olesen  Medicin 
Tirsdag  10/11 1000 – 1100  0900 – 1000 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag  10/11 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 11/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 12/11 1800 – 1900  1600 – 1800  Anine Skibsted Medicin 
Torsdag 12/11 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 13/11 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Mandag 16/11 0900 – 1100   -  Christina Olesen  Medicin 
Tirsdag  17/11 1000 – 1100  0900 – 1000 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag  17/11 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Onsdag 18/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard Medicin 
Onsdag 18/11 1800 – 1900  1500 – 1800  Anine Skibsted Medicin 
Torsdag 19/11 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Torsdag 19/11 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
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 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.  

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 

MORE THAN 60 STUDENTS 
ATTEND INTERNATIONAL 

EVENING FOR DISCUSSION, 
MUSIC AND DANCE

In October of each year, the Faculty of Health Sci-
ences organises an international evening, where 
new foreign students and staff can come together 
to discuss how the study environment can be im-
proved, learn about new initiatives to support the 
internationalisation process and at the same time 
meet up for a friendly and informal social evening.  
The evening is in part designed to address the dif-
ficulties that all international students face when 
coming to a new University - e.g. making friends in 
a foreign community, attending classes where the 
predominant language is unfamiliar. 

This year, the agenda included a welcome speech by 
the new Vice-Dean for Education, a talk introduc-
ing the new School of Global Health - of particular 
relevance to international students on the MIH 
and MDMA programmes - and three presentations 
by degree students, who would be discussing their 
experience of academic and student life. 

Professor Hans Henrik Saxild, the new Vice-Dean 
for Education, opened the evening with a welcome 
speech that highlighted some of the special benefits 
of studying at Copenhagen’s Faculty of Health 
Sciences. In addition to the University’s reputa-
tion for excellence in research and teaching, the 
Vice-Dean referred to the informal and friendly 
teaching environment, where students and teach-
ers can interact freely. Internationalisation of these 
research and teaching programmes remains a high 
priority for the Faculty, despite the difficulties 
in integrating foreign students into programmes 
that have previously been accredited according to 
Danish standards. 

Then followed the talk by Professor Flemming 
Konradsen introducing the new School of Global 
Health, of which he is the director and which is 
already playing an important role in attracting 
international students to the Faculty. The School 
of Global Health, which aims to strengthen and 
create new master’s programmes that are related 
to improving the health and welfare of societies 
in low-income countries, offers a range of courses 
in English, as well as significant opportunities for 
social and professional networking. CSGH is devel-
oping a new PhD programme, building partnerships 
with Universities in Africa, organises a number of 
internships and arranges professional events. (For 
more details on how to take advantage of these op-
portunities, see “Open Events”/”Internships” on 
the CSGH website.) 

The three student speakers then took to the floor. 
Kristen Theresa Weersink, a Canadian student on 
the Human Biology Programme, gave a lively ac-
count of her study experience. Cyril Chukwudi Dim 
from Nigeria provided a colourful and fairly critical 
account of his experience on the MIH programme 
and in particular the lack of appropriate classroom 
facilities for MIH students. He also addressed the 
issue of on-campus housing and called for University 
housing to be awarded to international students 
as first priority. Anne Lorentzen, who has been a 
mentor to several international students, explained 
the practical and cultural role that mentors play 
in introducing them to the Faculty and the social 
benefits and activities that are available through 
membership of the mentor programme (For more 
information, contact Coordinator, Stine Birkelund 
stb@sund.ku.dk). 

Last but not least, came the evening’s fun and 
entertainment. Bagels and sushi washed down 
by wine and music provided by a Klezmer band 
(traditional Eastern European music), which had 
everyone on their feet, linking arms and dancing 
in the traditional Klezmer style.

INTERNATIONAL
CORNERSUND ønsker at sikre et sundt arbejdsmiljø for de stu-

derende. Et vigtigt punkt er ergonomi og udskiftning 
af de mange uhensigtsmæssige stole og taburetter, 
som bruges af de studerende på SUND. Hvis det bliver 
muligt at købe nye stole, vil SUND gerne være sikker 
på at have valgt de rette stole! Der foregår derfor 
evaluering af stole i 15.2.27b og på Panumbiblioteket. 
Evalueringen af stolene foregår ved, at alle studerende 
er velkomne til at prøvesidde dem og efterfølgende 
udfylde et lille spørgeskema om stolenes komfort, 
indstillingsmuligheder etc. Det er også muligt at pege 

på ens egen favoritstol!

Som forsøgsordning er der desuden placeret tre pi-
latesbolde på Panumbiblioteket. De kan bruges som 
alternativ til kontorstolen i kortere perioder i løbet 
af en lang læsedag. Bliver boldene populære, kan der 
komme flere!

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt 
Gunilla Sommer på guso@sund.ku.dk

STUDIEVEJLEDNING
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Uddrag af SUND-info nr. 129 - 6. november 2009 
(redigeret af Jannie / MOK) - Læs hele SUND-info i din punkt.ku-mail!

Rektor Ralf Hemmingsens 
ansættelse forlænget med 3 år
Bestyrelsen for Københavns Universitetet har 
netop besluttet at forlænge rektor Ralf Hem-
mingsens ansættelse med 3 år, således at Ralf 
Hemmingsen vil være vores rektor frem til 31. 
oktober 2013.
Rektor ønsker særligt at fortsætte universitetets 
arbejde med at styrke den internationale forskn-
ing og uddannelse på KU og ser også frem til at 
videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet. En 
af de store opgaver på KU bliver at fortsætte ar-
bejdet med campusplanen da KU gerne vil være 
et af de mest moderne universiteter i Europa. 
Campusplanen omfatter bl.a. færdiggørelse af 
KU på Amager samt nybyggeri og moderniser-
ing på SUND.

Globalisingsmidler til Panum 
Nybyggeri og Modernisering af 
Gamle Panum
Finanslovsforhandlingerne om globaliseringsmi-
dlerne er nu afsluttet, og der er afsat 3 mia. kr. til et 
’teknologisk løft af universiteternes laboratorier’. 
Samtidig igangsættes ’grundlæggende mod-
erniseringer’ for i alt 3 mia. kr. inden for statens 
huslejeordning, kaldet SEA-ordningen. I alt vil 
der blive investeret 6 mia. kr. de næste 6 år på 
landets universiteter. Næste skridt er vedtagelse 
af Finansloven, hvorefter Videnskabsministeriet 
vil indgå bindende aftaler med universiteterne. 
På KU forventer vi 2.6 mia. kr. til nybyggeri og 
heraf vil ca. 1 mia. blive anvendt til nybyggeri på 
SUND. Vi forventer på KU 700 mio. kr. til mod-
ernisering, heraf forventer vi, at ca. 150 mio. kr. vil 
blive brugt til modernisering af Gamle Panum. 
På SUND fortsætter vi arbejdet med at bidrage 
til udarbejdelse af konkurrenceprogrammet og til 
plan for modernisering af Gamle Panum. Bruger-
gruppernes flotte arbejde er i høring på institut-
terne og i SUNDs forskellige enheder, udvalg, 
råd og nævn og indgår konkret i udarbejdelse af 
konkurrenceprogrammet.
Kom og hør mere på Lundsgaardmødet senere i 
november, hvor mødedato udmeldes snarest.
Yderligere information: http://vtu.dk/nyheder/ak-
tuelletemaer/2009/globaliseringsaftale/moderni-
sering-af-universiteternes-laboratorier

RUNDT OM CAMPUS
StudieServiceCentret
Efter en god men også lang og omfattende proces 
med både team-building af det sammenbragte 
personale og klarlæggelse af funktionskrav til en 
kommende fælles domicil for SUNDs StudieServ-
iceCenter, SSC, har arkitektfirmaet JJW udarbe-
jdet 3 indretningsskitser baseret på en fremtidig 
placering i mikroskopistudiesalen i 15.1.18 og de 
tilhørende lokaler 15.1.20-30.
Gennem møder med SSC-personalet er nu en af 
skitserne valgt som udgangspunkt for projektet. I 
løbet af denne proces er KUs samarbejdsaftale 
med JJW udløbet, hvorfor det nye arkitektfirma 
C.F. Møller sammen med ingeniørfirmaet EKJ 
står for den videre rojektering og gennemførelse 
af projektet. Efter bevilling af midler til projektet 
tog rådgiverne og brugergruppen 3. november 
hul på arbejdet med at få alle krav på plads, så 
projekteringen kan komme i gang.

Betonrenovering 
Første etape af betonrenoveringen nærmer sig 
sin afslutning. Hvis vejr og vind tillader, vil 15.-16. 

november være sidste weekend med kranarbejde 
og afspærringer. Malerarbejdet er til gengæld 
blevet kraftigt forsinket, men dette forventes kun 
at medføre få gener for SUNDs brugere.
Da det bliver tidligt mørkt, og kranarbejdet kun 
kan gennemføres, mens det er lyst, begrænses 
tidsrummet, hvor bygning 4 og 6 er afspærret 
i weekenderne. Med virkning fra 7. november 
og frem er bygning 4 og 6 afspærret kl. 6-17.30 
lørdag og søndag.

Redigeret af Driftsafdelingen, 
att. projektleder Gunilla Sommer, 

guso@sund.ku.dk

Nye IT platforme på SUND 
kræver oprydning i SIS
Der har igennem længere tid hersket nogen 
uklarhed om grænsefladerne mellem ABSALON 
og SIS.
Det gør vi på SUND noget ved. Efter en grundig 
analyse af indholdet og anvendelsen af de to app-
likationer er fakultetet efter en grundig høring på 
institutter og i studienævn parat til at organisere 
information om uddannelser, undervisning og 
kurser på en enklere måde. Indholdet i SIS op-
dateres og redigeres så SIS for SUND’s vedkom-
mende bliver en kursusdatabase med en ensartet 
beskrivelse af alle vores kurser. Arbejdet med 
SIS skal senere lette oprettelsen af alle SUND’s 
kurser i den kommende fælles kursusdatabase 
for hele KU. Den fælles KU kursusdatabase 
forventes søsat i 2011.
ABSALON er det IT redskab, der bruges i forbin-
delse med afviklingen af de enkelte kurser og 
der er i studieledelsen opnået enighed om hvad 
ABSALON skal rumme for hvert enkelt kursus. 
Det betyder, at alle kursusledere nu har ansvar 
for at ABSALON er IT platformen, der bruges 
på de enkelte kurser. Endelig begynder SUND’s 
kommunikationsenhed i samarbejde med stud-
ielederne at revidere SUND’s hjemmeside så 
den i højere grad bliver rette mod omverdenen 
og ikke som nu er en blanding af temaer og infor-
mationer som er rettet udadtil og mod studerende 
og ansatte.
Alle informationer for ansatte og studerende skal 
fremadrettet etableres i det kommende Intranet, 
som skal afløse det nuværende punkt.ku. Intran-
ettet etableres i løbet af 2010.

Minikursus den 11. eller 16. 
november i online bestilling 
hos Simply Cooking
Bestillere af forplejning hos kantineforpagteren 
Simply Cooking via online funktionen tilbydes et 
1 times kursus som letter brugen af Simply Cook-
ings online bestilling. Der vil på kurset også være 
mulighed for at stille spørgsmål til kantinen eller 
komme med ønsker til kantinens sortiment.
Kurset varer en time og afholdes den 11. no-
vember 2009 kl. 13.00 eller den 17. november 
kl. 10.00.
Tilmelding til de 2 kurser er senest den 10. no-
vember og den 16. november til Serviceleder Inge 
Feigh, tlf. 27319, infj@sund.ku.dk

Instruks til opstillede VIP og 
studerende ved efterårsvalg på 
KU
Ved Københavns Universitet afholdes oktober til 
december 2009 ordinære valg til repræsentanter 
for de studerende til bestyrelsen, akademiske råd, 

studienævn og ph.d.-udvalg, samt repræsentan-
ter for det
videnskabelige personale til studienævn.
Alle studerende såvel som VIP bør tjekke om 
de er optaget på valglisten ved det studienævn 
hvortil de ønsker at afgive stemme eller opstille 
som kandidat:

Log ind på punkt.ku.
Vælg selvbetjening i menuen i vestre side af 
skærmen (studerende), hvis du er studerende 
eller selvbetjening(ansatte), hvis du er VIP
Vælg derefter Valg i menuen, der åbnes i højre 
side af skærmen
Vælg Din egen Valgret, der åbnes nu en over-
sigt hvor du kan se hvilke studienævn du er 
optaget på valgliste til.

Registrering under et forkert studienævn skal 
anmeldes til valgsekretariatet ved at indsende 
blanketten Klage over manglende eller forkert 
optagelse på valgliste.
Sidste frist for klage er den 16. november kl. 
14.00. Klager sendes el. afleveres til Valgsek-
retariatet.
Sidste frist for kandidatanmeldelse er den 19. 
november kl. 14.00 er. Anmeldelserne sendes/
afleveres til Valgsekretariatet.
Yderligere information: http://www.ku.dk/valg/
blanketter.htm

SUND-INFO FINDES OGSÅ I ELEKTRONISK 
FORM PÅ FAKULTETETS HJEMMESIDE 
PÅ HTTP://SUND.KU.DK. SUND-INFO UD-
KOMMER HVER 2. FREDAG ÅRET RUNDT 
UNDTAGET I JULI SAMT MELLEM 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.

1.
2.

3.

4.

mmmmmm bacon....

STYRENDE ORGANER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 46, 2009

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

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk me-
darbejder Lise Lotz

FØLJETON: BIBELSKE NØGLETAL 
– RELIGIONEN OG TALLENE
AFSNIT IX – SEKS

Der er også interessante ting at sige om tallet seks. 

Seks kan opfattes som to plus fire. Totallet handlede 
om menneskets relation og modsætning til Gud og 
firetallet om den skabte verden. Sekstallet kan derfor 
ses som det menneskelige tale; mennesket som uperfekt 
og i skabelsens vold. Mennesket – og slangen - blev 
ifølge myten skabt på den sjette dag; seks dage skal 
mennesket arbejde i sit ansigts sved før hviledagen 
kommer som den syvende dag.

Den sekstakkede stjerne er kendt som Bethlehe-
msstjernen, Davidsstjernen  – eller jødestjernen. Hvis 
man tænker sig at fjerne spidserne, får man en sek-
skantet figur, som minder om en bicelle. Samtidig er 
det formen på tværsnittet af visse kistetyper. En teori 
er derfor, at ligesom bilarven ligger i sin celle og venter 
på at (gen-)fødes som fuldt færdigudviklet bi, ligger den 
døde i kisten og venter på at genopstå til evigt liv.

Gamle bybrønde var ofte sekskantede og disse brønde 
– tillige med kilder og søer – blev anset for at være 
Moder Jords modermund. Når konen på gården skulle 
føde, var det visse steder skik, at vælte brøndstenen 
bort.

Ordet er i familie med ordet ”sex”…
    
Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD
Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden. 
Næste gang er på torsdag den 12. november kl. 15.30. 
Du er velkommen uanset om du aldrig har lært at 
strikke eller om du er verdensmester med to pinde. 
Eller om du befinder dig et sted imellem de to yder-
punkter.

Vi snakker, strikker, bliver inspireret af hinanden, 
drikker kaffe, strikker, snakker, hjælper, spiser kage, 
snakker, drikker te og strikker i et par timer.

Tid: torsdag den 12. november kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy 
Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis (sparegrisen tager dog gerne imod et 
frivilligt bidrag)

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. 

GUD, FYSIKKEN OG ET ANTI-MI-
RAKEL
Foredrag ved Holger Bech Nielsen

Hør Holger Bech Nielsens specielle beretninger fra 
den fysiske viden¬skabs fronter og hans ikke mindre 

specielle overvejelser over fysikken og det religiøse. 
Hvordan forholder fysikken sig f.eks. til mirakler? 
Måske vil Holger præsentere, hvad han kalder et 
anti-mirakel.

Tid: onsdag den 11. november kl. 19.30
Sted: Auditorium 1. på HCØ, Universitetsparken 5, 
København Ø
Pris: Fri entré

GRÆNSEGÆNGERE – OM 
ANSELM, MOZART OG BARTH
FOREDRAG VED LEKTOR BENT 
FLEMMING NIELSEN

Foredraget tager udgangspunkt i den iagttagelse, at 
både middelalderteo¬logen Anselm af Canterbury, 
kompo¬nisten W. A Mozart og teologen Karl Barth i 
et bestemt perspektiv kan ses som mestre i begræn-
sningens kunst. Der lægges op til en overvejelse 
over grænser og begrænsninger og deres teologiske 
implikationer.  
  
Tid: 19. november fra kl. 20.00
Sted: Trinitatis SognehusPilestræde 67, København 
K
Pris: fri entré

STUDENTERMENIGHEDEN I 
KØBENHAVN (SMIK) ER PÅ FACE-
BOOK
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

Svaret:

Ham længst til højre med det smørede grin!

GØGL

Af: David Hvidtfelt Hansen

Crossroads

Der er nogen ting man ikke kan gå igennem 
livet uden. Filmen Crossroads er en af de ting. 
Den er desværre ikke at fi nde på IMDB's top 250 
men det bør den klart være. Derfor vil jeg som 
garvet seer anbefale at man køber denne fi lm og 
tager hjem og ser den, både med og uden Britney 
pop-ups.

Markus/MOK.red.

STUDIETILBUD
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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

Lægevikarsus i Neurologi

FADLs Kursusudvalg har planlagt afhol-
delse af et Neurologikursus. Kurset løber 
over to dage henholdsvis mandag den 
30/11 og tirsdag den 1/12 2009. 

Der er endnu ikke fastlagt en dag for til-
melding eller, hvor kurset afholdes, men 
hold øje med MOK og FADLs hjemme-
side www.fadl.dk/Kurser i København 
for nærmere information.

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. 

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 
forsikringsselskaber.

Når du har bestået 8. semester, kan du blive 
lægevikar. Det betyder, at du allerede i 
studietiden kan arbejde som ”rigtig” læge. 

Du deltager i det daglige arbejde på 
sygehuset på lige fod med de andre læger. 
Der er selvfølgelig visse begrænsninger. Da 
du endnu ikke er færdiguddannet, skal du 
arbejde under instruktion fra den ansvarlige 
læge. 

Valg af afdeling
Dit valg af afdeling har ikke betydning for 
hvilket område, du efter endt uddannelse 
vil specialisere dig i. Tværtimod er det 
en god idé at prøve kræfter inden for 
forskellige specialer. Lægevikariater 
forskellige steder giver god 
erfaring og vil være til 
stor hjælp den dag, 
hvor du endeligt 
skal vælge dit 
speciale. 

Du kan se, hvilke 
vikariater, som 
sygehusene typisk 
slår op ved at tjekke 
jobannoncerne på 
FADLs hjemmeside. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til 
arbejdet som lægevikar, 
skal du kontakte FADLs 
Hovedforening. Du 

kan også søge information på FADLs 
hjemmeside under menupunktet ”Løn og 
overenskomster”, der ligger på forsiden af 
fadl.dk. Her kan du læse meget mere om 
løn, overenskomster, lokalaftaler og meget 
andet.

FADL har desuden udgivet en 
lægevikarguide - også kendt som “Den lille 
røde”. 

Guiden indeholder en masse praktisk 
information, som du kan bruge både før og 
under dit vikariat. Du kan for eksempel læse 
o m ansøgninger, ansættelseskontrakter 

samt regler og krav i forbindelse 
med arbejdet som lægevikar. 

Guiden kan hentes på fadl.dk. 

FADLs lægevikarkurser
For at klæde dig på til 
i et vikariat afholder 

Kredsforeningen 
forberedende 
lægevikarkurser inden 
for en række specialer 

f.eks. skadestue kirurgi, 
radiologi, akut medicin, 
psykiatri, kardiologi m.v. 

Læs mere på 
fadl.dk

Lægevikariater

en god idé at prøve kræfter inden for 
forskellige specialer. Lægevikariater 
forskellige steder giver god 
erfaring og vil være til 

FADLs hjemmeside. 

Har du spørgsmål til 
arbejdet som lægevikar, 
skal du kontakte FADLs 

samt regler og krav i forbindelse 
med arbejdet som lægevikar. 

Guiden kan hentes på fadl.dk. 

FADLs lægevikarkurser
For at klæde dig på til 
i et vikariat afholder 

Kredsforeningen 
forberedende 
lægevikarkurser inden 
for en række specialer 

f.eks. skadestue kirurgi, 
radiologi, akut medicin, 
psykiatri, kardiologi m.v. 

Læs mere på 
fadl.dk

KREDSFORENINGEN
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En tidlig søndag morgen 
hvor jeg igen passede vagten 
alene opstod en situation jeg 
ofte mindes.
Sygep le jersken 
fortalte mig at der 
var blevet meldt 
en 6 årig pige fra 
vagtlægen. Man 
mistænkte blind-
tarmsbetændelse 
blev der skrevet på 
tavlen. 

Forløbet startede udrama-
tisk, pigen ankom lettere 
smerteplaget ledsaget af 
sine forældre. Jeg præsen-
terede mig for forældrene og 

Nedenstående er uddrag af en endnu uudgivet bog. Bogen er af sund-
hedsstyrelsen anklaget for at komprimentere centrale dele af sund-
hedssektoren, og der er nedlagt fogedforbud. MOK har, i ytringsfrih-
edens navn, trodset dette fogedforbud, og trykker nu i uddrag de mest 
afslørende dele af bogen. 

LAE  GER - I KIRURGI MED ELITEN

En ung læge igang med 
research. 

"Hvad man ikke 
kan finde i basis-
bogen kan  google 
heldigvis give svar 
på, ..."

bagefter pigen som nu var 
blevet lagt i en seng.
Hun kiggede op på mig med 
våde øjne, og forsøgte at ori-

entere sig i lokalet 
efter noget der 
kunne give en il-
lusion af tryghed. 
I sin venstre hånd 
havde en hun en 
bamse, build a 
bear som faderen 

selvimponeret påpegede. 
Faderen gjorde kort inde i 
min objektive undersøgelse 
opmærksom på noget jeg 
ikke i min vildeste fantasi 
havde skænket en tanke… 
han var selv læge!!! Og 
han fremkom nu med 
spørgsmålet om det var 
standard at screene for 
EDNRB genet på kromo-
som 13 for at udelukke sen 
Morbus Hirschprung???  

Var det ikke for kitlens evne 
til skjule sveden fra mine 
armhuler ville jeg have 
lignet en student til anato-
mieksamen hos Mogens 
Claesson.  Febrilsk prøvede 
jeg at mumle noget om at 
jeg havde en vigtig besked 
til sygeplejersken om nogle 
blodprøver. Jeg lukkede 
hurtigt døren til stuen, og 
konstaterede at jeg nu var 
blevet konfronteret direkte 
på min visdoms mangler… 
Jeg gjorde derfor som så 
mange andre, og fik logget 
mig på den første og bedste 
computer.  Hvad man ikke 

Barnet jeg aldrig glemmer

kan finde i basisbogen kan  
google heldigvis give svar 
på, og efter at have konsul-
teret forskellige bekymrede 
mødres personlige blogs,og 
en tur om wikipedia var jeg 
atter klar til at se min over-
mand i øjnene.
Dette kan virke som et 
enestående tilfælde, men 
efter at have set andres sø-
geord på google føler jeg mig 
overbevist om at det hersker 
hyppigt i forvagtslaget. 
(autentisk foto af en tilsvar-
ende situation, her googles 
formentlig halvmåne nefrit-
ten)"
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En over læge 
midt i sine ad-
m i n e r s t r i v e 
pligter
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redaktionen påpeger at det 
trykte ej er udtryk for egne 
holdninger

Gætterøret
Lægens bedste ven i en hver 
sitatuon og næsten at op-
fatte som personifikationen af 
lægefaget er stetoskopet.
Med stor selvsikkerhed i stem-

men kan man, med dikta-
fonen solidt placeret i højre 
hånd, komme med utallige 
latinske ytringer som kan få 
den lyshårede sygeplejestu-
derende til at svime over ens 
visdom. Forinden har man 
systematisk flyttet stetosko-
pets klokken henover pa-
tientes brystkasse og ryg, im-

Det administrative 
arbejde ved kaffe-
maskinen

Formentlig for at gøre det mere 
attraktivt at blive overlæge, 
implementerede overlægefore-
ningen for mindst et halvår-
hundrede siden et genial  påhit 
benævnt administrative pligter.
Disse fylder gerne en tredjedel 
af arbejdstiden, men det geniale 
består i den fleksibilitet lægen 
har til at kaste ”administrative 
pligter” i spil på et hvilket som 
helst tidspunkt af dagen. Typ-
isk er der klar sammenhæng 
med kedsomheden i opgav-
er, sygeplejerskernes brok og 
selvbeklagelser og mængden af 
pludseligt uopsættelige adminis-
trationsopgaver. Det mærkelige 
fænomen opstod imidlertid da 
jeg som studerende, undrende 
kunne konstatere at der var en 
klar sammenhæng mere.
Jo mere administrativt arbejde 
der var, desto længere blev køen 
til kaffeautomaten. Denne usete 
sammenhæng  var efter min 
overbevisning ikke beskrevet 
tidligere. 

"Men lad mig gøre det klart 
for enhver, læger og i den 
situation især kirurger 
aner ikke hvad det er de 
hører."

l ige siden gamle dage har 
stetoskopet været brugt til for-
virring af patienter

MOK trodser fogedforbud 

Afsløringer fra "den hvide verden" er ilde set 
mener sundhedstyrelsen. Denne bog vurderes 
at være en bombe under hele sundhedssek-
toren, der har gjort alt i dens magt for at stoppe 
den.  Disse uddrag er eksklusivt bragt i MOK.

ens man nikker indforstået til 
sig selv eller en kollega. Men 
lad mig gøre det klart for en-
hver, læger og i den situation 
især kirurger, aner ikke hvad 
det er de hører. Det smarte er 
bare at en kvik læge engang 

fandt en måde at udtrykke 
det på latin. Hermed vil 
læmand få opfattelsen 
at man har taget stilling, 
mens kollegaerne ved at 
det ikke kan betale sig at 
hive det op af lommen.
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

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

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivning 
og invasiv kardiologi på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 stk. erfaren ventilatør til ansættelse 
som kardiologisk assistent fra uge 50 2009.

Hvem vi er
Vi er 13 medicinstuderende, som arbejder som kardiologiske 
assistenter (OBS´ere) i observationsrummet på kardiologisk inten-
sivafdeling RH 2143. Vi dækker alle aften- og nattevagter, samt 
dagvagter i weekenden og er 1-2 personer i vagt af gangen.

Hvad vi laver
Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt på afdelingens 
8 sengeafsnit
Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt akutte pa-
tienter
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov 
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær PCI 
(ballonudvidelser)

Hvad vi kan tilbyde
Grundigt oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
Oplæring i 4 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 6-8 betalte 
dag/aftenvagter.
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på lille, velfun-
gerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt indlæring af 
centrale teoretiske og kliniske redskaber.
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder med efterfl g. 
middag og evt. bytur.
”Pensionistordning”, idet man efter 1000 timer kan nøjes med 4 
vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du
Færdig med 5. semester.
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer 
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan 
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. kompakt 
holdstruktur)
Indstillet på at blive på holdet i mindst 2 år
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, hvorfor du 
som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.

Omkring ansøgning og ansættelse:
Du skal ansøge senest fredag d. 20. november kl. 10 via ansøgn-
ingsblanket på fadl.dk 
 Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter, så søg 
stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, om hvorvidt  du opfylder 
alle kriterierne
Ansættelsestidspunktet kan justeres 1-2 uger efter behov
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 23. november fra kl. 
15 på RH, afs. 2143 
Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgning sammen 
med ansøgningsblanketten
Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi skal være 
opmærksomme på.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt klokkeslæt 
for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Jonas Bille Nielsen: 
jonas.bille.nielsen@rh.regionh.dk

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

BBH DERMATOLOGISK 
AFDELING SØGER 
LÆGESEKRETÆRHJÆLP
Dermatologisk afdeling har brug for hjælp 
til at skrive journaler som hober sig op.

Arbejdstid: 
Dagtid på hverdage, det vil være muligt at lave 
individuelle aftaler når man er fuldt fortrolig 
med skrivearbejdet

Man bliver oplært på afdelingen

Krav:
Bestået 6. Semester gerne have min. 200 
SPV-timer
Gerne erfaring med lægesekretær opgaver, 
dog ikke et krav
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. november 
2009 kl. 10. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
- ledige hold – mærke ” BBH Derma”

NYT HOLD 
Hold 1303 – BBH Akutmedicinsk afdeling 
(AMA)

På holdet kan du lære, eller vedligeholde, klini-
ske færdigheder som f.eks. venfl on anlæggelse 
og blodprøvetagning. Og yderligere får du et 
indblik i de hyppigste sygdomme der fører til 
indlæggelse på en akutmedicinsk afdeling. Så hvis 
du er indstillet på det er det en god mulighed for 
at optræne dit kliniske blik.

Holdet skal dække nattevagter alle ugens 
dage året rund. 

Arbejdet går ud på at hjælpe til og afl aste det 
faste personale, hvilket betyder afvekslende 
arbejdsopgaver. Da det er en akut afdeling er der 
af og til travlt, derfor er det at foretrække at du er 
selvstændig, ansvarlig, fl eksibel og opsøgende.

For at kunne deltage i holdarbejdet skal du 
leve op til følgende:

Min. 300 SPV-timer (gerne fl ere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV Holdløn

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. november 
2009 kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk – København 
– for medlemmer – tilmelding til hold – mærket 
”Hold 1303”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Gry Orkelbog tlf. 35245402

•

•

•

•

•
•
•

STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE 
HOSPITAL
søger 3 nye holdmedlemmer

Vil du gerne blive en haj til det dér med blod-
prøver? Og kunne du tænke dig at arbejde på et 
velfungerende blodprøvetagnings FADL-hold og 
selv være med til at planlægge dine vagter? - Så 
mangler vi netop et par friske nye holdkammerater 
til opstart hurtigst muligt!

Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, godt 
sammenhold, gratis kaffe og te, massagestol og 
gratis frugtordning.

Holdet dækker dagvagter fra mandag til torsdag 
mellem kl. 08:00 – 15:00, samt eftermiddags-/af-
tenvagter fra 11:30 – 18:00 mandag til fredag.  Du 
skal derfor være villig til at skifte mellem dagvagter 
og eftermiddags-/aftenvagter. Holdet har endvi-
dere bagvagtsordning, således at der altid er én 
person på stand-by. Vi arbejder ikke i weekender 
og på helligdage!

Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sen-
geafsnit og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambula-
torium, samt evt. forefaldende arbejde, hvis der 
opstår pauser.

Erfaring med veneprøvetagning er ikke et krav, 
da grundig oplæring fi nder sted. Oplæring (3-4 
dage efter aftale) vil foregå hurtigst muligt og du 
får selvfølgelig løn under oplæringen! Derefter vil 
du indgå i vagtplanen for januar måned på lige fod 
med de øvrige medlemmer på holdet. 

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Have bestået minimum 4. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ 
bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring i december
Kunne deltage i holdmøde torsdag d. 23. no-
vember kl. 19:30 
Gyldigt akkrediteringskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard,  
Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, 
på tlf. 36 32 34 59, eller holdleder Trine Linnea 
Christiansen på tlf. 23 41 94 69.   

Ansøgningsfrist:    Mandag d. 23.november 2009 
kl. 10:00 til Vagtbureauet via hjemmesiden www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – Ledige hold – Mær-
ket ”Hold 1606.” Husk at angive semestertrin.

•
•
•

•
•

•

VAGTBUREAU



11
SPV HOLD 1612 
Aftenvagtshold
Har du lyst til at få rutine i b. la. venfl onanlæggelse, akutte 
blodprøver og a-gas !

Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på Hvidovres Gas-
troenhed til at hjælpe med opgaver som venfl onanlæggelse, akutte 
blodprøver og a-gas. Holdet dækker kun aftenvager 15-23 alle ugens 
dage og dækker ikke helligdage.
Gastroenheden består af 4 afdelinger, men vi har vores faste base på 
324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, er der et absolut 
minimum af plejeopgaver, og der er rig mulighed for at tage ved lære 
af lægerne på afdelingen.

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Minimum holdsat på 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksa-
mens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt
Gyldigt akkrediteringskort

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Holdleder 
Ida Donkin på ida@donkin.dk
Ansøgningsfrist: den 20. november 2009 kl. 10. Via Vagtbureauets 
hjemmeside www.fadlvagt.dk.

•
•
•

•
•

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 – FREDERIKSBERG
Kan du lide en god løn og kortere og fastlagte vagter? Så er dette nok noget for dig.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 3 nye stikkere med 
ansættelse pr. 1/12.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne på Frederiksberg Hospital og ude i pa-
tienternes hjem. Vi tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiden er: Alm. stikkervagter 8.00-13.00, EKG vagt 7.30-15.00 på hverdage. Kortere og længere 
vagter dækkes i weekenderne og på hverdage.
EKG vagter, weekendvagter og vagter på hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blod-
prøve- og EKG-tagning samt arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået.
2 lønnede oplæringsvagter aftales ved intromødet.

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
Min. 300 SPV-timer

Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden hele året 
Du skal kunne deltage i intromødet torsdag d. 18/11 kl. 16.00, hvor vi planlægger vagter for 
september og kunne deltage i intromøde fra 15.30 samme dag.
Du skal gerne kunne blive på holdet i min. 6 mdr.
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold kræver en vis holdånd
Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Thomas på helgstrand1@me.com 
eller Charlotte på cjcleyton@hotmail.com
Ansøgningsfrist: Mandag d. 16/11 kl. 12.00 (med angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold.

•
•

•
•
•
•

VAGTBUREAU

MOK har i denne uge modtaget en 
forespørgsel som vi har prøvet at 
fi nde svar på:

Kære MOKs fædre.
Det er hårdt at gå på 
3. semester, for der er 
så meget, man ikke 
forstår.
Mindst af alt forstår vi, 
hvad en “Hel-krops-
tæller” er!. Der er 
en på vej over mod 
Teilum(hvis man går 
igennem den  hy-
ggelige tunnel) og vi 
undrer os
gang på gang over, om 
der mon fi ndes halve  
kroppe, og hvornår man har brug 
for at tælle de hele?.Vi håber I kan 
hjælpe os.
Kærlig hilsen fem fortvivlede 
3. semester studerende: Marie, 
Stine, Signe, Mia og Karen.

Undertegnede startede naturligvis 
ud med at ringe til Far-Mia, men han 
var i Sverige, så jeg måtte stille mig 
til takke med at spørge min stedmor, 
som svarede:
"Det ved jeg ikke, men på tysk må 
det hedde en ganzkörper zählt og det 

ved jeg heller ikke hvad er."

Dernæst prøvede vi far-elise, 
men han stod i kø i Netto og 
så kan man ikke svare på no-
get. Han ringede dog tilbage 
og forklarede at han mente 
det var noget man kun kunne 
tælle hele kroppe med fordi der 
ikke er så mange halve kroppe i 
omløb. Under alle omstændigh-
eder mente han at den var i 
familie med en røg-vender.

Vi spurgte også Benjamin fordi han 
sad på MOK og han 
er far, og han mente 
at det er dem man 
bruger på f.eks. færg-
er til at holde styr på 
hvor mange der kom-
mer ombord.

Vi spurgte også Goog-
le, men den sagde no-
get med en maskine 
der måler gamma-
stråling og derved 
kan tælle hvor mange 
hele mennesker der 
er til stede. Dette må 
dog forkastes som 

mulig forklaring da det jo er fuld-
stændig uholdbart. F.eks. ville 
man jo få nogle helt skæve tal 
hvis HULK'en en dag kom til 
at gå forbi.

Vi kunne ikke rigtig få fat i 
flere fædre men vi spurgte 
Jesper, som kom med en fuld-
stændig åndssvag forklaring 
som gik ud på noget med en 
boks hvor man kunne måle 
menneskers kroppe udfra 
deres vejrtrækning, og dette 

er jo som bekendt også fuldstændig 
usandsynligt, for så ville man jo ikke 
kunne tælle døde kroppe og det er 
jeg ret sikker på at man godt kan. 

Det skal dog lige nævnes hvad Far-
troels svarede da vi endelig fi k i ham: 
"Du har ringet til Jens Dolin, læg 
venligst en besked"

Vi håber naturligvis at vores svar kan 
hjælpe jer, og vi opfordrer alle til at 
skrive og spørge vores fædre om ting 
og sager.

Mia Joe (Datter) / MOK.red

ved jeg heller ikke hvad er."

Dernæst prøvede vi far-elise, 
men han stod i kø i Netto og 
så kan man ikke svare 
men han stod i kø i Netto og 
så kan man ikke svare 
men han stod i kø i Netto og 

get. Han ringede dog tilbage 
og forklarede at han mente 
det var noget man kun kunne 
tælle hele kroppe med fordi der 
ikke er så mange halve kroppe i 
tælle hele kroppe med fordi der 
ikke er så mange halve kroppe i 
tælle hele kroppe med fordi der 

omløb. 
eder 
familie med en røg-vender.

MOK's 
fædre

En transportabel helkrops-tæller. "Til 
dig der rejser meget og er i tvivl om 
hvor mange kroppe du har med"

MOK's 
fædre
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EKSTRA NAVN TIL 
PANUM ELECTRIC!!
Det er lykkedes os at lave en aftale 
med endnu en DJ til dette års Panum 
Electric.

Det drejer sig om ”Sister Ray”; en DJ kendt fra steder 
som Jolene og Ritz. Tidligere fast DJ på Apparatet/
Drone samt Idealbar. Stilen er synth-pop, indie og ’new 
romantics’. Sister Ray vil således sørge for at bryde 
stilen med lidt klassikere af det folk kender, uden at 
gå på kompromis med det elektroniske tema.
Han bliver ’Main-Man’ under opvarmningen og vi 
glæder os selv meget fra udvalgets side til at høre 
ham!!

Dato’en for årets brag af en fest er stadig fredag den 

20. november kl.14-05, så sæt kryds i kalenderen hvis 
du ikke allerede har gjort det

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

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

Find evt. event’et på Facebook ”PANUM ELECTRIC” 
og hold dig opdateret på sidste nyt.

Husgruppen.

•

•

BASISGRUPPER

MINI ALS-KURSUS D. 18. 
NOVEMBER 2009 PÅ DIMS
Minder ABCDE dig mere om alfabetet end behan-
dling af patienter?
Har du hørt en masse om ABCDE, men mangler 
at vide hvornår og hvordan det rent praktisk 
anvendes?

Så meld dig til SATS’ mini ALS-kursus, hvor en 
gruppe af ældre medicinstuderende, der har ALS 
kursus, vil undervise i ABCDE gennemgang og skills 
stations, hvor man får det i hænderne! Til slut vil vi 
øve de nye færdigheder med simulerede cases.

Det foregår:
18. november 2009 kl. 16-20
DIMS, Herlev Hospital, 25. etage.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af SATS. 
Der er 18 pladser som fordeles efter først-til-mølle 
princippet.

Tilmelding starter onsdag d. 11. november kl. 12 
på www.sats-kbh.dk
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SAMS HOLDER 
MÅNEDSMØDE 

d. 17/11 kl. 14.30 i studenterhuset

Alle er velkomne til at deltage!

Vi håber at se en masse engagerede medicinstu-
derende. 

Mvh.
SAMS

NÅEDE DU IKKE AT FÅ 
DIG TILMELDT TIL EX-
CHANGEOPHOLD?!
-Fortvivl ikke, der er stadig 
restplader at få for 2010/2011.

Restpladserne fordeles efter et først til mølle 
princip.
Undersøg først om du opfylder det enkelte lands 
”Exchange Conditions” disse kan findes her:  
http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php.
&#61664; Professional Exchange – Exchange 
Conditions.
Hvis du opfylder betingelserne for at komme på 
Exchange i et af landene på listen skal du indbetale 
2000 kr på IMCC’s konto: 8401 1097833

Derefter skal du sende en mail  t i l  Neo.
denmark@gmail.com som indeholder:

Fulde navn og Adresse
Semestertrin (og Universitet)
Bevis for indbetaling af 2000kr. til IMCC’s 
konto

Land Pladser Specielle 
Hensyn

Canada 
Quebec

1 Franskspro-
get plads

Canada                 2

Holland                 3

E n g l a n d  – 
Nottingham

1

Italien                 2 1 i Juli + 1 i 
August

Jordan                 1 U n i l a t e r a l 
Kontrakt  – 
Ekstra Gebyr

Peru                1 Spanskspro-
get Plads

Polen               2

Portugal     1

Serbeien    1

Slovakiet                 2

Slovenien  2

Spanien-Cata-
lonien

1 August

Tjekkiet     2

Tyrkiet      1

Tyskland    1

Ukraine     2

Mange tak
Hilsen Cecilie, Exchange

•
•
•

•

3. FRIVILLIGE TIL 
GR2010-GRUPPEN

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 medicinstuderendes 
internationale forening (IMCC) og organisationen 
Globale Læger en 4-dages international konference 
i København. 
Her samles ca. 300 eksperter, forskere, medar-
bejdere 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 international sundhed, fredsprocesser, 
globale konflikter, mm.

Vi kan tilbyde: 
Undervisning i konferencens indhold 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 under-
visning i konferencens indhold og temaer ved læge 
Cæcilie Buhmann. Derudover er der selvfølgelig 
mulighed for at være med under konferencen. 
Hvis konferencen og dets tema har fanget din inter-
esse 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 

•

•

•

•

•
•

SIMS ARRANGERER 
MARATHON-ARRANGEMENT!

Overvejer du at løbe Copenhagen 
Marathon næste år? 

Her har du en enestående chance for at få gode 
råd og stille spørgsmål omkring træning, kost og 
udstyr.
Mere fyldestgørende info følger i næste uges MOK, 
men overordnet set kan vi afsløre, at 
arrangementet kommer til at indeholde nogle fore-
drag og muligheden for at få lavet en 
konditest efterfølgende hvis man er en af de hel-
dige (der helst planlægger at løbe Copenhagen 
Marathon).

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 
torsdag den 26. November kl. 16 

og et par timer frem! Vi glæder os til at se dig! 
Der vil muligvis være et begrænset antal pladser, så 
meld hurtigt tilbage på næste uges indlæg!

ER DU INTERESSERET 
I IDRÆT OG/ELLER ID-
RÆTSMEDICIN?

Så er basisgruppen SIMS noget 
for dig!

Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idræts-
medicin og forbedre uddannelsesmulighederne 
indenfor idrætsmedicin.

BLIV MEDLEM AF SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 

Medlemskabet varer fra september-september og 
giver adgang til alle vores arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op til 
vores månedsmøde.

SIMS månedsmøde er første tirsdag i hver måned i 
SIMS nye lokale på 1. sal i studenterhuset

Man behøver ikke være medlem for at kunne 
komme til møderne. 

Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 
Det er helt gratis og uforpligtende.

Med Venlig Hilsen
SIMS

PIPPI HOLDER MÅNEDSMØDE

Til dette møde får vi besøg af Klaus Børch der er 
ledende overlæge på Børneafdelingen på Hvidovre 
Hospital. Han har tidligere holdt mange gode 
foredrag for PIPPI, og han vil denne gang fortælle 
generelt om pædiatri. Der vil være god mulighed 
for at få besvaret en masse 
spørgsmål.

Tag evt.  et kig på 
hjemmesiden: www.
pippi-kbh.dk

Det er 
ONSDAG 11/11 
kl. 17. i Lille Mødesal

Med Venlig Hilsen
PIPPI

BASISGRUPPER

PIPPI

GØGL
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M

Menneskets bedste ven er hverken en kat 
eller en hund men derimod disse to pragtek-
semplarer:

BASISGRUPPER

GØGL

semplarer:
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KENDER DU DE NYE 

BØGER INDEN FOR 

MEDICIN?
Nyhedsbrevet fra Munksgaard Danmark holder dig opdateret!

•  Du bestemmer selv hvilke fagområder, du ønsker informationer om

•  Du kan læse hele eller dele af bogen online – inden den udkommer

•  Ingen produktion af breve eller brochurer – sammen sparer vi på miljøet!

Vi ses i din indbakke!

Gå ind på www.munksgaarddanmark.dk 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Prægraduat 
forskningsår i pædiatri

Du inviteres hermed til ansættelse 
som forskningsstudent på Dansk 
BørneAstma Center (DBAC) (www.
dbac.dk) 

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma 
Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, hvor 
vi følger ca. 800 gravide kvinder og deres børn med 
fokus på astma, eksem og allergi. Ca halvdelen af 
kohorten er indrulleret; se www.bornogastma.dk

Vi tilbyder i år 2 stillinger: 1 stilling ved DBAC ved 
Gentofte Hospital med emnet: ”H1N1v influenza 
hos gravide kvinder og spædbørn” og 1 stilling ved 
DBAC ved Næstved Sygehus med emnet ”Omega-3 
fedtsyrers betydning for fostervækst”.

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. 
Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor man 
tager del i det daglige arbejde i vores kliniske for-
skningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt 
projekt. Du kan få mere information om reglerne for 
forskningsår på www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Ud-
dannelser.htm
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende forskningsår med afslut-
tende eksamination, skrive OSVAL opgave samt få 
anledning til at deltage i videnskabelig publikation, 
og forberede eget PhD studium. Du vil endvidere in-
dgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, 
hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2010.

Yderligere information fås ved henvendelse til post-
doc Klaus Bønnelykke på telefon 3977 7360.
E-mail ansøgning senest 27. november på 
bisgaard@copsac.com
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

KBU-byt: Haves Esbjerg, ønskes Region H

Haves: KBU start 1. marts på Intern Medicin Esbjerg, 
Almen praksis i Varde Kommune. Stort hospital med 
mange KBU-læger og billig bolig (fra 1074 kr) og 
direkte togforbindelse til København.

Ønskes: KBU i pendleafstand fra Kbh, speciale under-
ordnet, således at jeg kan blive boende sammen med 
min 2-årige datter og min mand. Vi kan også nøjes 
med at bytte ét af forløbene.

Mvh
Ellen 5194 0579/ellen@effu.dk

Byt af KBU!
Jeg har fået ort.kir på Nykøbing F og almen praksis 
i Horslunde, start 1. marts 2010. Da jeg gerne vil 
flytte til Hillerød med min kæreste og vores lille 
søn, søger jeg en medstuderende med et forløb på 
Sjælland (om muligt Nordsjælland), der er villig til 
at bytte med mig. 

Mvh
 Katrine Schou-Jensen
katrinesj@hotmail.com
29939346

En af vores kolleger stopper som vejleder i løbet af 
vinteren. Derfor mangler vi et nyt ansigt i studi-
evejledergruppen. Stillingen vil være ledig fra den 1. 
december 2009.

Hvad skal du lave?
Din primære arbejdsopgave bliver at hjælpe og vejlede 
dine medstuderende om store såvel som små proble-
mer i din ugentlige træffetid. Desuden skal du deltage 
i relevante møder. Alle studievejledere mødes typisk 
en gang om ugen, hvor vi diskuterer aktuelle sager og 
problemstillinger i forbindelse med vores arbejde. Vi 
er pt. 5 studievejledere på 4. til 11. semester. 

Hvad får du ud af det?
Som studievejleder får du et godt indblik i dit eget 
studie og du får et godt og bredt netværk på hele 
universitet. 

Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet arbe-
jdsgruppe, men med stor individuel fleksibilitet mht. 
planlægning af egne arbejdsopgaver og arbejdstider. 

Du vil få erfaring i form af svære samtaler og præsen-
tationer for forsamlinger, som du helt sikkert vil kunne 
bruge i dit fremtidige virke som læge

Du vil få uddannelse i vejledningsmetode, studieteknik 
og studieordninger/regler.

Praktisk information!
Stillingen er beregnet på ca. 25 timer om måneden.
Vi ser gerne at du har bestået første studieår og ikke 
er langt på Kandidatuddannelsen!

Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskolleger, 
et spændende job, gode arbejdsforhold og fast indtægt, 
så send en ansøgning til 

Studienævnet for Medicin
Att: Dorte Hørlück Lundsager
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 Kbh.N

Denne skal være os i hænde senest tirsdag den 17. no-
vember 2009, klokken 12. Samtalerne vil blive afholdt 
i uge 48. Du er meget velkommen til at kontakte os, 
hvis du har yderligere spørgsmål.

Studievejledningen for Medicin, 9.1.33B, telefon 28 75 
70 89 eller mail studievejl-medicin @sund.ku.dk

Jobopslag: Studievejleder ved Medicin
En stilling som studievejleder for medicin med start fra 1. december 2009

ANNONCER
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I sidste uge spurgte vi hvilket syndrom lille 
Ronni muligvis led af, og hvad det skyldes.
Samuel Azuz på 7. semester, har sendt os føl-
gende rigtige svar: Cri du chat syndrom (eller 
Lejeune’s syndrome). Samuel svarer desuden 
korrekt på, at Cri du chat skyldes en deletion på 
den korte arm af kromosom nummer 5. Trods 
mange korrekte diagnoseforslag fra Jer, kære 
læsere, var der desværre en del der glemte at 
svare på, hvad der er årsagen til syndromet, 
og så kan man naturligvis ikke vinde denne 
quiz. Samuel skriver endvidere: ”Diagnosen 
stilles på den distinkte gråd, der lyder som en 
kats miaven og skyldes misdannelse af larynx 
og nervesystemet, på de andre fysiske misdan-
nelser, samt genetikken. Ønskes mere informa-
tion kan man evt. læse på http://en.wikipedia.
org/wiki/Cri_du_chat hvor der sjovt nok også 
er et billede af Ronni.” – vi ved selvfølgelig ikke 
hvorfor Ronnis mor vælger at udstille sit barn 
på wikipedia på den måde, men det må være et 
tilfælde. Der er i hvert fald en dvd med ”Cirkus-
revyen 2006 – aldrig set bedre!” til Samuel, som 
kan afhentes på MOK næste mandag. I denne 
revy, kan man bl.a. opleve Ulf Pilgaard som HMS 
Dronningen, og revyen går efter sigende ”i kødet 
på alt fra Muhammedkrise til fugleinfluenza”. 
Tillykke med præmien.
Det skal i øvrigt tilføjes at MOK ligger inde med 
en del præmer, der ikke er afhentet. Bl.a. er 
der en move-telephone og bogen om epifytiske 
mikrolaver. Så husk at hente jeres præmier, 
Quiz-vindere!

I denne uges diagnostiske quiz,er præmien: én 
kop kaffe.

Den Diagnostiske Quiz
En gang for længe længe siden, i et land langt, 
langt borte, boede der en ensom, krumrygget 
kaffebonde. Han levede et ganske stilfærdigt 
liv alene med sig selv, sin kat og sin kaffe. Når 
han ikke passede sin kaffeplantage, fortalte han 
eventyr for sig selv og sin kat. 
Han var meget ensom, kan man vel roligt sige. 
Måske var det for han var så ensom, måske 
var det fordi han var så grim i forvejen, at han 
ikke havde tænkt over de multiple brunlige 
uregelmæssige pletter på huden, indtil de en dag 
begyndte at være intenst kløende. Han kløede 
sig på truncus, han kløede sig i aksiller, og han 
kløede sin kat der hed Elvis. Men nederst på 
hans krumme ryg, kunne han ikke nå, og han 
fandt sig derfor en gammel kæp, der lignede en 
drages fod. 
Med den kunne han klø de store pletter, og 
samtidig støtte sig til den, for han var ikke så 
godt gående længere. Dette skyldtes han store 
misformede ben, som efterhånden lignede en 
gammel knudret træstub. Han var meget meget 
grim. En dag han kom hjem efter en lang dag 
i plantagen, havde Elvis væltet al den mælk 
der skulle have været i kaffen, ud på bordet. 
Kaffebonden stirrede på katten med sit tem-
melig udstående øje, og de brune pletter i hans 
iris trådte særligt tydeligt frem i hans onde blik. 
Elvis strintede af skræk, og i det kraftige sollys, 
så kaffebonden kun silhuetten af katten der 
forsvandt over bakken. Kaffebonden fejede den 
spildte mælk ned i sin kop med kaffe, og græd 
lidt. Han var især grim når han græd. 
Pludselig begyndte hans hoved at smerte, hjertet 
bankede og sveden piblede af hans blege ansigt. 

Det var ikke første gang et sådant anfald kom 
når han blev ophidset, men denne gang var det 
særlig slemt. 
Han tog sig til brystet – det gjorde ondt helt 
ud i armen. Men kun kortvarigt, så faldt kaffe-
bonden om på gulvet, og kaffekoppen fløj ud 
af hans hånd. Kaffen sprøjtede op i luften, og 
faldt ned som pletter på hans livløse, i forvejen 
plettede krop. Pletterne kløede ikke længere, og 
kaffebondens hytte blev langsomt skjult bag de 
voksende kaffeplanter. Nu har han ligget der i 
titusind år, uden en kaffetår. Olé!

Kære læser, hvad fejlede den stakkels grimme 
kaffebonde mon? Og bonus-spørgsmålet (som 
ikke er nødvendigt at svare på hvis det er, men 
vi vil virkelig gerne vide det…) er: hvordan 
får man sin machinetta til at lave crema på 
espressoen?

Den Basale Quiz
I denne uge skal vi en tur på tør studiesal. Vi 
vil gerne vide hvad præparat 86, side 3, gul-
rød-gul, viser. Den skal sidde som skidt fra en 
spædekalv. Præmien er en lækker ha l skæde , 
der har følgende farvekombi-
nation: blå-pink-pink-
gul-pink-gul-hudfarve-
blå-grøn-gul-pink-blå-
gul-hudfarve-pink- osv. 
(alle pastel-pastil-farver) 

Elise & Jannie/MOK.red.


