
Hvad er det der 
sker lige nu?

Studenterpræsten 
står til rådighed!
- og hun er også ny!!

Mandag d. 1.  februar 
star ter ca. 275 nye 
kol legaer.

Velkommen til et nyt semester!
- og et nyt studenterhus med nye 
møbler og et nyt klokketårn.

Godt 
Nytår

OPSKRIFT PÅ WOK:
870 g Quality Street
1,5 L Faxe Kondi-sodavand
2 dåser makrel i tomat
0,5 sides brok
6 glade mennesker
-stir and fry and stir and fry...

En wok er en alsidig rundbundet gryde, som kommer fra Kina. Det er især brugt i Øst- og Sydøstasien.
Wokken er for det meste benyttet til stegning, men kan også benyttes på andre måder, ved f.eks kogning, friturestegning eller til at lave suppe.

MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan, Nr 15, 3. Februar 2010
Tillykke til Bob Marius, Otto 
Julius, Benjamin Troldepus og 
Kirstine Truttemus
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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 Studieservice-
centerets 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. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 

Studievejledningen for Medicin UGE 5-6, 2010

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 1/2 1700 – 1800  1400 – 1700  Christina Olesen
Torsdag 4/2 1400 – 1500 1200 – 1400  Christina Olesen
Fredag 5/2 1300 – 1500 1100 – 1300 Jesper Marsner Hansen
Fredag 5/2 1100 – 1300 1300 – 1500 Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 10/2 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen
Torsdag 11/2 1500 – 1600 1200 – 1500  Anine T. W. Skibsted
Fredag 12/2 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen
Fredag 12/2 1200 – 1400 1400 – 1600 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: 9.1.35

Hallo!
Ja, det er dig vi taler til – med mindre du ikke går på 1. Semester. Velkommen 
til festen. Panum-festen. Velkommen til dit nye liv. Vi håber at du har haft en 
god vinterrustur. Husk at værdsætte den, for det er den sidste du nogensinde 
får.  Af erfaring er der altid nogle få studerende (vi nævner ingen navne)*, 
der tror at studiet vil være ren druk (efter kl. 16) og hor (ikke at vi opfordrer 
til det) ligesom på rusturen – men det er meget mere end det. 

I sidste uge var dr. Grey og dr. House bare TV-serier, men nu er det 4 real! Nu 
er det slut med bare at gnaske popcorn, mens du savler over McDreamy. Nu 
er det tid til at gætte med på differentialdiagnoser og tage noter til papiret 
brænder og Hole’s skammer sig. Med andre ord: Du kan ikke se for meget 
fjernsyn. 

Nå for den, tænker du nu. Er det så bare druk, hor og TV-serier? Det er jo et 
ledende spørgsmål… Eller, det vil sige, svaret er både ja og nej. Ja, dit nye liv 
er, som Pernille Aalund ville have sagt det, hvad du gør det til. Det kan dog 
anbefales at supplere de fjernsynssendte guldkorn med relevant faglitteratur 
(Køb the Cell Essentials og Ross... og hold så op med at spørge!!) især indenfor 
fagene regionær anatomi og TAS, der generelt slet ikke behandles nok i de 
nævnte serier.  Vigtig information fi nder du desuden i MOK som derfor bør 
læses trofast. Vigtig, men noget mindre tilgængelig information fås på Absalon, 
Syllabus, sis.ku, punkt.ku, e-learning, Universitetsavisen, SUNDinfo, manan.
dk, erdetfredag.dk etc. 

Som studerende på et højere semester end dig, og dermed bedrevidende, føler 
vi blandt andet derfor, at det ligesom er vores pligt at guide dig sikkert i gang 
med dit nye formalinfi kserede liv (gul-rød-gul, præp 86 = nervus obturatorius). 
Så her er en liste til dig…

Husk
At medbringe studiekort.
At lukke døren, kælling.
At fredagsbaren sucks før kl. 18. Især den på fredag.
At hamstre salt.
At fi sk er noget man drikker.
At tage underbukser på den dag, hvor der bliver taget billeder til 
Scorebogen.
At spare tis op til at skrive i sneen.
Mødet i Guppyklubben.
At du gøre hvad du vil, men aldrig forråde den, der lever i din seng.
At du kan få dine egne artikler, debatindlæg, efterlysninger og meget 
mere i MOK.
At bruge handsker når du rektal-eksplorerer. Og lubrikation.
At de fl este gryderetter er bedre dagen efter.
At indlæg til MOK skal sendes til mok@mok.dk inden mandag kl. 12.00.
At huskatte husker at HUSK® er godt for huskatte-maver. Og hundes.
At leve mens du gør det.
At elske mens du tør det.
At ringe tilbage til din mor, hun gør det kun fordi hun elsker dig.
At du skal være her seks år – mindst, så få det bedste ud af det.
At du skal til eksamen d. 22. Juni kl. 9.00

Og kære nye studerende. Hvis du nogensinde føler dig alene, eller har 
spørgsmål om ”Vask” så ring til OMO-info eller til dine forældre. Du kan også 
involvere dig i studielivet, og fi nde nogle fl inke medstuderende, og starte en 
basisgruppe sammen med dem.

Lidt om MOK

MOK er dit talerør på studiet. Du kan meget nemt rulle dit eksemplar af 
MOK sammen, og råbe ud til en skare af medstuderende, eller andre det er dig 
magtpålæggende at opråbe. Eller, det vi egentlig prøver at sige er: vi trykker 

dit lort... med mindre det virkelig er noget lort. Så fat pen og skrivemaskine, 
og vær ikke bange for at ytre dig, selvom du måske tror dit sprog ikke er 
godt nok. Det vil ofte egne sig udmærket til bladet. 

Tillykke med drømmestudiet. Knæk og bræk dig på Markus.
Elise og Jannie

MOK-redaktionen.
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At medbringe studiekort.

med dit nye formalinfi kserede liv (gul-rød-gul, præp 86 = nervus obturatorius). 
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Det sker i ugen 2009/2010 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
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 ect. 

-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 lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen 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.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Elise & Hallas/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 15, årgang 42 udkommer
  MIKAM månedsmøde, kl. 16:00 , se s. 7

Torsdag: Strikkecafé på Sankt Hans Torv, kl. 15:00, se s. 4
  Sexekspressen månedsmøde, kl. 17:00, se s. 8 

Fredag: PIT ansøgningsstart, kl. 12:00, se s. 8

Lørdag: LAAAAAAAANG FREDAGSBAR!!, se s. 7
  

Søndag: Aftalt spil i serie 4, kl. 12:47, se Hallas
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SIMS månedsmøde, i studenterhuset, se s. 7
  Udlevering af scorebog på MOK, kl. 17:00, se s. 7
  Intro til Husgruppen, kl. 14:50, se s. 7

Tirsdag: Klezmerkoncert med Mames Mabegenush, se s. 4
  SAKS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 7

Denne  redaktion

MOK
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Velkommen til et nyt semester til både 
nye og gamle studerende!

Studenterpræsten har orlov

Christine Rørdam Thaning: Fra d. 15. januar til d. 15. april har studenter-
præst Nicolai Halvorsen studieorlov, og i den tid vil jeg varetage hans arbejde som studenterpræst på Det Sundhedsvidenskabelig 
og Det Naturvidenskabelige fakultet. Jeg har før undervist på Lærerseminariet og på universitet og har været indskrevet som ph.d.-
studerende på Det Teologiske Fakultet. I efteråret har jeg haft vikariater som præst i Høje Taastrup og i Helleruplund. Jeg er 36 år 
og har to børn med min mand, som arbejder på CBS. 

Her i forårssemestret har jeg sammen med studenterpræsten i indre by planlagt en studiekreds, hvor vi skal se seks gode film og 
snakke om dem. Første gang, som bliver 3. marts, skal vi se ”Gøgereden”. Man behøver ikke komme hver gang. Derudover skal 
jeg undervise i etik, men først og fremmest står jeg til rådighed for samtaler. Jeg har træffetider tre dage om ugen, men kan (stort 
set) altid træffes på min telefon (26 74 18 49).

Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: efter aftale 

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

Venlig hilsen
Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk medarbejder Lise Lotz

Semesterføljeton
Semesterføljetonnen i dette semester kommer til at handle 
om hemmeligheder… Er de gode at have? Hvad sker der, 
når man deler en hemmelighed? Kan du holde på en 
hemmelighed? Studenterpræsten og den akademiske 
medarbejder skriver på skift. Vi begynder i næste uge.

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 torsdag den 4. februar kl. 15.30. Du er velkom-
men 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 yderpunkter.

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

Tid: torsdagene: 4. februar, 4. marts, 8. april, 6. maj og 
3. juni 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…)

Fredage i SMiK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

Hver fredag i semesteret – første gang er fredag den 5. 
februar – er der gudstjeneste kl. 12.15 i Trinitatis Kirke ved 
Rundetårn. Fredagsgudstjenesterne er korte gudstjenester, 
hvor hovedsagligt studerende prædiker.
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenighedens 
lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er velkomne. Pris 
15 kr. 

Visse fredage er der efterfølgende brætspil eller anden 
hygge og/eller underholdning.

Klezmerkoncert med Mames Mabegenush
Tid: Tirsdag den 9. februar kl. 19.30 
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, København S
Pris: fri entré

Medvirkende: 
Emil Goldschmidt - Klarinet  
Lukas Rande – Tenorsaxofon
Bo Rande - Trompet, Autoharpe
Nicolai Kornerup - Harmonika, El-guitar
Andreas Møllerhøj – Slagbas
Christian Hørsted -Trommer, Piano

Mames Mabegenush har eksisteret i seks år og har gennem 
de seneste år spillet koncerter på scener som Carnegie 
Hall i New York, Det Kongelige Teater og Store Vega samt 
i New York Gypsy Festival (), KlezFiesta i Argentina og på 
den hjemlige SPOTfestival i Århus.

Musikken er både manisk og melankolsk og strækker sig 
fra balstyriske sirbaer til klagende valse.

Navnet på ensemblet: Mames Mabegenush kommer i 
øvrigt fra jiddish og betyder Mors Auberginesalat

StudenterMenigheden i København (SMiK) er på 
Facebook
Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om ak-
tiviteter 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
praest@sund.ku.dk / 26 74 18 49

STUDIETILBUD

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
Februar 2010 

- 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 1/2 
Tirsdag 2/2 AM 
Onsdag 3/2 KK 
Torsdag 4/2 FH 
Fredag 5/2 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 8/2 AM 
Tirsdag 9/2 KK 
Onsdag 10/2 KK 
Torsdag 11/2 AM 
Fredag 12/2 KK 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 15/2 AM 
Tirsdag 16/2 KK 
Onsdag 17/2 KK 
Torsdag 18/2 KK 
Fredag 19/2 AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 22/2 AM 
Tirsdag 23/2 
Onsdag 24/2 FH 
Torsdag 25/2 AM 
Fredag 26/2 AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 1/3 
Tirsdag 2/3 AM 
Onsdag 3/3 

Vi ses i kælderen

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

Åbningstider 
for våd 
studiesal 
18.01.42
Februar 2010

Husk selv handsker.

Studiekort skal fremvises.

Ret til ændringer 
forbeholdes.

Vi ses i kælderen :-)

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

•

•

•

STUDIET
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Til alle studerende: 
Velkommen til semesterstart
Kære studerende,

Først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til jer alle sam-
men!

For en del af jer er forårssemestret 2010 jeres første semester på SUND 
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - men for de fleste er det nye 
semester den næste milepæl i et kortere eller længere uddannelses-
forløb. Føles hele projektet lige nu lidt uoverskueligt så tænk på, at for 
Københavns Universitet er dette semester nr. 1061!

275 nye medicinstuderende begynder uddannelse
Den 1. februar begynder 275 studerende på medicinstudiet og det 
er erfaringsmæssigt en flok sultne studerende, der siden sommeren 
sidste år har stået klar i startboksen, og nu er top motiverede for at 
tage fat på 
drømmestudiet.
I kan først og fremmest takke jer selv for at I er kommet så langt, men 
det er vores håb, at I ansvarsfuldt udnytter de muligheder, som det dan-
ske uddannelsessystem stiller til rådighed og at I gennem sjovt og hårdt 
arbejde uddanner jer til dygtige læger - til gavn for det danske samfund 
i almindelighed og fremtidens sundhedssektor i særdeleshed.

Flere tilbud
Nu er det at studere på SUND ikke kun et spørgsmål om at gå til ske-
malagt undervisning og bestå eksaminer. At påbegynde og gennemføre 
en lang videregående uddannelse er nok det største enkeltprojekt i dit 
liv. Samtidig befinder du dig i den periode af livet, hvor det er vigtigt at 
du prøver dig selv af. Til den ende har SUND en lang række tilbud, som 
alle mere eller mindre direkte kan kombineres med dit studie.

Hygge i den nye kantine
I løbet af det seneste år har vi gennemført tre væsentlige forbedringer 
af det daglige studiemiljø: Vi har fået en ny kantine, som ikke alene er 
rar at mødes i til snak og opgaver, men som også serverer sund og vels-
magende mad, vi har indrettet et studenterhus, hvor I kan samle jer om 
frivillige aktiviteter, og vi har fået helt nye møbler i Studenterklubben. 
Men vi er ikke færdige. Vi fortsætter med at indrette nye læsepladser, 
og de relativt nye infoskærme skal også udvikles, så de tilgodeser jeres 
behov for information.

Studere i udlandet
Tiden hvor det var tilstrækkeligt at fokusere på de hjemlige muligheder 
for uddannelse og job er forbi. I dag er det i stigende grad nødvendigt 
og meriterende at du tager dele af din uddannelse i udlandet. SUND har 
en lang række aftaler med universiteter, der muliggør udlandsophold 
i fx Europa, USA, Australien og snart også i Japan. Det vigtigste ved et 
udlandsophold er at du får styrket dit andetsprog, lærer at klare dig 
selv, får et oftest livsvarigt netværk og bliver klogere på andre men-
nesker og kulturer.

Fokus på forskning i studentertiden
SUND tilbyder spændende projekter til alle bachelor- og kandidat-
studerende og et prægraduat forskningsår for medicinstuderende. 
Samtidig har mulighederne for at starte på en ph.d. uddannelse ikke 
været bedre.

Innovation og gode ideer
Iværksætterkulturen i Danmark halter i den grad bagefter og SUND 
opfordrer derfor alle med en innovativ og kreativ åre til at kontakte 
KATAPULT, som er de våde fakulteters inkubatormiljø, hvor du kan 
hente inspiration og gode råd om hvorledes en ide kan udvikles til et 
kommercielt koncept.

Studenterhuset - et mylder af aktiviteter
I 2009 blev SUND’s nye studenterhus indviet. Her holder en lang række 
grupper og foreninger til. Studenterpolitisk er der flere muligheder for 
den engagerede studerende. Der er mulighed for at engagere sig i studi-
enævnsarbejde, rustursarbejde, internationalt studenterarbejde mm.

Bliv guidet af SUND’s studievejledere
Hvis du af den ene eller anden grund har mistet orienteringen og har 
behov for at diskutere og planlægge studierne skal du ikke tøve med 
at henvende dig til fakultetets studievejledere. Her sidder der året 
rundt ældre studerende og specielt uddannede konsulenter klar med 
råd og vejledning.

Store planer for fremtidens Panum
De næste år frem til slutningen af 2014, hvor Panums ny laboratorie-
bygning vil stå færdig og ‘gamle’ Panum har gennemgået en grundig 
renovering, bliver en periode, hvor hverdagen på fakultetet til tider vil 
komme til at opleves noget besværlig. SUND’s ledelse, medarbejdere 
og studerende har i 2009 udarbejdet en Master Plan som beskriver 
hvorledes de mange byggeprojekter forslås gennemført. 
Læs den og forestil dig hvordan SUND om få år er forvandlet til et 
moderne og fremtidssikret fakultet på det 530 år gamle universitet.

Vel mødt!

På vegne af Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på KU,

Ulla Wewer 
Dekan

Hans Henrik Saxild
Prodekan for Uddannelse

Semester Kickoff 8. februar: 
Fra pelsjæger til professor 
- mød Eske Willerslev
Kære studerende.
Du inviteres hermed til Semester Kickoff d. 8. februar.

Fra pelsjæger til professor - mød evolutionsbiolog Eske Willerslev.
Hvad forbandt Eske Willerslevs liv som pelsjæger i Sibirien med hans for-
skerkarriere på KU? Hvordan knækkes forhistoriens koder i vildmarken og 
laboratoriet? Hvad betyder det for vores viden om bl.a. folkevandringerne? 
Og vender naturvidenskaben op og ned på (for)historie og identitet?

Tag en tur i tidsmaskinen med Eske Willerslev og bliv klogere på fossilt 
DNA, menneskets vandring på tværs af kontinenterne, sabelkatten, uld-
håret næsehorn, og mammutten. Og hør om inspirationen som drivkraft 
i studier og forskning.

Program
Velkomst v/ rektor Ralf Hemmingsen
Foredrag v/ professor Eske Willerslev, evolutionsbiolog
Spørgsmål fra salen
Reception i Gobelinsalen

Tid: Mandag d. 8. februar kl. 15.00 - 16.30 (reception indtil 17.00)
Sted: Festsalen Frue Plads, København K
Tilmelding: www.ku.dk/semesterkickoff

Kontakt:
Fuldmægtig Jacob Sølling
jacs@adm.ku.dk
Tlf: 35 32 26 30

Med venlig hilsen
Rektorsekretariatet

Uddrag af 

SUND-info nr. 133 (15. januar 2010) og nr. 134 (29. januar 2010)
(redigeret af Jannie/MOK, læs hele SUNDinfo i din punkt.ku-mail eller på http://sund.ku.dk)

Ergonomi temadag den 21. januar i Haderup Auditoriet

Den 21. januar afholder SUND en ergonomi temadag, som skyder Projekt SUND Ergonomi 2010 i gang. Projektet 
skal udvikle den ergonomisk kompetente organisation gennem uddannelse, videndeling og problemløsning. 
Temadagen er et heldagsarrangement med fokus på ergonomi. Arrangementet finder sted i Haderup Audi-
toriet fra kl. 9.00-15.30 og der er fuld forplejning. Arrangementet er gratis.

Oplægsholderne vil give fakta om ergonomi, herunder hvilke ergonomiske belastninger kroppen udsættes 
for, når vi arbejder samt succeshistorier om ergonomiske forbedringer på SUND og i medicinalbranchen. En 
organisationspsykolog vil også give sit bud på hvordan arbejdet påvirker medarbejdere og hvordan medar-
bejderen påvirker sit arbejde.

Der er tilmeldingsfrist den 18. januar til Benedikte Bandak, bandak@sund.ku.dk.
Yderligere information: Arbejdsmiljøleder Janne Funder Jensen, jafj@sund.ku.dk 
eller www.sund.ku.dk/ergonomi

RUNDT OM CAMPUS
Ergonomi: Nye møbler til de studerende
De studerende på SUND har fået 437 nye stole. De er placeret i akvarierne, i undervisningslokaler på OI, i Mol.
Pat.Mus., på 21.2 og i EDB-lokalerne på 9.2. Til januar kommer yderligere 119 topersonersborde, 181 taburet-
ter og 590 stole. Indkøbene er blevet muliggjort af SUNDs store satsning på god ergonomi for studerende og 
ansatte. Stolene er blevet gransket med hensyn til ergonomi, komfort, design, rengøringsvenlighed, pris og 
spørgeskemaer udfyldt af de studerende.

KU lancerer nyt intranet med første version ultimo februar
KU får snart et nyt intranet, som skal afløse punkt.ku. Intranettet, som ved lanceringen ultimo februar blot er 
en forbedret og mere brugervenlig udgave af punkt.ku, skal senere udrulles på samtlige fakulteter og institutter 
i tråd med de lokale beslutninger på fakulteterne. Intranettet genkender den enkelte bruger ved login og viser 
således udelukkende relevante og til en vis grad brugertilpassede informationsblokke. Intranettet skal være alle 
medarbejderes og studerendes indgang til KU’s servicefunktioner og indeholder bl.a. grupperum, selvbetjen-
ingsfunktioner, kalender m.v. En helt ny funktion er den såkaldte medarbejderguide, som vil indeholde alle 
relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, ferie-, orlovs- og barselsregler osv. Medarbejderguiden 
vil blive vedligeholdt og videreudviklet centralt i FA, med muligheder for at vise lokalt gældende regler og 
forhold på fakultetets eller instituttets intranet.

Desuden vil intranettet blive forsynet med såkaldte rolleportaler, hvor relevante oplysninger og dokumenter 
er samlede. Den første rolleportal er økonomiportalen, hvor alle økonomimedarbejdere kan hente informa-
tion. Intranettet er udviklet på IT-platformen sharepoint i samarbejde mellem KOM og leverandøren og med 
brugerinput fra fokusgrupper, brugerpaneler m.fl. Det Juridiske Fakultet har været pilot på opbygningen af 
et fakultetsintranet og får ved lanceringen i februar en fuldt udfoldet portal. 

På SUND skal vi nu tage stilling til en række strategiske spørgsmål bl.a. hvornår vi vil udrulle intranettet på 
SUND, hvorvidt der ud over et fakultetsintranet også skal være et intranet for hvert institut, hvem har ansvar 
for udvikling og vedligeholdelse af intranettet, hvor meget skal der være på engelsk osv.

KU’s kommunikationsafdeling vil tirsdag den 19. januar præsentere det nye intranet for dekanatet, institutledere 
og studieledere. Intranettet vil også blive drøftet i FSU, Akademisk Råd og flere andre organer. Fakultetssek-
retariatet vil i løbet af foråret 2010 begynde med at omlægge relevante oplysninger til medarbejderguiden 
på Intranet. Dekanatet vil desuden i foråret tage stilling til formidling af ledelsesinformation via intranettet. 
For de studerende vil alle services, der i dag er tilgængelige via punkt KU, kunne fås via det nye intranet. KU 
vil informere generelt til alle studerendeom disse ændringer.

SUND har 
fokus på 
ergonomi
Kære studerende på SUND.
Ved forårssemesterets start i 
2010 står 1026 nye stole, 181 
nye taburetter og 200 nye 
borde klar til jer på Panum 
og Teilum.

Indkøbene er blevet muliggjort 
af SUNDs store satsning på 
god ergonomi for studerende 
og ansatte. SUND ønsker at 
sikre de studerende ergono-
misk gode arbejdsforhold. 
Stolene er blevet gransket med 
hensyn til ergonomi, komfort, 
design, rengøringsvenlighed, 
pris og spørgeskemaer udfyldt 
af jer. Dekanatet vil gerne 
takke for jeres hjælp med at 
teste og evaluere forskellige 
stole. Det har været nyttigt ved 
udvælgelsen af stolene, som 
skal holde mange år frem.

Dekanatet håber, at I bliver 
glade for stolene.

Venlige hilsner
Ulla Wewer
Dekan, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, KU
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Nye arbejdsgange for evaluering af undervisningen 
foråret 2010

Fra efteråret 2010 skal alle uddannelserne på SUND udar-
bejde evalueringsrapporter, som beskriver de gennemførte 
evalueringer og hvordan opfølgningen vil finde sted. Den 
nye arbejdsproces begynder med, at uddannelserne i foråret 
2010 skal udarbejde planer for den forestående evaluering. 
Såvel evalueringsplaner som evalueringsrapporter vil blive 
offentliggjort på uddannelsernes hjemmesider. Derved 
får studerende og andre interessenter mulighed for at se, 
hvordan evalueringerne bliver brugt. Det er allerede nu 
muligt at se tidligere gennemførte kursusevalueringer på 
uddannelsernes hjemmesider.

De studerendes evalueringer er et vigtigt redskab i den 
løbende udvikling af SUNDs uddannelser og undervisning. 
Normalt evalueres alle kurser, typisk ved brug af web-
baserede spørgeskemaer. Evalueringsresultaterne sendes 
til kursus-, studie- og institutledere, der står for at følge 
op på evalueringerne.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/uddannelse/
evaluering/ eller Studieservicecentret att. Evalueringsenh-
eden, AC-fuldmægtig Dorte Christiansen Elmeskov, dorte.
c@sund.ku.dk eller chefkonsulent, dr.med. Jørgen Hede-
mark Poulsen, j.hedemark@sund.ku.dk 

Professor Henrik Nielsen afholder tiltrædelsesfore-
læsning den 20. januar
Henrik Nielsen er tiltrådt som Professor MSO i RNA enzymer 
ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, ICMM. 
Henrik Nielsen afholder sin tiltrædelsesforelæsning The 
Ancient and the Modern RNA World onsdag den 20. januar 
kl. 14.00 i Hannover auditoriet. Efter forelæsningen er 
ICMM vært ved en reception.

Professor Robert Gniadecki afholder tiltrædelsesfore-
læsning den 27. januar
Robert Gniadecki er tiltrådt som Professor i Dermatologi 
og Venerologi ved Institut for Neuro- og Sansefag. Robert 
Gniadecki afholder sin tiltrædelsesforelæsning Derma-
tologi i den post-genome era onsdag den 27. januar kl. 
15.00 i Sygeplejeskolens Auditorium på Bispebjerg 
Hospital.

SUND-ph.d. modtager talentpris fra Lundbeckfonden 
til forskere under 30 år
Turnuslæge, ph.d. Emil Loldrup Fosbøl har modtaget Lund-
beckfondens Talentpris på 100.000 kr. Fonden uddeler hvert 
år talentpriser til tre forskere under 30 år, som har præsteret 
særligt lovende forskning indenfor sundheds- og naturvi-
denskaberne. Emil Loldrup Fosbøl blev færdiguddannet som 
læge i sommeren 2009, og afleverede samtidig sin

ph.d.-afhandling. Han er dermed den første, der ved 
Københavns Universitet har fået lov til at indlevere en 
ph.d.-afhandling før afslutningen af embedseksamen. Hans 
forskning er udført på Kardiologisk Afdeling på Gentofte 
Hospital. Med udgangspunkt i klinisk epidemiologi har han 
især fokuseret på risikofaktorer ved brug af smertestillende 
medicin hos raske mennesker. Han har allerede en række 
publikationer i fremtrædende internationale tidsskrifter, og 
hans forsknings-resultater omkring risiko for hjertekomp-
likationer ved brug af milde smertestillende midler har fået 
megen omtale nationalt og internationalt.

- nr. 134 - 

Tiltrædelsesforelæsning 8. februar ved professor i 
molekylær aldring Ian Hickson
Mandag den 8. februar kl. 14.00 afholder Ian David 
Hickson sin tiltrædelsesforelæsning med titlen Genomic 
Instability and its Role in Cancer and Aging. Ian David Hick-
son tiltrådte den. 1. januar 2010 et professorat i molekylær 
aldring ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin med 
særlig tilknytning til Center for Sund Aldring, CESA. Han har 
en international forskerkarriere bag sig ved bl.a. University 
of Oxford. I forbindelse med tiltrædelsesarrangementet 
åbner desuden udstillingen Healthy Aging: A Lifespan 
Approach, som er produceret af Medicinsk Museion i 
samarbejde med Center for Sund Aldring. Udstillingen 
kan ses frem til oktober måned i udstillingsområdet ved 
Panum kantinen.
Program:

Velkomst ved institutleder Ole William Petersen
Inaugurering ved dekan Ulla Wewer
Forelæsning ved professor Ian David Hickson
Tale ved centerdirektør Lene Juel Rasmusssen, CESA
Åbning af aldrings-udstilling ved direktør Thomas Söder-
qvist, Medicinsk Museion
Optræden ved Lille Muko
Afrunding ved Dekan Ulla Wewer
Reception

•
•
•
•
•

•
•
•

RUNDT OM CAMPUS
Cykel parkering
Campus Service Sund iværksætter den 
1. februar 2010 en kampagne rettet 
mod cykelparkering inden og uden for 
Panumbygningen. Udgangspunktet er, 
at al cykelparkering skal foregå udendørs 
i cykelstativer.

Af sikkerhedsgrunde og for at give plads til arbejde og trans-
port er cykelparkering og cykelkørsel i “servicegangene” 
i etage 01 ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at henstille 
cykler foran hovedindgangen - under bygning 9 - da det er 
en hovedflugtvej ved brand. Det vil sige, at arealet mellem 
karruseldøren og bogladerne skal holdes frit. Arealet er 
markeret med gul afstribning og skilte.

Campus Service Sund vil periodevis have “gårdvagter” til at 
vejlede cyklister om morgenen, samt flytte cykler, som ikke 
er anbragt i cykelstativer. Alle cykler i “servicegangene” i 
etage 01, samt cykler placeret uden for stativerne vil fre-
mover automatisk blive flyttet til et cykelstativ. Kniber det 
med at finde en plads til din cykel, så prøv de overdækkede 
cykelstativer mellem bygning 1 og gæsteparkeringspladsen. 
Her er næsten altid god plads.

Professor Lars Edvinsson holder tiltrædelsesforelæsn-
ing den 5. februar
Overlæge, dr. med. Lars Edvinsson er ansat som Professor i 
Receptorfunktion ved cerebro- og cardiovasculær sygdom 
ved Institut for Diagnostiske fag og afholder tiltrædelses-
forelæsning den 5. februar kl. 14.00. Forelæsningen har 
titlen ’Explaining late cerebral ischemia and vasospasm fol-
lowing subarachnoid hemorrhage’ og afholdes på Glostrup 
Hospital, Auditorium C.
Lars Edvinsson er daglig leder af Glostrup Hospitals For-
skerpark, der huser 11 forskergrupper, samtidig med, at 
han varetager endnu et professorat i intern medicin ved 
Lunds Universitet.

Food, Fitness & Pharma systematiserer rekruttering 
til specialer og forskningsår
Forskningsinitiativet UNIK ”Food, Fitness & Pharma” 
ønsker at studerende ved KU bliver opmærksomme på 
mulighederne for at skrive opgaver, speciale eller at tage 
et prægraduat forskningsår indenfor temaet ’livsstilssy-
gdomme’.

UNIK’en involverer forskere fra i alt 17 institutter ved 6 
af KU’s fakulteter, og ønsket er at skabe opmærksomhed 
på UNIKens enkelte forskningstemaer, forskergrupper og 
projekter – samt på bredden af forskningsfeltet på tværs af 
fakulteter. De studerende som vælger at skrive opgaver eller 
speciale i relation til UNIKen vil få adgang til et netværk af 
yngre forskere, og dermed blive en del af både det faglige 
og sociale fællesskab som kan være et springbræt til en 
forskerkarriere.

Når de medicinstuderende ved semesterstart påbegynder 
deres bachelor- og kandidatopgaver vil de blive introduceret 
til UNIK ”Food, Fitness & Pharma” bl.a. gennem en folder, 
et kort oplæg, plakater og information via Absalon og 
medicin.ku.dk. UNIKen vil endvidere lancere et speciale 
katalog i løbet af foråret.

Initiativet er udviklet i samarbejde mellem dekanatet på 
SUND, UNIKens ledelse, samt kursus- og studieansvarlige. 
Det er visonen, at UNIKen fremover kan samarbejde med 
andre forskningsinitiativer og center både på SUND og på 
andre fakulteter om at tiltrække de studerende og derved 
skabe en god platform for studerende og forskerspirer.
UNIK initiativet er støttet med en bevilling på 120 mio. kr. 
fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Yderligere information: http://foodfitnesspharma.ku.dk/

UBST roser PC-eksamen 
efter besøg på ’Eksamensfabrikken’
Torsdag den 21. januar besøgte Universitets- og Bygningss-
tyrelsen, UBST, eksamenslokalerne på Peter Bangsvej, hvor 
samtlige skriftlige eksamener på SUND afholdes på compu-
tere som universitetet stiller til rådighed for de studerende. 
SUND driver projektet sammen med SAMF og JUR med 
teknisk bistand fra KoncernIT. Efter en kort introduktion til 
projektet, fik Gertie Lund og Helle Rosenvold Andersson 
lov at overvære starten af en eksamen. Herefter havde 
systemleder Bente Ravnborg forberedt en fremvisning af 
faciliteterne og gæsterne fik blandt andet lov at logge 
sig på som testpersoner og prøve den særlige pen som 
eksaminanderne har adgang til og som kan anvendes til 
at tegne illustrationer, grafer og lignende. 

UBST var meget begejstrede og fandt at KU’s PC-eksamen 
var en fantastisk mulighed som alle universiteter burde 
tilbyde deres studerende. UBST tilkendegav også, at de 
regnede med at de ville indskrive en hjemmel i den næste 

eksamensbekendtgørelse, der gør det muligt at indsætte en 
bestemmelse i studieordningerne om, at brug af computer 
til skriftlige eksamener er obligatorisk.

Yderligere information: Områdeleder Martin Stampe Noer, 
masn@sund.ku.dk eller
http://www.metropenge.dk/eksamensfabrikken-pa-peter-
bangs-vej/

Natrundering i bygning 18 afslørede unødvendigt 
el-forbrug for 163.600 kr. pr. år
Kampagnesekretariatet ved Grøn Gerning var ultimo no-
vember 2009 på besøg i bygning 18 på Panum for at se, 
hvor meget elforbrugende udstyr, der står tændt udenfor 
normal arbejdstid. Undersøgelsens resultat var bedre, end 
forventet, men der er stadig mulighed for at reducere 
energiudgifterne, så der kommer flere midler til forskning 
og uddannelse.

I hele bygning18 fandt vi 328 stykker udstyr/lys, som 
stod tændt eller på stand-by, dog eksklusiv frysere 
og køleskabe. Langt hovedparten kunne uden tvivl være 
slukket om natten. Hvis denne aften er det typiske billede 
i bygning 18, svarer dette unødvendige elforbrug til ca. 18 
gennemsnitlige danske parcelhusstandes elforbrug. Eller til 
en ekstraudgift på 163.600 kr. pr. år.

Natrunderingen var en del af et pilotprojekt, der skal 
vurdere, om der senere skal iværksættes en generel ad-
færdskampagne af denne type på KU. Som led i at vurdere 
projektet, vil der i løbet af januar blive afholdt et opfølgnings 
møde med repræsentanter fra bygning 18.

Det er vigtigt, at vi hele tiden gør hinanden opmærksomme 
på at huske de energirigtige vaner. Mange steder er der 
hjælp at hente, du kan f.eks. bestille tænd/sluk-ure til 
printeren, vandkøleren og kopimaskinen via groengern-
ing.ku.dk.

Men hensyn til at slukke er det kun dig og dine kolleger, 
der kan vurdere, om det er nødvendigt, at udstyret står 
tændt om natten. Eller om det faktisk står unødvendigt 
tændt både dag og nat.

Det bedste vil være, hvis kun det udstyr, der bruges aktivt, 
er tændt, og resten altid slukkes. Er der flere brugere, så 
kræver det ofte kun, at I laver indbyrdes aftaler.
Yderligere inspiration: http://groengerning.ku.dk/viden_
og_inspiration/ eller
CampusServiceSUND, att. Energicontroller Henrik Jensen, 
herj@sund.ku.dk

Professor Lars Hviid fortæller om malariaforskning 
ved mød videnskaben 3. feb.
Professor Lars Hviid og hans kolleger på Center for 
Medicinsk Parasitologi på Københavns Universitet forsker i 
malariaparasitten i håbet om at finde en medicinsk beskyt-
telse. I foredraget ved ’Mød videnskaben’ den 3. februar 
vil han fortælle om de udfordringer, lægevidenskaben står 
overfor - både i ulande og i Europa, hvor der er fare for, at 
malariamyg igen slår sig ned.

Arrangementet foregår onsdag den 3. februar kl. 16.30-
18.00 i Alexandersalen, Bispetorv 1-3, 1167K 

Arrangementet er et samarbejde mellem Københavns 
Universitet og Politiken. Forelæsningen varer ca. tre kvarter 
og efterfølges af debat. Arrangementet er gratis og alle 
er velkomne. 
Yderligere information og tilmelding: www.moedviden-
skaben.ku.dk.

Foredragsholdere søges til Forskningens 
Døgn 22.-24. april 2010
SUND-forskere, som har lyst til at formidle deres arbejde 
i forbindelse med Forskningens Døgn kan allerede nu 
tilmelde sig gennem ”Bestil en forsker”. Forskningens døgn 
finder i 2010 sted 22.-24. april over hele landet. Forsknin-
gens Døgn er en årlig, landsdækkende videnskabsfestival 
arrangeret af Videnskabsministeriet og en række lokale 
arrangører.
Yderligere information: http://forskningensdoegn.dk/

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer 
hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt 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.
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Kære alle medicinstuderende –nye 
som gamle.

VELKOMMEN TIL ET 
NYT PIPPI-SEMESTER.

Kort præsentation
PIPPI er en interessegruppe for 
pædiatri for alle medicinstuderende 
uanset semester.
Vi holder møde den anden onsdag 

i hver måned, hvor vi som regel får besøg, af en 
der i det daglige har at gøre med pædiatri eller 
børn. Hold øje med MOK hvor vi annoncerer vores 
arrangementer. 
Alle er mere end almindeligt velkomne til uforp-
ligtende at dukke op til et af vores møder for at se 
hvad vi laver og hvem vi er.
Kig ind på vores hjemmeside på www.pippi-kbh.
dk eller skriv til pippi.kbh@gmail.com hvis du vil 
vide mere.

Næste møde
Pippi skyder gang i et 
nyt semester onsdag 
d. 10/2 kl. 17 i lille 
mødesal. Denne gang 
får vi besøg af Jesper 
Brok der til daglig 
er mellemvagt på 
pædiatrisk afdeling 
på Hvidovre Hospi-
tal. Han tager nogle 
spændende cases med 
fra sin dagligdag, som 
vi vil snakke om i fæl-
lesskab. Studerende 
på alle niveauer og semestre kan være med, så tag 
din læsemakker i hånden og kig forbi.

FØRSTE MÅNEDSMØDE

 i det nye år holdes nu på onsdag den 3. 
februar fra 16-18. Vi mødes i fælleslokalet 
på 1. sal i den nye studenterbygning, så 
husk studiekort! Nye og gamle ansigter er 
hjerteligt velkomne :) Der vil være kaffe 
og the samt en lille snack.

Vi vil bl.a. planlægge forårets hyttetur 
samt en kommende forelæsningsrække 
indenfor komplementær og alternativ 
medicin (KAM). Så vi har brug for en 
masse kreative ideer.

Som noget nyt er der mulighed for at være 
tilknyttet vores infomail, hvor vi løbende 
reklamerer for  kommende aktiviteter. 
Så hvis du gerne vil være opdateret om 
MIKAMs arrangementer uden at være 
bundet til gruppen, tilmeld dig nu ved at 
skrive til mail@mikam.dk.

Vi ses om lidt :)

PIPPI

SAKS MÅNEDSMØDE

Afholdes i lokale 21.2.27b d. 
09/02-2010 klokken 16:15

Umiddelbart efter mødet af-
holdes ekstraordinær general-
forsamling, da der skal vælges 
ny sekretær.

Så er det nye semester skudt igang, og vi i Studenterk-
lubben er naturligvis også på pletten.
Vi glæder os til at se en masse friske ansigter, så kom 
ned til os for at drikke kaffe, spise frokost eller bare 
hænge ud med dine nye venner.

Vores åbningstider:
Mandag: 11-15
Tirsdag til fredag: 11-17

Priser:
Kaffe og the: 0,- (1,- for en plastikkop)
Sodavand: 5,-
Øl: 10,-

Husk at vi har diverse spil, som du kan låne helt 
gratis, hvis du lægger dit studiekort som pant.
Spørg i baren om vores udvalg. Derudover har vi 
bordfodbold, bordtennis og billiard.

Laaaaaaang fredagsbar
På fredag d. 5 . februar afholder vi semesterets første 
lange fredagsbar. Der vil være lang fredagsbar hele 
semestret den første fredag i måneden. Dørene åbner 
kl. 11 og lukker kl.23. Kom i tidligt da der ofte er kø til 
denne fredagsbar Vi lukker baren ned kl.23.30.
For at komme ind skal du fremvise dit studiekort eller 
optagelsesbrev i døren.

Semesterstartsfest
Lørdag d. 13 februar bliver der afholdt semester-
startsfest. Mere info følger bare husk en Asterix i 
din kalender(Du må også godt sætte en Obelix, (evt. 
en idefi x))

Til de nye skal nævnes at vi er en række frivillige 
tossehoveder, som skal stå i bar og dør hele aftenen, 
og vi har det privilegie at vi må gå forbi køen så vi kan 
komme ind til den føromtalte bar eller dør. Så hvis 
I ser nogle folk springe køen over ved at fremvise et 

grimt armbånd, 
så er det derfor 
;-) Husk i øvrigt 
at være søde 
og tålmodige i 
køen, døren og 
baren ligesom 
I plejer.

Intro til nye 
Hvis du mener 
du har et udtalt 
socialt engage-
ment til overs, som skal komme til udtryk nede i 
klubben, så holder vi introduktion til nye medlemmer 
mandag d.8/2 og mandag d.15/2 kl.14:50.

Vi ses i Klubben
PR / Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN

Har du ikke fået 
afhentet din scorebog endnu?
så kan du afhente den mand-
ag d. 8 januar mellem 17-18 på 

MOK i studenterhuset

Crazy Scorelooove

SAKS MÅNEDSMØDE

Er du interesseret i idræt og/eller 
idrætsmedicin?
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 idrætsmedicin og 
forbedre uddannelsesmulighederne 
indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller 
mød op til vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag 
i hver måned i SIMS lokale på 1. sal i 
studenterhuset (1.1.14)

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 uforp-
ligtende.

SIMS månedsmøde på mandag d. 8. 
februar

BASISGRUPPER
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Så starter endnu et nyt semester på Panum. Velkom-
men til alle russere og tillykke med vel- eller i hvert 
fald overståen eksamen til jer andre. Givet at du kan 
mase dig vej gennem snemasserne, vil  du møde et 
smukt glansbillede; Panum-bygningens smukke beton 
besmykket med den blideste sne, der i ren beundring 
har tilegnet sig den samme grå farve... Gør tanken 
dig depri og trist? Så burde du fi nde sammen med 
folk, der kan kvikke dig lidt op! Meld dig ind i en de 
mange gode basisgrupper på Panum - Basisgruppen 
”Sexekspressen” anbefaler varmt sig selv :-)

Sexekspresinfo:
• Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
• Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. 
semester og frem

• Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning, dvs. følelser, første gang, kærester, 
basal anatomi, kønssygdomme og prævention mm. 
- og vi skal nok lære dig hvad du skal vide til dette 
formål!
• Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
• Du opdaterer din faglige viden og lærer noget nyt
• Du får træning i undervisning og formidling
• Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Så er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskoleklasse 
om følelser, førstegang mv.?

Så kom: torsdag d. 4. februar, kl. 17-18 i IMCCs 
lokaler i Studenterhuset. Skriv gerne til Anne 
(magnusavnstorp@hotmail.com), hvis du (som så 

mange andre) ikke aner, hvor 
det er henne, eller har andre 
spørgsmål.

Månedsmøderne er der, hvor 
vi mødes som gruppe, udover 
vores arrangementer, så kom 
velmødt –og du vil blive vel introduceret med info-
oplæg for nye, hør desuden fx et spændende oplæg fra 
den vidensansvarlige, og se deltag i planlægningen af 
fremtidige arrangementer! Ofte er vi nogle stykker, 
der spiser take-away efter mødet – alle er velkomne.

Sexekspressen er Panums hyggeligste basisgruppe!

NEKROLOG
Den 25.-29. januar 2010 blev den sidste vinter-
rustur på medicin afholdt. Vinterrusturen har i 
mange år fungeret både som en genforeningstur 
for de mange vinterstartere, der deltog i sommer-
ens rustur og givet de, der ikke kunne deltage om 
sommeren, en mulighed for at møde deres hold 
inden studiestart. 

Baggrunden for afskaffelsen af vinterrusturen, skal 
først og fremmest fi ndes i et ledelsesønske. Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og studielederen 
på medicin ønsker at hver nystartet studerende 
kun tilbydes én rustur; enten om sommeren eller 
om vinteren. Der er naturligvis åbenlyse fi nansielle 
gevinster i en afskaffelse af vinterrusturen, men 
begrundelsen fra fakultetets side, går mere i ret-
ning af fokus på rusturens image og en ensretning 
af rusforløbene indenfor SUND. 
I Rusvejledningen for Medicin mener vi, at den 6 
dage lange sommerrustur er uundværlig – også 
for vinterstarterne. Derfor har vi besluttet, at 
det i fremtiden er denne tur, vi vil tilbyde alle de 
nystartede studerende. 

Naturligvis vil vi ikke lade de kommende vinter-
startere helt i stikken. Ud over deltagelse i som-
merens rustur, vil vi i Rusvejledningen sørge for 
at stable nogle arrangementer på benene i dagene 
inden deres start på Panum. Således vil de fortsat 
få mulighed for at se/gense deres stamhold inden 
studiestart, selvom det desværre ikke længere 
bliver i rammerne af vinterrusturen som vi kender 
og elsker den. 

På vegne af OvervintringsGruppen 2010 Malene 
Martinussen

Rusvejledningen for Medicin

Så blev det endelig februar… Og hvor nogen tænker 
kulde, regn, slud og semesterstart, tænker andre 
RUSVEJLEDNING anno 2010! Så kunne du også 
tænke dig, at blive en del af denne eksklusive klub 
fyldt med sjov og spas, så læs videre her.

Rusvejledningen varer fra første stormøde i februar 
til rusturen slutter i august – altså hele forårssemes-
teret og hele august. I løbet af semesteret afholdes 
der to weekendseminarer (19.-21. marts og 23.-25. 
april), tre stormøder samt et variabelt antal grup-
pemiddage. I august går det for alvor løs med en uge 
i sommerhus med vejledergruppen (uge 30), en uge 
på ugeseminar (6.-13. august) samt en uges rustur 
(20.-26. august).

For at blive rusvejleder skal du:
- kunne afsætte hele august måned
- deltage på begge weekendseminarer
- have lyst til at lære en masse nye mennesker rigtig 
godt at kende
- elske klæ’ ud tøj (også den grimme slags)
- være klar på at give de nye studerende en fantastisk 
oplevelse

Alle medicinstuderende kan melde sig til Rusve-
jledningen for Medicin, uanset semester og tidligere 
erfaringer!

Tilmelding til Rusvejledningen foregår ved at deltage 
på et af de obligatoriske infomøder onsdag d. 
10. eller torsdag d. 11. februar kl. 16 i kantinen 
på Panum. Her vil tidligere rusvejledere fortælle 
mere om, hvad der kræves som rusvejleder, og der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål. Dernæst 
er der aktiv tilmelding mandag d. 15. og tirsdag 
d. 16. Februar kl. 16-17 i kantinen på Panum, 
hvor alle der har været til infomøde, kan komme og 

bekræfte deres tilmelding. Det er en forudsætning for 
nye vejledere, at de deltager ved et infomøde – også 
selvom man var til infomøde sidste år, samt at man 
tilmelder sig aktivt! Tidligere vejledere kan nøjes 
med at tilmelde sig ved den aktive tilmelding, eller 
sende en mail til mam@stud.ku.dk med fulde navn, 
semester og telefonnummer.

Første stormøde er tirsdag d. 16. februar 2010 
kl. 20:00 i Studenterklubben!

Med venlig hilsen
OvervintringsGruppen 2010

RUSVEJLEDNINGEN 2010

BASISGRUPPER

2 pladser i Mbulu, Tanzania (Afrejse 1. juni/juli)
Pit har netop startet dette nye hospital op i Tanza-
nia med afrejse på en lidt ny måde. Der skal sendes 
to medicinstuderende, en folkesundhedsvidensk-
absstuderende og en antropologstuderende.

Meningen med opholdet for de medicinstuderende 
er stadig at det skal fungere som et 3 måneders 
klinikophold, hvor man deltager i det daglige 
arbejde på hospitalet, med bla. at gå stuegang 
og assistere til operationer og være i skadestuen 
-Altså helt som et normalt pit-ophold. Udover dette 
ville det jo väre oplagt at planlägge eksempelvis 
undervisnings seancer sammen med de andre 

studerende i evt kost, hygiejne, symptomer på 
malaria eller hvad de enkelte studerende selv 
fi nder spændende. Evt samle data ind til en osval 
opgave.

Det første hold studerende er netop taget derned 
og derfor bliver det muligt at tale med dem om 
deres erfaringer og ud fra dette selv at defi nere 
samarbejdsområder og mål med opholdet.

Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk 
ägtepar som selv har besøgt hospitalet fl ere gange 
og taler varmt om stedet. De er netop rejst derned 
igen for at leje et hus, som de studerende kan bo 

i under opholdet.

For alle ophold gælder det, 
at du skal have bestået 8.semester når du bliver 
sendt ud og du skal selv fi nanciere opholdet. (Fly-
billet, vaciner og et lille belöb til kost og logi)

Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” 
fra d. 5/2 kl 12. Skriv blot en mail til med oplysnin-
ger om navn, semester og evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com

VIL DU UDSENDES MED PIT TIL SOMMER??

SEXEKSPRESSENS MÅNEDSMØDE; - KOM GLAD, NY SOM GAMMEL!
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SKAL DU UD OG REJSE I FEBRUAR?
-og vil du gerne tjene 1600 kr, mens du er væk?
Få en exchange-studerende på besøg én måned (1.-27./28.feb.) og indkasser 
1600 kr! Smid en mail til: exchangekbh@punkt.ku.dk

Mvh. 
Helle Brandborg Krogh
Lokalsekretær, IMCC København

STUDERENDE SØGES TIL PROJEKT
I GUINEA-BISSAU

Du studerer Medicin
 Du har
• Interesse for international sundhed
• Måske rejst i ét eller fl ere lavindkomstlande
• Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-Bissau
• Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi bedrer sundhedsforholdene i Afrika
• Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk 
• Ambitioner om at gøre en forskel
• Humor, sprogøre, selvværd, begge ben på jorden, stor tålmodighed og et stort hjerte

Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt i Bissau, Guinea-Bissau, Vestafrika 
(Bandim Health Projekt). Vi søger primært en studerende til start 1. Juli 2010, men vi 
sender løbende studerende af sted og vil gerne høre fra dig, selvom du også først kan 
tage af sted på et senere tidspunkt. Du vil komme til at arbejde med Tuberkulose-ver-
ifi cerede og Tuberkulose-mistænkte patienter på et projekt som omhandler forekomst 
og behandling af diabetes i denne population. Du kommer til at arbejde sammen med 
andre studenter, ph.d.-studerende og seniorforskere fra både Guinea-Bissau og Danmark 
i et meget aktivt, ind imellem krævende, men også spændende forskningsmiljø. Vores 
studenter publicerer som hovedregel mindst en artikel efter deres forskningsår. Løn 
og dækning af rejseudgifter søger vi i fællesskab.
Bandim Sundhedsprojekt (www.bandim.org)
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau siden 1978. Projektet er 
førende i verden på epidemiologiske studier af børnevaccinationer og langtidseffekter 
af børnesygdomme. Projektet følger regelmæssigt over 100.000 mennesker i landet og 
registrerer dødelighed, sygelighed og en lang række andre faktorer, som gør det muligt 
at evaluere eksisterende og nye sundhedsinterventioner.
Desuden er der etableret en TB surveillance gruppe, der registrerer alle TB tilfælde i 
studieområdet og inviterer patienterne til en klinisk undersøgelse.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er at være studerende i Bissau, 
kan du kontakte en af disse nuværende/tidligere studerende: Dlama Rasmussen: 
dlama_n@hotmail.com, 
Mette Morre Aabenhus: mettemorre@hotmail.com.

Er du interesseret i at komme til en samtale, så send venligst ansøgning samt CV, 
senest 10. februar 2010, til nedenstående e-mail adresser.

Frauke Rudolf, Md Ph.d.-studerende  
Bandim Health Project, Guinea-Bissau 
Frauke.rudolf@ki.au.dk

Christian Wejse, læge, ph.d. 
Bandim Health Project, Skejby Sygehus
wejse@dadlnet.dk

VIL DU UDSENDES MED PIT 
I EFTERÅRET 2010??

Der er stadig restpladser på 2 PIT hospitaler i Indien.
For mere information om hospitalerne se grupperummet ”PIT-info” på 
punkt.ku.

Efterår 2010

Indien
1) Arogyanvaram, Indien (sep-dec): 1 stk., den anden er optaget.
2) Oddanchattram, Indien (aug-dec): 2 stk.

For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 8. Semester når du
bliver sendt ud og du skal selv fi nansiere opholdet evt. Via legater.
(Flybillet, Vacciner og et lille beløb til kost og logi)Såfremt man ønsker
en af pladserne, skal man være forberedt på at kommetil at rejse med en
anden, såfremt der er nogle som vil samme sted hen ogogsåsøger alene.

Alle de overstående pladser fordeles efter ”først til  mølle” princippet .
Skriv derfor straks en mail  til PIT oplysninger om navn, adresse, email,
tlf., semester, uddannelsessted, navn på evt. rejsemakker og hospitals
ønske til :danielle@stud.ku.dk

DISSEKTIONSTUREN 2010
Nu har du mulighed for, som glad medicinstuderende, at komme 
med på en unik og helt og aldeles fantastisk tur; IMCCs Dissektion-
stur, en faglig og social begivenhed tiltænkt medicinstuderende. 

I over 40 år har IMCC arrangeret dissektionsturen, der hvert eneste 
år mødes med stor begejstring blandt deltagerne. Turen, som fi nder 
sted i juli og varer omkring tre uger, går til Brno, der efter Prag 
er Tjekkiets næststørste by. På turen får du rig mulighed for at 
fordybe dig og sætte dig grundigt ind i kroppens anatomi, så du 
virkelig bliver rustet til anatomieksamen.
 
Undervisningen, som ikke er obligatorisk, foregår alle hverdage 
i tidsrummet 8.00-12.00 under kyndig vejledning af engelsktal-
ende professorer på et af byens moderne universiteter, Masarykh 
University, i dissektionslokaler, der giver bedre forhold end på de 
danske universiteter. Derudover vil der være hjælp at hente hos 
to dansktalende hjælpelærere, således at sproget ikke bliver en 
begrænsning for dig. Ca. to gange ugentligt er der forelæsninger 
af to lektioners varighed.

Foruden ca. 60 timers undervisning vil der være små ture til lokale 
seværdigheder, der de sidste år bl.a. indbefattede en udfl ugt til 
et gammelt vinslot, vinsmagning, grisefest, en dags tur til Wien 
og to dages afslutning i Prag. Turen er for medicinstuderende fra 
hele landet. Så du vil møde en masse dejlige medicinstuderende 
fra landets andre medicinske fakulteter, som du har mulighed for 
at danne et rigtig godt fællesskab med.

Samlet pris for transport til og fra Tjekkiet, undervisninger, lærer-
lønninger, logi, sociale arrangementer mv. KUN 6000,- kr.

Ønsker du at vide mere, så mød op til en lille præsentation på 
Københavns universitet d. 26. kl. 13:15 – 13:45 i lokale 1.2.18 på 
”kemigangen” på Panum. Her kan du få lidt fl ere detaljer og mu-
ligheden for at stille spørgsmål. Ellers kan du også bare læse dig 
mæt på: www.imcc.dk/dissektionstur/

Mvh. Jakob Steenberg, arrangør af IMMCs dissektionstur.
Email: Jakob_steenberg@msn.com

VI MANGLER NYE ARRANGØRER I ÅR:
Synes 6000,- kr. af mange penge, så kan man vælge at arbejde 
halvdelen af som arrangør, da disse kun betaler 3000,- kr. for turen. 
Af personlige erfaringer kan jeg fortælle jer, at dette er et hårdt, 
men fyldestgørende arbejde… og det ser ganske godt ud på cv´et! 
Dissektionsturen 2010 mangler 3 arrangører, ikke nødvendigvis 
fra København, da folk fra Århus, Odense og Aalborg også kan 
søge. Hvis du mener, at du er den rigtige til jobbet, så kontakt mig 
allerede i dag, så kan du også høre lidt nærmere om jobbet og om 
hvad der kræves af dig.
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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

Det sker i FADL
»   11. feb: Repræsentantskabsmøde
»   15. feb: Tilmelding til lægevikarkur 
    ser starter.

tilmelding til lægevikarkurser

Mandag den 15. februar bliver der åbnet op for tilmelding til FADLs lægevikarkurser. 

se mere i semesterhæftet og på www.fadl.dk/Kurser i København. 

Et spændende nyt årti

RUS-intro tider foråret 2010

Vi ser frem til et spændende forår med RUS-introduktion, lægevikarkurser, ekstraordi-
nær generalforsamling, fl ytning og meget andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til alle de nye studerende på medicinstudiet, og 
vi glæder os til at møde jer til FADLs RUS-introduktion i henholdsvis Kredsforeningen 
og Vagtbureauet.

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår dit hold er inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og se, hvad der sker i FADL.

FADLs Kredsforening i København 
vil informere dig om den generelle 
rolle FADL har for dig som 
lægestuderende og, hvad du får ud 
af at blive medlem. Københavns 
Kredsforening ligger på Blegdamsvej 
26, lige over for Panum. 

Vi vil servere lidt snacks og 
drikkevarer, og du vil få rig mulighed 
for at stille spørgsmål.

FADLs Vagtbureau giver dig en 
introduktion til de muligheder, 
du har for studierelevant arbejde 
allerede fra 1. semester. FADLs 
vagtbureau ligger ligeledes på 
blegdamsvej 26, men i baggården (gå 
ind af porten og igennem gården).

FADL fl ytter...
Her til foråret fl ytter Kredsforeningen 
sammen med Vagtbureauet, Forlaget 
og Hovedforeningen. Når fl ytningen 
er overstået, skal man i stedet for at 
henvende sig i forhuset til Blegdamsvej 
26, som tidligere, nu gå ind i porten til 
nr. 26 og igennem gården til baghuset. 

Følg med i MOK og på fadl.dk

Hold Dag Kredsforeningen Vagtbureauet

101 Tirsdag d. 2/2 10.15–10.45 10.45–11.30

102 Tirsdag d. 2/2 12.00–12.30 12.30–13.15

103 Tirsdag d. 2/2 12.30–13.00 11.45–12.30

104 Onsdag d. 3/2 11.45–12.15 11.00–11.45

105 Tirsdag d.2/2 9.45–10.15 9.00–9.45

106 Mandag d. 8/2 9.45–10.15 9.00–9.45

107 Mandag d. 8/2 9.15–9.45 9.45–10.30

108 Onsdag d. 3/2 11.15–11.45 11.45–12.30

109 Tirsdag d. 9/2 10.45–11.15 10.00–10.45 

110 Torsdag d. 11/2 12.00–12.30 12.30–13.15

111 Onsdag d. 10/2 11.15-11.45 11.45-12.30

Millionbesparelse på Herlev Hospital
FADLs formands brev af 12. januar 2010 til Regions-
rådet i Region Hovedstaden:
  

Vedr. millionbesparelserne på Herlev Hospital
Region Hovedstaden har udmeldt store millionbesparelser på Herlev 
Hospital

De varslede besparelser vil få konsekvenser for personalet, kvalite-
ten af plejen og patientsikkerheden. 

I besparelsesprocessen skal der fyres 160 læger, sygeplejersker og 
andet personale. Dertil kommer, at fl ere hundrede (ca. 300) va-
kante stillinger heller ikke vil blive besat. Alt i alt ca. 500 stillinger 
skæres væk. 

Dette kan ikke undgå at gå ud over patienternes sikkerhed og for 
Herlev Hospital som arbejdsplads, som vil være destabiliseret i 
mange år fremover.

Kvaliteten for såvel præ- som postgraduat uddannelse kan ikke 
undgå at lide en alvorlig kvalitetsforringelse, hvilket er dybt 
bekymrende for Herlev som universitetshospital.

Stud.med. Kristin Julia Steinthorsdottir, formand for FADL 
udtaler:

”At vores kommende arbejdspladser i den grad forringes ser vi med 
stort alvor på, og vi er mildest talt chokerede.

Herudover er patienternes liv og velfærd truet. Vi er fuldt ud 
solidariske med personalet på Herlev og opfordrer Regionsrådet til 
at revurdere spareplanen.”

Med venlig hilsen,
Kristin Julia Steinhorsdottir, formand for FADL

KREDSFORENINGEN
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Gratis A-kasse for studerende
Af faglig sagsbehandler Torben Conrad

Er du på 9. eller 10. semester og har arbejde som lægevikar eller 
FADL-vagt samt er under 30 år, har du nu mulighed for at melde 
dig ind i en A-kasse uden at betale kontingent, indtil studiet er 
afsluttet. Du vil så modtage dagpenge fra dagen efter din sidste 
eksamen.

Bemærk:
Du skal melde dig ind senest ét år inden din afsluttende eksamen 
for at opnå dagpenge, så 10. semesterstuderende skal indmelde sig 
HURTIGST MULIGT!
Fordelen ved at melde sig ind i mens du læser er klar: Du undgår 
som ledig den karensmåned i dagpengesystemet, som ellers bety-
der én måned uden indtægt - et indtægtstab på 12.822 kr. (2009).

Sådan gør du: 
Hvis du er bachelorstuderende: Når du bliver bach.med. kan du 
melde dig ind i A-kasse senest 14 dage efter endt studie, selvom du 
vil læse videre til kandidat, idet du kan blive optaget som nyuddan-
net. Herved kan du sikre dig ret til dagpenge – uden karensmåned 
– hvis du stopper undervejs med kandidatstudiet. Denne sikring af 
din ret til dagpenge gælder i 2 år.
Går der mere end 2 år, fra du optages som bachelor, til du færdiggør 
kandidatuddannelsen, skal du søge om optagelse som nyuddannet 
igen senest 14 dage efter endt eksamen.
 
Hvis du er kandidatstuderende: Meld dig ind i A-kassen senest 1 år 
før, du afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang optages 
som studerende og lønmodtager på baggrund af dit studiejob. Du 
skal senere søge om optagelse i A-kasse som nyuddannet senest 14 
dage efter endt kandidateksamen.
I begge tilfælde skal der søges kontingentfritagelse, men selv om 
du er ældre end 30 kan det betale sig at melde sig i A-kasse, idet du 
dog skal betale kontingent til A-kassen, men får til gengæld også 
dagpenge straks efter eksamen (første ledighedsdag).

Et medlemskab er allerhøjst gratis (kontingentfritagelse), indtil 
studiet afsluttes.

FADL er i kontakt med både:
Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)
Mimersgade 47
2200 København N
Tlf. 7020 3971

og

Akademikernes A-kasse (AAK)
Nørre Voldgade 29
1010 København K
Tlf. 3395 0395

Online indmelding er mulig på: www.ma-kasse.dk og www.aak.dk

Helge Sander går videre med medicin-
studie i Aalborg
Dagens Medicin d. 1. februar 2010:

Helt usædvanligt har videnskabsminister Helge Sander (V) besluttet 
at fortsætte behandlingen af Aalborg Universitets ansøgning om at 
oprette en lægeuddannelse, selvom Akkrediteringsrådet endnu ikke 
er kommet med sin vurdering.

Aalborg Universitet er kommet under tidspres for at få godkendt sin 
ansøgning om at oprette et lægestudie, hvis universitetet skal være 
klar til at optage studerende allerede fra efterået.

Derfor har videnskabsminister Helge Sander (V) besluttet, at lade 
ministeriets behandling af ansøgningen fortsætte, selvom Akkredite-
ringsrådet endnu ikke har fældet sin endelige dom over de nordjyske 
lægedrømme.

»Ved at fortsætte den planlagte beslutningsproces i regeringen nu 
undgår vi yderligere forsinkelser i forhold til en eventuel endelig 
godkendelse,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

»Det er væsentligt, da vi netop i disse måneder færdiggør materialet 
til de studerende til brug for den koordinerede tilmelding til de videre-

gåendeuddannelser til sommer,« siger Helge Sander.

Afklaring haster
Akkrediteringsrådet udsatte for en uge siden at beslutningen om at 
godkende eller afvise ansøgningen, efter Aarhus Universitet i sidste 
øjeblik havde rejst alvorlige spørgsmål ved blandt andet forskningen 
i Nordjylland.

Normalt venter ministeriet på Rådets afgørelse, førend det endelige 
godkendelsesarbejde bliver sat i gang. Men da de studerende allerede 
fra 15. marts begynder at søge studiepladser, haster det at få afklaret, 
om der skal oprettes et medicinstudie i Aalborg.

Derfor går ministeriet nu videre med arbejdet om at få de samfunds-
mæssige og økonomiske konsekvesner af medicinstudiet belyst.

Det indebærer blandt andet prognoser for det fremtidige behov for 
læger i Danmark og en vurdering af de økonomiske omkostninger ved 
en ny lægeuddannelse.

Akkrediteringsrådet forventes at behandle ansøgningen igen på næste 
planlagt møde 5. marts.

Se fl ere nyheder på www.fadl.dk

Hvad skal FADLs nye hus hedde?

I forbindelse med at FADL indvier baghuset ved Blegdams-
vej 26 søger FADL efter et navn til det hus som samler 
FADLs forlag, hovedforeningen, Københavns kredsforening 
og Københavns vagtbureau under et tag. 
Til det vindende forslag udloddes en præmie. 
Skriv til hf@fadl.dk og mærk ”navn til B26”

Troels/KKF

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

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

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

ØRE-NÆSE-HALS LÆGE SØGER EN 
VIKAR FOR KLINIK ASSISTENT
 
Speciallæge med praksis på Nørrebro skal bruge 
en FADL-vagt som vikar for klinikassistent, da 
hendes sekretær er blevet langtidssygemeldt

Arbejdstid:
Mandag - fredag kl. 8.30-15.30
Torsdag kl. 12.00-18.00

 
Arbejdsopgaver:

Klinikhjælp, telefonbooking, instrumentklargøring, evt. 
priktest og undervisning i ØNH i det omfang der er tid 
til det fra lægens side
 
Krav:

Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Den 8. februar 2010 kl. 10.00 . Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”ØNH 
Nørrebro”

NYT OVERVÅGNINGSHOLD PÅ 
GLOSTRUP HOSPITAL
 
Vi vil gerne have et fast hold af FADL vagter til at 
overvåge vores søvn patienter.
 
På neurologisk afsnit N har vi en funktion med overvågn-
ing af to patienter med søvnforstyrrelser. Patienterne 
lider af forskellige former for neurologiske sygdomme 
og har problemer med eks. søvnapnø, ukontrollerede 
søvnanfald, søvngængeri, afbrudt søvnmønster m.m. Som 
et led i patienternes søvnudredning bliver de overvåget 
med f.eks. EEG, video samt vitale værdier under søvn. 
 
Din opgave vil blive at overvåge patienterne via det 
elektroniske system.
 
Holdet skal dække fl g. vagter: 

Nattevagt fra kl. 22-07 mandag til fredag (man slutter 
fredag morgen) i ulige uger.

Oplæring kommer til at bestå af 2 dage, begge er løn-
net.
 
Krav:

Min. 200 SPV Timer
Du skal have bestået 6. Semester
Du skal være klar på at det er selvstændigt arbejde, da 
man overvåger patienterne alene, men har mulighed 
for at kontakte ansvarshavende sygeplejersker ved 
tvivl og problemer
Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt 
samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale.
Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Mandag den 8. februar 2010 kl. 10.00
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler på afde-

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

lingen.
 
Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagtbu-
reau 3524 5408 eller ab@fadl.dk
 
LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGSHOS-
PITALET 

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
Ambulatorium søger 2 nye medlem. En med ansættelse 
pr. 1.3. og en med ansættelse pr. 1.4. Vi laver dagligt de 
forambulante journaler, og jobbet giver således god ru-
tine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet 
er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet, og kun én 
af os er på arbejde ad gangen.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00 

Krav:
FADL- medlemskab
Du skal minimum være holdsat på 10. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 
Ansøgningsfrist: Mandag den 8. februar 2010 kl. 10.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7702” 
OBS. Der forventes en begrundet ansøgning.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted i den følgende uge.  

TROMBOLYSE HOLD 1509
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N søger nye 
1 medlem til observation af patienter efter trombolyse-
behandling, med start den 1. april 2010.

Vi er et lille hold på 5 medlemmer der er ansat til at 
modtage trombolysekandidater og monitorere dem efter 
de modtager behandlingen.
Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
forholdsmæssig ny behandlingsform og skal gennem-
føres hurtigst muligt og senest være påbegyndt 3 timer 
efter det apoplektiske tilfælde. De første 6 timer efter 
behandling skal patienten observeres tæt (BT, puls og 
neurologisk vurdering) bl.a. grundet blødnings risiko. 
Når der ikke er nogen akut indlagte trombolysepatienter, 
forventes det at man er behjælpelig med almindelige 
sygeplejefaglige opgaver. Som oftest er man ansvarlig 
for et par patienter og tager sig af pleje og behandling 
under supervision af en sygeplejerske. Afdelingen er ikke 
bange for at give os ansvar og lære fra sig, derfor er der 
rig mulighed for at lære at lægge kateter, venfl ons, tage 
EKG, blodprøver mm. 

Hver anden dag varetages denne behandling af Glostrup 
Hospital og de resterende dage af Afdeling N Bispebjerg 

•
•
•

•

•

•

Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække:
Aftenvagter på alle lige datoer
Dagvagter på lige datoer i weekenden

Krav til ansøger: 
Min. 200 SPV- timer
Gerne have bestået 3. semester 
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn: SPV – holdløn

Oplæring, i form af 1 følgevagt, vil fi nde sted på afde-
lingen.

Ansøgningsfrist: mandag den 23. marts kl. 10.00 med 
tilmelding via hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for med-
lemmer– tilmelding til hold – Hold 1509
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun på ab@fadl.dk eller 
pr. telefon 35245408 eller holdleder Freja Ville Johansen 
på 61605153

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 
ansættel¬se som kardiologisk assistent fra uge 9 2010.¬

Hvem vi er
Vi er 12 medicinstuderende, som arbejder som kardi-
ologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet  på 
kardiologisk intensivafdeling 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 patienter
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.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
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KÆRE CEKU
Ang. 9. semesters DASL skemaer for efteråret 2009 
har jeg nogle spørgsmål jeg håber at få besvaret da det 
ikke er blevet besvaret nogle andre steder:

1. Hvad skal DASL skemaene bruges til efter in-
dlevering?

2. Hvem er ansvarlig for DASL skemaenes udform-
ing?

3. Hvad er rationalet bag PT.-Label på forsiden af 
DASL skemat? (Pt. Label indeholder CPR nr og fuldt 
navn på patienterne)

4. Hvorfor er hospitalerne ikke blevet oplyst om stu-
denternes brug af DASL skemaer?

5. Hvorfor bliver patienterne ikke oplyst om at deres 
personlige oplysninger bliver brugt i studieøjenmed 
af CEKU?

Videre skal der bemerkes at nærmere 250 studenter 
har udfyldt 10 DASL skemaer hver, hvorved 2500 
DASL skemaer (patient journal) bliver håndtert som 
regulære ikke-sensitive dokumenter.

Jeg vil opfordre at der udsendes en mail til alle 
studenter på 9.semester hvor der gøres opmerksom 
på at dette faktisk er lovbrudd, og at CPR nummer 
og Navn bør destrueres og ikke skal smides ud med 
almindeligt skræld.

Mvh
Dag Rune Stormoen
Stud.Med.

KOMMENTAR TIL MOK VEDR. 
DASL-SKEMAER.

I efterårssemestret 2009 introduceres 
DASL-skemaer til brug for oplæring i 
klinikken på 1. sem. og 3. sem. kandi-
datdelen. Formålet var at animere de 
studerende til i højere grad at gøre 
sig nogle overvejelser vedrørende 
diagnoser, differentialdiagnoser 
samt udrednings- og behan-
dlingsplan, før diskussion med 
superviserende læge. Dernæst 
var det formålet at stimulere 
til yderligere læring - ikke 
kun, hvordan den konkrete 
patient skal håndteres, men 
også læring af generelle 
emner i relation til prob-
lemstillingen.

DASL-skemaerne er 
forudgået af omfat-
tende studier vedr. 
form og indhold samt 
diskussioner og godkendelse i 
1-3.sem. kandidatudvalget samt stu-
dienævnet. På trods af orienterende mails til 
studerende samt kliniske lektorer og professorer på de 
pågældende semestre, har det vist sig, at der har været 
en del forvirring omkring brug af skemaerne i praksis. 
Dette skylde til dels administrative omlægninger og 
ændrede formater af logbøger. Uanset årsagen, kan 
vi kun beklage dybt.

Vi har fået mange kommentarer og spørgsmål til 

DASL vedr. form og procedurer og dertil nogle kon-
struktive forslag til forbedringer. Det er vi yderst 
taknemmelige for og vi har taget kommentarer til 
efterretning. I fremtiden vil form og procedure for 

brug af DASL-skemaet derfor være noget mere 
simpel end tidligere. Det reviderede 

DASL-skema, som bruges fra 
forårssemestret 2010, er be-
tydelig kortere, indeholder 

ikke rubrik til patientlabel og 
skal ikke afleveres i CEKU.

I efterårssemestret har der været 
tvivl om aflevering af skemaer i 

CEKU. Jeg vil her understrege, at 
der ikke opbevares patienthenfør-

bare data i CEKU. Selvfølgelig sikrer 
vi, at sådanne bliver slettet. Jeg kan 

også oplyse, at skemaer fra efterårsse-
mestret 2009 ikke bliver anvendt i 

studieøjemed, men makuleres. 

Afslutningsvis må jeg sige, at det er en godt 
at se, at de studerende er så observante på 

overholdelse af lovens krav om fortrolighed 
med patienthenførbare data. Tak for det. 

Derudover, håber vi, at de studerende også 
fremover vil give os allehånde kommentarer 

til de tiltag, vi sætter i værk – udover stand-
ardevalueringerne, som vi selvfølgelig gransker nøje. 
Jeres kommentarer gør en forskel.

mvh
Charlotte Ringsted
CEKU




























 

 







 

 







 

 







 



 

 







 

 






 

 






 



 

 






 

 






 

 







 



 

 







 

 






 



























Til dig som netop er kommet på 7. el 9. sem (hhv. 1. og 3. sem kandidat) eller netop er kommet videre fra selvsamme....
MOK redaktionen modtog over ferien følgende mail fra Dag Rune Stormoen, og har fået indhentet svar fra CEKU. 

Guide til vintervejret

Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på 
lille, velfungerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt in-
dlæring af centrale teoretiske og kliniske redskaber.
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder 
med efterflg. 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 vag¬ter 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 engage-
ment, hvorfor du som OBS’er ikke bør væ¬re på 
andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.

Omkring ansøgning og ansættelse:
Du skal ansøge senest mandag 15. februar kl. 10 via 
ansøgningsblanket på fadl.dk 
Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punk-
ter, 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 onsdag 17. februar 
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 Asthildur Arnadot-
tir: asthildur@stud.ku.dk

•

•

•

•

•

VAGTBUREAUET

I disse tider kan det være rigtig svært at 
komme omkring, så på mok vil vi prøve 
at være rigtig behjælpelige.
Der ligger rigtig meget sne derude, og der 
er bestemte egne i landet som er hårdere 
ramt end andre.
Hvis man har til hensigt at tage til eller fra 
sønderjylland, fyn, lolland-falster, nordjyl-
land eller bornholm i løbet af ugen så skal 
man nok overveje at lade være.
Hvis det ender med at man er nødt til 
det, så er det bedste transportmiddel nok 
dine egne ben.

Hvis man absolut er nødt til køre ud i bil, så følger her en række gode råd:
Husk at fjerne sne og/eller is fra specielt forruden inden du kører afsted.
Husk også at fjerne laget af sne fra din bils tag for at undgå at skulle ud og fjerne det 
i næste kryds efter en opbremsning..
Vinterdæk er en rigtig god ide, men er ikke obligatoriske i Danmark (hvis man kører til 
Sverige skal man dog være opmærksom på at det som noget nyt er blevet obligatorisk 
fra 01/12 til 31/03, hvis der er vinterforhold på vejene). 
Pigdæk er tilladt fra 01/11til15/04, men skal monteres på alle hjul hvis de skal 
benyttes
Snekæder er tilladt (åbenbart hele året), men kun under forudsætning af at de ikke 
ødelægger vejene. 
Hårde opbremsninger er en dårlig idé.
Voldsomme accelerationer fungerer generelt dårligt (og hvis man skubber sin bil igang 
skal man  være opmærksom på kraftigt sprøjt)

•
•

•

•

•

•
•

Cyklisterne skal naturligvis ikke snydes så her lidt gode råd til dem:
Lad være med at køre lige bag ved biler eller holde lige bag ved dem og vente i 
krydset.
Lad være med at hovere alt for meget når du overhaler alle bilerne (pumpede mænd i 
små biler, der er kørt fast kan godt have en tendens til at være lidt aggressive).
Ovenstående regler for anvendelse af dæk må antages også at gælde cykler (der står 
i hvert fald ikke på trafikken.dk at det kun skulle dække for biler).
Hold dig fra meget skarpe sving.

Fodgængere skal generelt prøve at gå på nogenlunde samme måde som de plejer, med 
et par undtagelser:

Vand er stift så det er normalt at kunne gå på det.
Biler kan generelt ikke rigtig bremse, så lad være med at satse på liiige at nå over.
Anskaf støvler lavet af salt.
Vintersko er ikke opbligatoriske i Danmark men er en rigtig god ide.
Pigsko er tilladt fra 01/11til15/04, men skal monteres på alle ben hvis de skal 
benyttes.

Generelt skal man i øvrigt overholde følgende regler:
Man skal ikke hente pizza for langt væk - den når nemlig at blive kold.
Hvis man absolut skal gå kold et fremmed sted efter en brandert skal man enten gøre 
det indendørs eller udendørs i en polarsovepose.
Man skal ikke sætte små børn eller små hunde fra sig udendørs, da der kan forekomme 
dybe snedriver, som de kan blive væk i.
Man skal ikke være en dværg.
man skal ikke bo på Bornholm.

Mia Joe/MOK.red.
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Er du interesseret i et fl eksibelt fritidsjob, med 
rige muligheder for fordybelse og ansvar? 

Kan du lide et sundt arbejdsmiljø med gode kolleger? 
Så læs videre.  

HVAD:
Afdeling 521 på Hagedorn Research Institute (HRI) 
søger en medicinstuderende (gerne startet på 7.se-
mester) til indtastningsarbejde. Arbejdet består for-
trinsvis i at opsøge og udvælge relevante oplysninger 
i patientjournaler (enten elektronisk eller på papir-
form). Dette kræver således, at du er interesseret i 
at stifte bekendtskab med patientjournalen og skelne 
mellem relevante og irrelevante informationer. 
Efter en kort indlæringsperiode vil du selv kunne 
tilrettelægge din arbejdsuge som du har lyst til. Vi 
forventer dog en gennemsnitlig arbejdsuge på ca. 10 
timer. Timelønnen for studentermedhjælpere ligger 
på ca. kr. 143,- plus feriepenge.

HVOR: 
HRI er en forskningsenhed under Novo Nordisk, be-
liggende tæt ved Steno Diabetes Center (SDC). HRI 
ligger i Gentofte på Niels Steensens Vej, i nærheden 
af Gentofte og Jægersborg stationer. 
Vores afdeling er bindeleddet mellem HRIs arbejde 
inden for grundforskning og SDCs kliniske ambu-
latorie- og hospitalsarbejde. Både HRI og SDC er 
højt specialiserede afdelinger, der baserer deres 

akademiske arbejde på forskning, behandling af 

patienter og uddannelse i diabetes.

Vores afdeling hedder “Applied Genomics And 
Metagenomics In Metabolic And Cardiovascular 
Disorders”. Vi er interesserede i den molekylær-
genetiske baggrund for type 2 diabetes, fedme, det 
metaboliske syndrom samt sideløbende komplika-
tioner. Afdelingens medarbejdere udgøres af biologer, 
biomedicinere, læger, ingeniører og laboranter, samt 
fl ere speciale- og ph.d.-studerende. Dette gør arbejdet 
mere interessant og alsidigt. Der vil være mulighed 
for at skrive OSVAL2.

Lyder dette som noget for dig, så send et par linier om 
dig selv samt et CV.  Har du spørgsmål til stillingen 
kan vi kontaktes:

Stud. med. Frida Emanuelsson 
fdae@hagedorn.dk

og stud. med. Nikolaj Thure Krarup
ntk@hagedorn.dk

Hagedorn Research Institute 
afd. 521, NLD2.22.1
Niels Steensens Vej 1
2820 Gentofte

Lægestuderende 

søges til almen praksis på Frederiksberg

Du skal arbejde i receptionen med at tage telefoner og vikariere for vores sygeplejersker i laboratoriet med 
blodprøvetagning, vaccination, EKG og lungefunktionsundersøgelse. 
Du arbejder hele tiden sammen med det faste personale og du kan regne med en oplæringsperiode, hvor du 
også lærer vores software system af kende. 
Timelønning efter FADL’s overenskomst.
Tiltrædelse snarest muligt.

Lægerne Dein, Mandel, Mikkelsen & Valeur
Falkoner Allé 63, 1.sal
2000 Frederiksberg

e-mail: p02000b_lm@darwin.dk

Invitation
MF Marion Pedersen fra Venstre og Karin Riis-
Jørgensen, tidligere medlem af
Europaparlamentet for Venstre, har hermed 
fornøjelsen at invitere dig til konference om
organdonation onsdag d. 3. marts 2010 klokken 
9.00 – 12.00, i Fællessalen på
Christiansborg. For de, der deltager i konferencen, 
vil der efterfølgende blive tilbudt
frokost udenfor Fællessalen.
Mangel på organer – hvad er løsningen?
Lige nu venter omkring 600 danskere på at få et 
nyt organ, så de kan få livet tilbage. Danmark
indtager en kedelig bundplacering i Europa, 
når det gælder donorer og transplantationer. 
Det kan
vi gøre bedre. Flere liv kan reddes. Med udgang-
spunkt i klip fra fi lmproducent Anja Dalhoffs
dokumentarfi lm ”Kidney on ice”, åbner vi op for en 
debat omkring de etiske spørgsmål indenfor
organdonation. Dagen vil også byde på faglige 
såvel som faktuelle indlæg om indsatsen i Dan-
mark,
den resterende del af Norden samt Europa.
Program:
9.00 – 9.10 : Velkomst ved MF Marion Pedersen 
fra Venstre og Karin Riis-Jørgensen,
tidligere medlem af Europaparlamentet for 
Venstre.
9.10 – 9.30 : Forevisning af klip fra dokumentarfi l-
men ”Kidney on ice” af fi lmproducent
Anja Dalhoff, efterfulgt af kommentarer.
9.30 – 9.40 : Oplæg ved Mads Hemmingsen, der 
er 33 år og venter på en nyre.
Panel 1: Den etiske debat
Organdonation rummer mange etiske spørgsmål. 
Med Gunna Christensen fra Etisk Råd kan der
blive kastet lys over disse. Henning Nielsen, der er 
sygehuspræst på Rigshospitalet vil derefter
fortælle om hans rolle, herunder ritualer, i forbind-
else med afskeden med hjernedøde patienter.
Henning Nielsen har siddet i den gruppe af 
præster, der har udviklet ritualerne.
9.40 – 10.00: Oplæg ved Gunna Christensen, Etisk 
Råd og Henning Nielsen, Sygehuspræst.

10.00 – 10.15: Spørgsmål og diskussion.

Studentermedhjælper søges

Hagedorn Research Institute 

ANNONCER

I denne uge er de kære læser blevet forvagt på 
en medicinsk afdeling. Din aften nattevagt har 
været rolig, men du kaldes til modtagelsen da 
der er blevet meldt en patient med manglende 
vejrtrækning. Efter at have gnedet søvnen ud 
af øjnene, hoppet i træskoene og fundet det 
obligatoriske tyggegummi frem begiver du dig af 
sted, imens hjernen brydes med indikationer for 
respirator, virkningsmekanisme for bronkodila-
terende midler samt en strøtanke om en rapport 
om lungefunktionsøvelser fra 4. semester.
Idet du træder ind af døren bemærker du en 
særlig lang ambulance trille ind uden udrykn-
ing.
Ud af ambulancen kører redderne en båre 
som kunne gøre en middelmådig kampvogn 
misundelig med hensyn til forstærkninger af 
stellet. Dette skal siden vise sig ikke at være 
ubegrundet, på dit øjemål skønner du patien-
tens BMI til 52.
Ved siden af båren går en tydeligt nervøs kvinde. 
Hun forklarer at hun for kort tid siden er flyttet 
ind hos patienten.
I nat kunne hun pga. støj i baggården ikke falde 
i søvn. Hun bemærkede pludselig at manden 
ikke trak vejret. Dødsensangst begyndte hun 
at ruske i ham, og efter et lille minut trak han 
vejret hårdt, for igen at stoppe med at trække 
vejret. Da dette havde gentaget sig en tre gange 

ringede hun 112.
Efter at have installeret din, i øvrigt velbefind-
ende patient med lidt ilt på maske kan du starte 
med at snakke lidt med ham. Han fortæller 
dig at han gennem de sidste par måneder har 
bemærket at være blevet mere irritabel på 
arbejdet.
Han har selv tilskrevet dette at han ofte 
vågner med hovedpine og ikke føler sig fuldt 
udhvilet. 
Da han endvidere havde bemærket at han 
ofte skulle tisse om natten var han gået til sin 
egen læge.
Denne havde mistænkt diabetes, men var i 
stedet kommet frem til at der måske var noget 
med et forstørret hjerte i højre side, hvilket 
patienten ikke helt havde forstået…

Så kære læser… hvad fejler patienten? Vi fisker 
efter et ganske særligt syndrom!!!

Da dette er semesterets første quiz har vi sat 
ekstra høje præmier på højkant!
Således kan vinderne vælge en helt valgfri 
præmie fra MOKs helt egen præmiekasse.
Kender du svaret så tøv ikke med at skrive til 
mok@mok.dk med dit svar og dit tlf nr!

Mikael/Mok-red 

UGENS QUIZ!�
Den diagnostiske quiz:

Denne uges quizs er dedikeret lægeløftet…
Hele 2 gange har universitetet set det nød-
vendigt at lave en case med et såkaldt akut 
abdomen. Det er jo ganske relevant, men i 
introduktionen fremgik det tydeligt begge 
år at den omtalte patient havde normale 
tarmjyde…

Nakkehårerne har rejst sig på samtlig redak-
tionens medlemmer, idet ingen havde hørt 
om tarmjyde.
Det er jo nærliggende at der må være tale om 
en trykfejl, men redaktionen opnåede hurtigt 
konsensus om at opgaverne naturligvis bliver 
læst grundigt igennem ved gennemretningen 
af opgaverne og forkastede derfor hurtigt 
denne hypotese.

Herefter gik jagten ind, opslag i klinisk ordbog 
var uden held. En hurtigt Googling result-
erede i et indlæg fra universitetsavisen hvor 
selv samme opgave er citeret samt linket til 
de åbenbart så vigtige cases.
Wikipedia bragte heller ikke svaret 
nærmere. 
Vi måtte derfor kontakte fagpersoner inden-
for området og ringede til mellemvagten på 
mavetarmkirurgisk afdeling på Bispebjerg 
Hospital, læge Morten Lind som kom med sin 
vurdering… men kære læser hvad er din?
Og hvad skal man gøre hvis tarmjyde er nor-
male, eller ikke er normale???

Basale quiz
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MEDICINSK FYSIOLOGI 

Jeg er en studerende som søger hjælp til at komme 
i gang med faget medicinsk fysiologi, som jeg skal 
til eksamen i d. 25. marts mod betaling. 

Hvis i er intereseret i at afsætte 1-2 timer hver 
weekend indtil midten af marts måned, som formål 
at hjælp mig igang med for eksempel forståelse 
af målsætninger m.m , så skriv venligst til min 
mail på mokab07@student.sdu.dk eller ring på 
31656988.

Mange tak på forhånd.

mvh
Mona Kab Omir

BØGER SÆLGES BILLIGT 
1-12. sem.
Tlf. 29 93 39 35
Mail mette_gyldenloeve@yahoo.dk

Mange tak for hjælpen!
Venlig hilsen

Mette

KEYBOARDSPILLER SØGES?
 

Kan du spille elektronisk musik og/eller key-
board? 

Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop 
besætning ønsker at prøve kræfter med et mere 
elektronisk, men stadig partyvenligt koncept. 

Vi søger stud.med’er som kan lave/har lyst at 
prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på 
computer/keys/plader. Vi har fast øvetid mandag 
aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens 
øvelokale. Vi satser på at spille ude ca. en gang 
om måneden. 

Er du interesseret ? - så send en mail til trine.
linnea@gmail.com og rasmuskoster@hotmail.
com.

FODTERAPEUTSKOLEN 
- søger stud.med. til undervisning i anatomi/fysi-
ologi - specielt underekstremiteterne.

Bog af Finn Bojsen-Møller: Bevæge-apparatets 
anatomi. ISBN: 8774100149 

Undervisningen skal foregå i dagtimerne i peri-
oderne januar-juni og august-december hvert år. 
Ca. 100 timer pr. periode med ca. 2-6 timer  fordelt 
på 2 á 3 dage pr. uge. Ansættelse på timelærer-
kontrakt.

Afl ønning sker efter Finansministeriets sats IV for 
timelønnet undervisning og udgør pr. 01.10.2009, 
kr.374,18  pr. undervisningstime incl. forberedelse 
+ 12½% feriegodtgørelse. 

Der vil være mulighed for at overtage materiale 
fra vores nuværende underviser.

PS! Første undervisnings er den begyndelsen af 
marts 2010. Grunden til vi søger en underviser er 
at vi skal have dobbelt elevindtag i marts 2010, 
vi har en underviser til det et hold men mangler 
til det andet hold.

Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning om 
hvor langt du er i studiet bilagt dokumentation for 
gennemgåede/beståede dele af studiet  til:

FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100 København Ø.
Att. Forstander Jytte Beck
jb@fodterapeutskolen.dk

Kvindelige Lægers 
Forenings legater

Læge Agnethe Løvgreens Legat

Formål: Støtte til AIDS og cancer forskning udført 
af kvindelige læger og medicinstuderende.
Adresse: Danske Kvindelige Lægers Forening. 
Att. Formanden  Agnete Basbøll, Svejgårdsvej 23, 
2900 Hellerup. Tlf. 39 62 05 31. 
E:-mail: basboll@post6.tele.dk
Legatet uddeles i fl ere portioner i forbindelse 
med årsmødet.
Der kræves ikke ansøgningsskema
Ansøgningsfrist: 1. Marts

Ansøgning: må være i kort form (max. 3 A-4 sider) 
indeholdende projektbeskrivelse og budgetovers-
lag samt curriculum vitæ og publikationsliste 
i kopi.

Det bedes oplyst om støtte er søgt/bevilliget fra 
anden side.

Medlemskab af Danske Kvindelige Lægers Foren-
ing er en forudsætning for, at ansøgningen kan 
behandles. Kontingent 250 kr. om året, studerende 
125 kr. 

Indmeldelse ved henvendelse til Vibeke Jørgensen, 
Hegnsvej 37, 2850 Nærum. Tlf. 45 80 03 28.
E-mail:  vibeke.jorgensen@dadlnet.dk

Legestudenter se hit!

Ambio Helse søker medisinstudenter til som-
merjobb på sykehjem og i hjemmetjeneste i Norge 
sommeren 2010.

VI TILBYR:
• God lønn
• Fri reise og bolig
• Verdifull erfaring og spennende opplevelser

Registrer din CV i dag på www.ambio.no

Kontakt oss på helse@ambio.no eller tlf  +47 22 41 
07 02 for mer information.

ATLS OG ATCN KURSERNE 

– ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT / 
ADVANCED TRAUMA CARE FOR NURSES 
–MANGLER FIGURANTER.

I Danmark blev det første kursus ATLS kursus 
afholdt i foråret 1998. Indtil nu har mere end 1.000 
læger gennemgået et ATLS kursus i Danmark. 
ATLS kurserne bygger på enkle principper for 
modtagelse og behandling af den akutte patient 
med fokus på den første time efter tilskadekomst. 
Ideologien bygger på det princip, at diagnostik og 
behandling udføres systematisk efter skadernes 
potentielle dødelighed. Der tilstræbes praktisk 
kunnen frem for detaljeret viden om patofysi-
ologiske detaljer. Indholdet i kurset udvikles 
løbende i henhold til den nyeste forskning indenfor 
traumatologien. 

ATCN blev indført i Danmark i 2001. Sygeple-
jerskerne undervises efter samme principper og 
bog, som lægerne.
På kurserne veksler programmet mellem fore-
læsninger, diskussioner, gennemgang og øvelse 
i praktiske håndgreb (skills), samt simulerede 
patientscenarier.

Der er fl ere scenarier i ATLS/ATCN kurserne, der 
kræver medvirken af fi guranter. Figuranterne 
bliver sminket, således at de situationer der 
vises, giver et overbevisende livagtigt billede af 
virkeligheden. Figuranter medvirker både ved 
initial assessment demonstration, skills stations 
og den praktiske eksamen. 
Som figurant får man et godt indblik i den 
fremgangsmåde og metodik, der anvendes ved 
modtagelsen af svært tilskadekomne personer 
på et hospital. 
Hvem kan være fi guranter

Vi har gennem årene haft god hjælp af reddere, 
medicinstuderende og sygeplejestuderende.

Figuranter møder på kursusstedet, som er Fly-
vestation Skalstrup ved Roskilde, ved kursusstart 
en torsdag morgen og er med under hele kurset 
til efterfølgende lørdag klokken 13.00. Når fi g-
uranterne ikke er “i aktion” (fx. under auditorieun-
dervisningen) kan de være observatører på kurset. 
Der gives ikke noget honorar for figuranters 
medvirken, men ATLS/ATCN dækker eventuelle 
udgifter til transport og overnatning.    
 
Hvis du er interesseret i at deltage som fi gurant, 
kan du udfylde en formular på www.ATLS.dk . Det 
er muligt at melde sig som fi gurant på et specifi kt 
kursus (datoerne ligger på hjemmesiden) eller at 
komme på vores generelle liste - eller begge dele.

Vi håber du har lyst til at være med.
ATLS & ATCN i Danmark
Birgitte Søhus (Soehus@post.tele.dk)
+45 20 67 08 77 

Erhvervsakademiet 

København Nord søger 

undervisere

Til sundhedsfaglige fag á 1 – 3 dages varighed i 
skolens kursusafdeling søges undervisere til:

Elektronisk Journalisering
Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler
- Bevægeapparatet
- Fordøjelse
- Kredsløb og åndedræt
- Urologi
Arbejde med recepter, attester og registre
Brug af DRG – diagnoserelaterede grupper
Grundlæggende diagnoselatin

Målgruppen er ansatte ved Regionens hospitaler, 
der følger forskellige kompetenceforløb på skolen, 
hvori disse fag indgår.

Har du tid og lyst til at møde kursister med masser 
af entusiasme for ny viden, så ring til:

Uddannelsesleder
Annette Hjort
Tlf.nr.: 8852 6618
e-mail: ahc@knord.dk

Erhvervsakademiet København Nord, Trongårds-
vej 44, DK-2800 Kongens Lyngby
Tel: (+45) 8852 6600  erhvervsakademiet@knord.
dk  www.knord.dk  

ANNONCER

Kontakt oss på helse@ambio.no eller tlf  +47 22 41 

Tlf.nr.: 8852 6618
e-mail: ahc@knord.dk

Erhvervsakademiet København Nord, Trongårds-
vej 44, DK-2800 Kongens Lyngby

hvor langt du er i studiet bilagt dokumentation for 
gennemgåede/beståede dele af studiet  til:

Legestudenter se hit!

København Nord søger 

Til sundhedsfaglige fag á 1 – 3 dages varighed i 
skolens kursusafdeling søges undervisere til:

Elektronisk Journalisering

FODTERAPEUTSKOLEN

Læge Agnethe Løvgreens Legat

Formål:
af kvindelige læger og medicinstuderende.

E-mail:  vibeke.jorgensen@dadlnet.dk

Erhvervsakademiet 

Mail mette_gyldenloeve@yahoo.dk board? 

Erfarent cover-band med hidtil klassisk rock/pop 
besætning ønsker at prøve kræfter med et mere 
elektronisk, men stadig partyvenligt koncept. 

Vi søger stud.med’er som kan lave/har lyst at 
prøve kræfter med rytmer og lydkulisser på 
computer/keys/plader. Vi har fast øvetid mandag 
aften kl. 19:30-23:00 i Panum Studenterklubbens 

Kvindelige Lægers 
Forenings legater

udgifter til transport og overnatning.    

Hvis du er interesseret i at deltage som fi gurant, 
kan du udfylde en formular på www.ATLS.dk . Det 
er muligt at melde sig som fi gurant på et specifi kt 
kursus (datoerne ligger på hjemmesiden) eller at 
komme på vores generelle liste - eller begge dele.

Vi håber du har lyst til at være med.
ATLS & ATCN i Danmark
Birgitte Søhus (Soehus@post.tele.dk)

af entusiasme for ny viden, så ring til:

Erhvervsakademiet København Nord, Trongårds-

com.
 Danske Kvindelige Lægers Forening. 

Att. Formanden  Agnete Basbøll, Svejgårdsvej 23, 

Legatet uddeles i fl ere portioner i forbindelse 
ATLS OG ATCN KURSERNE

– ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT / 
ADVANCED TRAUMA CARE FOR NURSES 
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Universitet kan være et svært sted at færdes for den 
identitetskriseramte student på et-par-og-tyve år. De 
mange ukendte ansigters tomme udtryk kan virke 
dømmende, som om de ser alt det, man håber ingen an-
den kan se ved en selv; At håret ikke sidder ordentligt, 
trøjen er fra sidste år og håbløst umoderne og selvom 
bøjlen efterhånden er fjernet, kan de garanteret stadig 
se den på mig. Sådan føles det ofte for den upopulære, 
men livet for den populære er en konstant ekstase af 
vellyst, som den umiddelbare sødme af frugtsaft ved 
den allerførste bid af æblet. 
Hvordan skal man dog opnå en sådan popularitet, når 
man bare har kedeligt leverpostejsfarvet hår, ikke 
kører knallert og aldrig i sit liv har hverken røget 
smøger eller gået i lædertøj? 
- Lad os tage udgangspunkt i Panums måske mest 
populære dreng, Michael Concillado. Vi har alle set 
ham nonchalant slentrende gennem Panums gange, 
allestedsnærværende og uanfægtet imponerende med 
sit vindende smil. I forståelse af hans væsen, og ved 
analyse af et par simple tricks, vil vi forsøge at hjælpe 
dig, kære læser, på popularitetens snørklede og til 
tider uvejsomme sti. 
Her er din vejledning til, hvordan du skal forholde dig 
til nogle af dagligdagens sociale udfordringer, for at 
opnå den euforiserende tilstand af popularitet.

1      BEKLÆDNING

 Førstehåndsindtrykket er altafgørende for din frem-
tidige status blandt nye mennesker! Det er vigtigt 
at have en uangribelig fremtoning, hvilket, foruden 
påklædning, stiller krav til de korrekte accessories. 
 Lædertøj er altid et hit! Om det er den klassiske 
lædervest, en smart læderbuks eller en ulasteligt 
udsmykket læderjakke, som det f.eks. ses på Michael 
Concillado i ”Scorebogen” anno 2009, er overladt til 
dig; så længe det slidstærke, maskuline materiale 
indgår, er du godt på vej.
Ligegyldigt dit valg af beklædning er det essentielt at 
du ryger rigtig mange smøger. Gerne steder hvor det i 
realiteten ikke er velanset, men rigt observeret.  
 Om muligt er det dog vigtigere at huske ALDRIG at 
bruge briller! Dette er et socialt selvmord, og kan ikke 
engang reddes helt ved ekstra mørke påsætningsglas. 
En sti der nødigt skal betrædes er endvidere 
det dekadente behov for slik og søde sager! 
Det kan føre til svær adipøs tilstand, 
hvilket må anses som en hæmmende 
faktor for populariteten. 
 Den største dødssynd er dog bøjle på 
tænderne! 

2      TRANSPORTMIDLER

Din ankomst er første mulighed for at over-
rumple folk med indtryk. Det bedste transportmid-
del du kan anskaffe dig er, uden den mindste anelse af 
tvivl i vort sind, en knallert. Er dette en umulighed, 
grundet manglende knallertkørekort, forbud fra 
forældre eller i henhold til arbejdet (som tilfældet 
eksempelvis var for Michael Concillado a.k.a. grønt 
buds ”Junior”), kan en cykel med papskive i baghjulet 
anvendes. Vis dig blot aldrig offentligt i rulleskøjter, 
og er det et spørgsmål om liv og død: anvend in-lin-
ers. Ligeledes skal du huske at smide cykelhjelmen i 
samme nu, som du er uden for mors synsvidde. Hæng 
den eventuelt på cykelstyret; viser mor insisterer, 
men du er ligeglad!

3      VENNER

At kende de rigtige mennesker er fundamentalt 
for dit sociale netværk. Vigtigst er det ikke at være 
anderledes, men derimod altid være medløber når 
sejere og mere populære personer tager et initiativ. 
Når du efterhånden er kommet ind i varmen, så sørg 
for at lukke kliken og gør den din egen, som Michael 
Concillado har formået det med fx Scorebogen. En 
god måde at skabe sammenhold er ved at holde an-
dre udenfor. Hertil kan næste punkt vise sig at være 
ganske anvendeligt.

3      MOBNING

 På den til tider voldsomme færd mod popularitetens 
trone, kan man fi nde sig selv i situationer, der kræver 
både snilde og behændighed. Vi tænker selvfølgelig 
på enhver konkurrences ærefulde aspekt: Mobning 
af din modstander.
 En eviggyldig metode er fremhævelse af andres 
svagheder, specielt hvis det samtidig er en af dine 
styrker. Eksempelvis kan Michael Concillado komme 
ovenpå i enhver given situation, ved at referere til 
andres manglende rytmiske sans på et dansegulv, da 
han selv har kolossale mængder latino-blod fl ydende 
i årene. Er du selv offer for et så genialt, om end 
nederdrægtigt, angreb, kan du i langt de fl este situ-
ationer slippe helskindet igennem ved hjælp af et af de 
vigtigste våben i den populæres arsenal; ”send bolden 
videre”. Dette går i al sin genialitets enkelthed ud 
på, at nedgøre en anden og svagere tilstedeværende, 
hvorved den negative opmærksomhed fjernes fra din 
pinlige situation. 

5      SAMTALE

I samtalen har du muligheden for at bryde første-
håndsindtrykket, i fald det ikke har båret den for-
ventede frugt. Du kan her manipulere med andres 
opfattelse af dig, dem selv og andre, og herved ændre 
det indbyrdes magtforhold. Det vigtigste er at frem-
hæve dig selv! Dette skal selvfølgelig, som Michael 
Concillado har lært os, ske ved historier om din 
dygtighed i de af gruppen mest accepterede emner. 
Er det muligt, afbryd da gerne en andens ordstrøm, 
for at vende samtalen til din, altid bedre og vildere, 
historie. Har du ikke umiddelbart et emnerelateret 
bidrag, da foreslår vi, at du alligevel afbryder og blot 
skifter emne. 

6      HISTORIER

 Dine historier er det centrale i din samtale, da det 
kan være udgangspunkt for en mindre monolog, og 
dermed fastholdelse af opmærksomheden. Du skal 
altid pynte på sandheden i dine historier, da du i dig 
selv ikke nødvendigvis er interessant. Desuden som 
Michael Concillado siger: ,,mi casa es su casa”. Dine 
venners historier er lige så meget dine, og kan bruges i 
fl æng til at hjælpe på egen eventuelt manglende erfar-
ing. Dit yndlingsemne er naturligvis ting du har gjort 
– som er forbudte! Vær dog varsom med ikke at lade 
dig rive med, da det farlige og forbudte hurtigt kan 
overskride andres grænser for acceptabel bøllethed. 
Tal gerne om emner som smøg-rygning, øller og oprør 
mod forældre.

7      SKOLE

 I klasseværelset skal du helst undgå at blive set, men 
med snilde og behændighed kan skolen udnyttes 

til din fordel. Her kan du i altovervejende grad 
vise omverdenen, hvor ligeglad du er med 
regler og reprimander. Intet signalerer dette 
bedre overfor dine holdkammerater, end at 
skulke! Det virkede i folkeren, det virkede 
i gym og lur mig om ikke også det virker på 

uni. At skulke vil sige ikke at møde til timer, 
på trods af manglende fratrædelsestilladelse. 

Derfor er det vigtigt at blive set andetsteds, for 
eksempel i skolegården rygende smøger. Er der af 
uransagelige årsager ingen der har set dig, fortæl da 
gerne hvor mange smøger du har røget, øller du har 

drukket og lidt lektier du har lavet. Tag som bevis, 
på et hvilket som helst tidspunkt, et kig ned i Panum 
Instituttets atrium gård, og du vil se Michael Concil-
lado ryge cigarillos, pibe eller cigar. 

8      FRITID

 Efter skoletid må du opretholde dit lettere lovløse ry. 
Vi mener her ikke du skal klæde dig ud som Robin 
Hood i Hareskoven, men sørge for at dine fritidsin-
teresser matcher de indenfor popularitetens verden 
velansete. Selvfølgelig er dit ypperste mål pladsen 
som fodboldholdets kaptajn. Med denne eftertragtede 
stilling er du automatisk sikret en populær tilværelse, 
men er dette en umulighed, kan andre sportsgrene 
som basketball, kampsport og den afsindigt fysisk 
og psykisk krævende sport, ultimate (frisbee kast) 
også gå an. Er du ikke til den type konkurrence 
sport, kan du, som Michael Concillado, fremvise din 
anatomiske overlegenhed i vægtløfterrummet for de 
mange beundrende beskuere. Her kan du øge din 
popularitet med kommentarer som: ,,Åh, jeg kan 
næsten ikke løfte min arm, fordi jeg tog så mange!”, 
,,velkommen til gunshowet” eller ,,jeg ved ikke om du 
hørte mig tælle, men jeg tog over tusinde!”. Desuden 
kan du imponere med din altomfavnende viden om 
menneskets anatomiske struktur, lige fra den øvre 
ubulus muskel til nedre dorsinus.

9     FAMILIEN

 Familien kan nemt blive en begrænsende faktor 
for din popularitet. Vi kender alle til, hvordan vores 
forældre kan være pinligt gamle, små søskende 
barnlige og familiens regler sindssygt uretfærdige og 
strenge. Den populære vil søge aldrig at blive observer-
et i selskab med forældre, da disse per defi nition er 
kiksede og useje. Retten til at være træt af en forælder 
er dog forbeholdt den enkelte, og ingen anden, ikke 
engang andre klike medlemmer, kan overhørt ytre sig 
negativt om dem. Befi nder du dig i en sådan situation, 
er det af yderste vigtighed, at du gør opmærksom på 
din egen faders superioritet over de andres. 
 Et ekstra es, som kun enkelte fra naturens side er 
blevet begavet med, er store søskende. Disse er et 
afsindigt stærkt kort at have i baghånden, og kan 
tjene din popularitet på adskillige måder. Er det en 
ældre søster står du automatisk godt hos drengene, 
hvis du sørger for at invitere dem hjem, mens hun 
har sine veninder ovre til enten fest 
eller overnatning og dertilhørende 
nattøjspudekamp. En bror kan være 
en sikkerhed der udnyttes mod 
rivaler ved trussel om buksevand. 
Desuden kan en storebrors popularitet 
være et springbræt for din egen. Eksem-
pelvis var Michael ”Junior” Concillado 
forhåndsgodkendt som VIP hos de grønne 
bude, grundet storebror ”Santo” allerede 
legendariske rygte. 

10   ANDEN FREMTONING

 Når du nu har styr på den grundlæggende opførsel og 
de mest basale tricks, kan du krydre din fremtoning 
med et par ekstra kunster, som altid efterlader dit 
omgivende publikum i ærefrygtig beundring. Simple 
semiforbudte ting som at spytte offentligt, spille bold 
på steder med ”græsset må ikke betrædes” skilte el-
ler bare at se sur og forurettet ud overfor forældres 
venner, er altid popularitetsøgende. Desuden er det 
usigeligt sejt at bande når du taler. Dette er en altid 
gældende retningslinje, men sejhedsfaktoren øges alt 
efter hvem du taler med. Fra dine venner til lærere, 
toppende ved at bande overfor dine forældre. 
 Et moderne fænomen har ydermere lagt grundlag 
for en mulig vej til popularitetens trone: Fjæsbogen! 
Denne vidunderlige opfi ndelse giver dig mulighed 
for, ud over at følge med i populære events, at bruge 
simple skriftlige opdateringer til at lade verden vide 
hvad du foretager dig. Her er der ingen, der tjekker 
sandheden i din påstand, og folk vil, uden at se eller 
kende dig, opdage hvor mange seje og populære ting 
du laver. Sørg for at kommentere på andre populæres 
profi lstatus og billeder, samt hyppigt at opdatere 
din egen status. Start for eksempel allerede nu med 
at skrive: 
 ”Hænger ud med Michael Concillado og læser ”Hvem 
vil være populær””.

HVEM VIL VÆRE POPULÆR?
Af: Mathias og David Hvidtfelt Hansen

Michael Concillado

har sine veninder ovre til enten fest 

Desuden kan en storebrors popularitet 
være et springbræt for din egen. Eksem-
pelvis var Michael ”Junior” Concillado 
forhåndsgodkendt som VIP hos de grønne 
bude, grundet storebror ”Santo” allerede 

bruge briller! Dette er et socialt selvmord, og kan ikke 
engang reddes helt ved ekstra mørke påsætningsglas. 
En sti der nødigt skal betrædes er endvidere 
det dekadente behov for slik og søde sager! 
Det kan føre til svær adipøs tilstand, 
hvilket må anses som en hæmmende 

 Den største dødssynd er dog bøjle på 

TRANSPORTMIDLER

Din ankomst er første mulighed for at over-
rumple folk med indtryk. Det bedste transportmid-
del du kan anskaffe dig er, uden den mindste anelse af 

 I klasseværelset skal du helst undgå at blive set, men 
med snilde og behændighed kan skolen udnyttes 

til din fordel. Her kan du i altovervejende grad 
vise omverdenen, hvor ligeglad du er med 
regler og reprimander. Intet signalerer dette 
bedre overfor dine holdkammerater, end at 
skulke! Det virkede i folkeren, det virkede 
i gym og lur mig om ikke også det virker på 

uni. At skulke vil sige ikke at møde til timer, 
på trods af manglende fratrædelsestilladelse. 

Derfor er det vigtigt at blive set andetsteds, for 
eksempel i skolegården rygende smøger. Er der af 
uransagelige årsager ingen der har set dig, fortæl da 


