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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:
Revyen 2010 - mænd der mader kvinder.

Onsdag:  MOK nr 16, årgang 42 udkommer
  SATS månedsmøde kl. 16.15  - se s. 9
  Pippi får besøg af Brok kl. 17.00 - se s. 9
  FADL Rusintro for hold 111 - se s. 14
  Infomøde til rusvejledningen - se s. 10

Torsdag: Global health intromøde kl. 15 - se s. 6
  PMS månedsmøde kl. 16.15 - se s. 10
  PUFF månedsmøde kl. 16 - se s. 10
  FADL Rusintro for hold 110 - se s. 14
  Infomøde til rusvejledningen - se s. 10

Fredag: www.erdetfredag.dk

Lørdag: Semesterstartsfest kl. 22 - se s. 10 og bagsiden
  

Søndag: MOK loves you long time!  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Billetsalg til Revyen kl. 19 - se forsiden.
  PIT ansøgningsfrist - se s. 10
  Ansøgningsfrist til kardiologihold - se s. 11
  Tilmeldingsstart til FADLs lægevikarkurser
  Aktiv tilmelding til rusvejledningen - se s. 10.

Tirsdag: Stormøde i rusvejledningen kl. 20.00 - se s. 10
  Aktiv tilmelding til rusvejledningen - se s. 10.

Denne  redaktion

MOK

MOK loves you long time!  
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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 stud-
ieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og mer-
itsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II + 
VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
 
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser 
skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på 
Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
6. 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 

Hvor svært kan det egentlig være?
Så er eksamen overstået, og for de fleste forhåbenligt godt.
Men jeg synes man dog man sidder tilbage med en følelse af 
at dem, der laver eksaminerne ikke har den fjerneste ide om 
hvad de laver.
Jeg er selv lige blevet færdig med niende semester, så efter at 
have snakket med nogle stykker på yngre semestre er det blevet 
klart at jeg bestemt ikke har haft det slemt.
9. semesters skriftlige eksamen var indefor pensum, så det tror 
jeg vi skal være glade for.
OSCE'n derimod var noget lidt andet. Jeg bliver lidt ærgelig 
når en eksamen som lægger op til at være for at teste vores 
praktiske kunnen har 5 skriftlige opgaver ud af 12. I øvrigt 
var det ikke fordi de havde taget alle de oplagte praktiske 
som f.eks. I.V. adgang, a-gas, EKG, opsætning af væske, 
førstehjælp, sutur, steril afdækning. Men det kan jo være 
det er fordi alle deres kunstige arme er for slidte, og så er 
det jo ok at vores eksamen bliver dårligere... 
Det er også lidt ærgeligt når man hører at studerende der var 
oppe tidligt på dagen har haft en betydelig dårligere oplevelse 
end studerende der var oppe senere. Og at det samme gælder 
hvis man var oppe på den ene side ad gangen fremfor den 
anden.
Derudover synes jeg det ville være fair hvis alle klinik-hos-
pitalerne bliver bedt om at lave en prøve-OSCE, så alle de 
studerende kan få del i hvad der må betragtes som værende et 
rigtig godt tilbud.

Nå, men som nævnt var det jo trods alt indenfor pensum, 
hvilket er mere end man kan sige om årets 8. semesters eksa-
men... Det burde ikke være for meget forlangt at dem, der laver 
eksamenssættene lige sætter sig ind i pensum.

Jeg synes generelt det er rigtig godt at de er begyndt at lave 
en ny eksamen hvert semester i stedet for at copy-paste gamle 
spørgsmål (inkl. fejl), men når man laver de gamle sæt kan 
man ikke lade være med at studse over alle de fejl og mangler 
der er i besvarelserne, og frygte for at man bliver bedømt på 
hvor tæt man kommer på de nedskrevne svar. Er der nogen 
der efterfølgende retter besvarelserne fra dem der udformer 
sættende?

Nå, men brok er jo altid rart men mere rart er et forslag til 
forbedring.
Man kunne ansætte en studerende fra semesteret over (altså én 
der lige har været oppe til eksamen) til at gennemlæse sættende 
inkl. svar. På den måde ville man sikre at der i det mindste var 
én der havde en lille idé om hvad der er pensum, svært, alt 
for let eller bare forkert der læste tingene igennem inden de 
blev til en eksamen. Jeg kan godt se at der er lidt problemer 
med at have en studerende til den slags, men personen skulle 
naturligvis være anomym og man må antage at vi på det her 
studie er bekendte med begrebet tavshedspligt. 
Men hvis det er for risikabelt hvad så med at der er to uaf-
hængige kliniske lektorer der læser dem igennem - og hvis 
der allerede er det, så nogen der kender målsætningen og 
undervisningen bedre.
For godt nok kan man hvis hele eksamen er helt galt få et 
gratis ekstra-forsøg, men det er altså en ringe trøst, hvis man 
synes man har forberedt sig godt, og så bliver hørt i noget 
helt andet.

Mia / MOK-red.

Sidste uges quiz var en sand fryd for den lungemedicinsk interesserede. Ind�l flere 
læsere kunne både det rig�ge syndrom og baggrunden for navnet. Således skriver 
vinderen, Morten Hilsøe på 9. Semester. Svaret er Pickwick syndrom.
Det er navngivet e�er den fede og o�e søvnige dreng, Joe, i Charles Dickens’ roman 
The Pickwick Papers.
Morten Hilsøe kan derfor komme forbi MOK og a�ente en valgfri præmie fra MOKs 
egen præmiekasse.
Hvad tarmjyde dækker over var MOK redak�onen åbenbart ikke de eneste som ikke 
kunne gennemskue. Ikke så meget som et enkelt bud havnede i vores inbox. 
Her kommer denne uges quizzer…

 D�� ������ ����  
Den basale quiz i denne uge tager et højaktuelt emne op. I disse dage skriver diverse 
blade og aviser spalte op og spalte ned om et nyt fænomen der er lige på nippet 
(to gange) �l at blive optaget i retskrivningsordbogen. MOK vil ikke stå �lbage for 
de andre hæderskronede medier og vi har derfor valgt at belyse emnet via vores 
ugentlige quiz.  
Fænomenet hedder populært ”kødklister”, men hvilket naturligt protein dækker 
de�e navn over og hvilken specifik funk�on har proteinet i kroppen?
Du kan vinde en Penis-pokey-bog (5. Semesters pensum…)

 D�� ������������ ���� 
Den diagnos�ske quiz er rykket �l Lægeklinikken i Vestre fængsel. 
En pa�ent henvender sig med klager over mavesmerter, kvalme og almen u�lpa-
shed.
Han fortæller at flere pa�enter på afdelingen har lignende symptomer. Da der 
endvidere �lkom store mængder slim i afføringen bad han om at komme �l lægen, 
men der har ikke været blod i kummen!
Han mener at de fleste af fangerne har ha� problemerne gennem de sidste 10-14 
dage, hvor han trods mange �mer i vægtrummet og god dansk kost alligevel har 
tabt et par kilo. Pa�enten synes selv at det er påfaldende at det er startet e�er en 
ny fange, der netop var hjemkommet fra Afrika, overtog opvasketjansen.
Han mener endvidere at na�esynet måske er blevet lidt dårligere den sidste �d.
Den objek�ve undersøgelse er upåfaldende fraset blege conjuc�vae. 
Du kommer ikke umiddelbart diagnosen nærmere, og i løbet af 
de næste par dage kommer flere pa�enter med lignende symp-
tomer.
Først da du står på sekretærens kontor og ser sekretærens da�er 
seneste produk�on fra børnehaven går diagnosen op for dig…
Hvad fejler pa�enterne?
I denne uges diagnos�ske quiz, kan du vinde to flo�e magneter 
med dyremo�ver.

Skriv dit/dine svar �l os på mok@mok.dk, senest mandag kl. 12.00. 

Hallas & Silas / MOK

Ugens Quiz

Læs interviewet med lederen af 
eksamenskontoret, på side 13
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Uddrag af Universitetsavisen nr. 14 2009

Prisopgaver 2010 og medaljer 2009
- Udskrevet og tildelt ved årsfesten den 12. november 2009 
Københavns Universitet har hvert år siden 1762, bortset fra årene 1769-91, udskrevet prisopgaver. Oplysninger om tildelinger 
har fra 1849-2006 kunnet læses i universitetets årbog. Prisopgaver og medaljetagere fra og med 2000 kan ses på www.ku.dk/
prisopgaver. Promoveringen af medaljetagerne sker ved universitetets årsfest. Medaljerne der overrækkes ved promoveringen 
bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften “Ingenio et studio” omgivet af en laurbærkrans. Den forfatter 
som belønnes med guld- eller sølvmedalje får tillige udbetalt et nærmere fastsat beløb – henholdsvis 1.500 og 1.000 kr. – og 
et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.
Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest
mandag den 17. januar 2011 klokken 12.00.
Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2011.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
1. Multiple naevi og genetikken bag 
udviklen af malignt melanom
Redegør for de genetiske mekanismer, 
som er medbestemmende for udvikling 
af malign melanom hos personer med 
multiple naevi. Besvarelsen kan løses som 
et litteraturstudie alene eller i kombina-
tion med egne undersøgelser.

2. Genetikken bag pludselig hjert-
edød hos yngre
Redegør for genetiske mekanismer, 
som er medbestemmende for pludselig 
uventet hjertedød hos personer under 
50 år. Besvarelsen kan løses som et lit-
teraturstudie alene eller i kombination 
med egne undersøgelser.

3. Patofysiologisk grundlag for REM 
behavior disorder
Redegør for REM behavior disorder, 
herunder definition, metodebegrænsnin-
ger, relation til neurologiske sygdomme 
(f.eks. Parkinsonisme og narkolepsi) 
og redegør herunder for det mulige 
patofysiologiske grundlag herfor. Yder-
ligere ønskes REM behavior sat i relation 
til kliniske forhold, herunder vurdering af 
relation til sygdomsudvikling. Besvarelsen 
kan løses som et litteraturstudie alene 
eller i kombination med egne under-
søgelser.

4. Epigenetiske mekanismer ved 
allergi
Allergiske sygdomme, som astma og 
høfeber, har en klar genetisk baggrund 
og polymorfier i mange kandidatgener 
er identificeret. Genetiske faktorer kan 
imidlertid ikke alene forklare den store 
stigning i forekomsten af allergiske 
sygdomme, som er observeret i den 
sidste del af det forrige årtusind. Miljø 
og livsstilsfaktorer kan tidligt i livet 
påvirke chromatinstrukturen i cellerne 
i det endnu umodne immunsystem og 
påvirke individets udvikling i retning 
af den allergiske fænotype, som synes 
knyttet til overekspressionen af relativt 
få gener. Der ønskes en gennemgang af 
de epigenetiske mekanismer, som kan 
føre til øget allergiforekomst samt en 
diskussion af undersøgelsesstrategier 
for allergiudvikling set i et epigenetisk 
perspektiv. Besvarelsen kan løses alene 
som et litteraturstudium eller i kombina-
tion med egne undersøgelser.

5. Hårsækken – en immunpriviligeret 
struktur?
Sygdommen Hidradenitis suppurativa 
er en hyppig, smertefuld og ofte stærkt 
belastende hudsygdom med udgang-
spunkt i hårsækken. Det er foreslået at 
hårsækkens særegne immunologiske 
funktion spiller en rolle for sygdommen 
udvikling. Der ønskes en beskrivelse og 
diskussion af hårsækkens immunologi og 
dennes mulige relation til sygdommen 
hidradenitis suppurativa. Besvarelsen kan 
løses alene som et litteraturstudium eller i 
kombination med egne undersøgelser

6. Pupillometri i relation til lysføl-
somme ganglieceller
Nethindens lysfølsomme ganglieceller 
(intrinsic photosensitive ganglion cells, 
ipRGC) udgør en nyopdaget subpopu-
lation af gangliecellerne i nethinden. 

Cellerne er maksimalt følsomme for blåt 
lys og sender input til suprachiasmiske 
kerne (SCN) hvorfra døgnrytmen reg-
uleres og det er muligt at man særligt 
hos ældre kan få en ændret døgnrytme 
pga. ændringer i stimulation af ipRCG. 
Cellerne projicerer også til den pretektale 
kerne (olivary pretectal nucleus, OPN), 
og indgår således i den afferente del af 
pupilrefleksen. Pupilrefleksen kan kvanti-
teres ved pupillometri. Der ønskes en 
gennemgang af undersøgelsesmetodik 
ved stimulering med blåt- og rødt lys og 
herunder metodens reproducerbarhed. 
Besvarelsen kan løses som en kombi-
nation af litteraturstudium og egne 
undersøgelser.

7. Genetiske faktorer ved autisme-
spektrum-forstyrrelser
ASD (eng. autism spectrum disorders) er 
en gruppe komplekse neuruobiologiske 
udviklingsforstyrrelser hos børn med 
påvirkning af kommunikation, social 
interaktion og med repetitiv adfærd. 
Genetiske faktorer er vist at spille en 
stor rolle. Der ønskes en kritisk gen-
nemgang af forskellige metoder til at 
påvise det genetiske grundlag, herunder 
koblingsanalyser, associationsstudier og 
microarray teknologi.

8. Tourette syndrom og co-mor-
biditet sygdomme ADHD og OCD
Tourette syndrom (TS) er en neurobiol-
ogisk lidelse, karakteriseret ved motoriske 
og vokale tics. Mere end 50% har led-
sage symptomer
(co-morbiditet) som ADHD (Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder) og 
OCD (tvangs-tanker og handlinger). I 
disse sygdomme er der forstyrrelse i 
neurotransmitterne i hjernen. TS er en 
kompleks sygdom, hvor genetiske og 
miljømæssige faktorer er medvirkende i 
udviklingen af sygdommen, men ætiolo-
gien af TS er stort set ukendt. Der ønskes 
en gennemgang af de neurobiologiske 
og ætiologiske aspekter i TS og co-mor-
biditet sygdomme. Besvarelsen kan løses 
som et litteraturstudie.

9. Rett syndrom og MECP2s rolle i 
hjerneudvikling
Rett syndrom er en af de hyppigste 
årsager til mental retardering hos piger 
og patienterne har en påviselig mutation 
i MECP2 genet. MeCP2 protein har en 
styrende funktion, idet det nedregul-
erer aktiviteten af andre gener og en 
defekt i proteinet vil forstyrre en ellers 
balanceret genaktivitet. MeCP2 proteinet 
har betydning for neuroners funktion i 
centralnervesystemet, men det er endnu 
uklart, hvordan en defekt i MECP2 genet 
fører til hjerneskaden ved Rett syndrom. 
Der ønskes en gennemgang af MECP2s 
rolle i normal og abnorm hjerneud-
vikling. Besvarelsen kan løses som et 
litteraturstudie.

10. Social ulighed i effekten af fore-
byggende ydelser
Det er et åbent spørgsmål, om indholdet 
ved forebyggende tiltag har forskellig 
effekt i socialt svage og socialt stærke 
populationer og om socioøkonomisk po-
sition forstærker eller mindsker effekten 
af forebyggende interventioner. Ej heller 

vides det, om der er kønsforskelle i disse 
mekanismer. Der ønskes en redegørelse 
for den sociale ulighed i effekten af 
forebyggende ydelser, baseret på lit-
teraturstudier og gerne kombineret med 
egne undersøgelser.

11. Information ved invitation til 
screening for kræftsygdomme – om 
hvad og hvordan bør borgerne in-
formeres?
Screening for kræftsygdomme kan have 
både tilsigtede gavnlige og utilsigtede 
skadelige virkninger. Balancen mellem 
disse modsatrettede effekter er ikke altid 
givet. Den enkelte borger, der inviteres til 
screening for kræftsygdomme, vil derfor 
både kunne opnå gavnlige effekt af 
screening, men også skade. Når borgerne 
inviteres til screening for kræftsygdomme 
skal den enkelte derfor selv afgøre om de 
gavnlige effekter overstiger de skadelige 
– eller omvendt. Men hvordan opnår man 
at borgerne informeres på en forståelig, 
fyldestgørende, pålidelig og balanceret 
måde? Besvarelsen kan løses alene som 
et litteraturstudium eller i kombination 
med egne undersøgelser.

12. Præ- og postnatale karakteristika 
for børn der fødes med trisomi 21 
(Down syndrom) trods normal præ-
natal risikovurdering i 1. trimester
I 2004 indførtes et generelt tilbud til 
alle gravide kvinder, om at kunne få 
udført en risikovurdering for trisomi 21 
(Down syndrom) i 1. trimester. I denne 
vurdering indgår den gravide kvindes 
alder, nakkefoldstykkelse hos fosteret 
og to biokemiske markører i moderens 
blodcirculation, fri beta-hCG og PAPP-A. 
Imidlertid er den prænatale detektion-
srate for trisomi 21 kun ca. 90 %, idet 
trisomien først erkendes ved fødslen hos 
ca. 10 % af de gravide. Det ønskes belyst, 
om der er særlige præ- og postnatale 
karakteristika for denne gruppe med 
henblik på at forbedre detektionsraten. 
Besvarelsen kan løses som et litter-
aturstudium i kombination med egne 
undersøgelser.

13. Intraindividuel variation fra 
graviditetet til graviditet af plasma 
fri beta-hCG og plasma-PAPP-A i 1. 
trimester ved prænatal risikovurder-
ing for trisomi 21
I 2004 indførtes et generelt tilbud til alle 
gravide kvinder om at kunne få udført 
en risikovurdering for trisomi 21 (Down 
syndrom) i 1. trimester. I denne vurder-
ing indgår den gravide kvindes alder, 
nakkefoldstykkelse hos fosteret og to 
biokemiske markører i moderens blodcir-
culation, fri beta-hCG og PAPP-A. Mange 
kvinder har siden tilbudets indførelse 
gennemført flere graviditeter, og den 
intraindividuelle variation af fri beta-hCG 
og PAPP-A mellem de enkelte graviditeter 
ønskes undersøgt (se evt “Spencer K, 
Cuckle HS. Screening for chromosomal 
anomalies in the first trimester: does 
repeat maternal serum screening improve 
detection rates? Prenat Diagn 2002; 
22: 903-906” for variationer i samme 
graviditet). Besvarelsen kan løses som et 
litteraturstudium.

Dr. Ingrids Forskerpris 2010
Gigtforeningen indkalder til motiverede indstill-
inger til mulige modtagere af Dr. Ingrids Forsker-
pris på 100.000 kr. 

Formål: Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids 
Forskerpris med henblik på 

at sætte fokus på dansk gigtforskning og 
profilere reumatologien som et interessant 
forskningsfelt 

at give aktive forskere en påskønnelse for deres 
indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer 
at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet 

Uddeling: Prisen uddeles på den internationale 
gigtdag den 12. oktober.

Hvem kan modtage: En forsker med en målret-
tet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning 
med perspektiver for mennesker med gigt. En for-
sker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller 
resultater, der muliggør mærkbare forbedringer 
i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, 
eller mere generelt skaber bedre muligheder i 
hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i 
særlige tilfælde deles af flere forskere. 
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages 
én gang.

Krav: Beløbet kan bruges til forskning i bred 
forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at 
denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke 
til formidling af forskningen i pressen og i Gigt-
foreningens blad LedSager med fokus på, hvilke 
konkrete muligheder forskningsresultaterne kan 
skabe for mennesker med gigt. 

Nominering: Prisen kan ikke søges. Alle kan 
nominere kandidater. Indstillinger til kandidater 
skal indeholde en kort begrundelse for, hvordan 
forskeren lever op til de opstillede kriterier samt 
beskrivelse af relevant forskning. Kandidatens CV 
skal vedlægges. Gigtforeningens forskningsråd 
beslutter, hvem der skal modtage prisen.

Prisens størrelse: 100.000 kr.

Indstillingen sendes til:
Forskningsrådet
Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

Indstillingen skal være Gigtforeningen i hænde 
senest tirsdag den 6. april 2010.

•

•

Og vinderen er….
Vinderne i Danske Regioners årlige prisopgave i 
klinisk psykiatri er fundet. Prisopgaven er indstiftet 
i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk 
Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
og Dansk Selskab for Di-striktspsykiatri.  

Der var ingen tvivl i bedømmelsesudvalget om, at 
1. pladsen på de 25.000 kr. skulle gå til Maiken 
Madsen, der med hendes opgave om ”Forekomst 
af metabolisk syndrom blandt patienter med 
affektiv lidelse” har lavet en fantastisk flot og 
stringent empirisk undersøgelse. I opgaven rejses 
en meget væsentlig problemstilling som har stor 
sundhedsmæssig relevans og konsekvens, nem-
lig overdødeligheden blandt patienter med en 
psykisk sygdom. Diskussionen er udtømmende 
og velstruktureret og resultatet af undersøgel-
sen viser, at der er stort forebyggelsespotentiale.

”Det faglige niveau i de indsendte opgaver har 
igen i år været utroligt højt og det har været 
glædeligt at se, at der har været indsendt op-
gaver fra begge psykiatriske specialer og fra 
alle 3 medicinske fakulteter” udtaler bedøm-
melsesudvalget. I bedømmelsen af årets opgaver 
er der blevet lagt vægt på, om opgave har været 
empirisk funderet, emnets relevans og originalitet, 
om der har været en udtømmende litteraturgen-
nemgang, om fremstillingen af undersøgelsen har 
været klar og stringent samt om de formelle krav 
til prisopgaven er blevet overholdt. 

2. pladsen går til Rikke Vognbjerg der med 
opgaven ”Mave/tarmbivirkninger til Clozapinbe-
handling - Er de eksisterende rekommandationer 
for monitorering af behandlingen tilstrækkelig?” 
sætter fokus på en sårbar patientgruppe og en 
alvorlig og overset problemstilling. Dommerne 

STUDIET

Fortsættes på næste side
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KØBENHAVNS UNIVERSITET 
(KU) HAR FÅET EN 
KLIMASTRATEGI!

KU ønsker at fastholde og styrke sin position 
som et førende ”klimauniversitet”. Derfor har 
KU’s klimastyregruppe vedtaget ”Klimastrategi 
2010”. Med den nye klimastrategi vil KU ifølge 
Rektor Ralf Hemmingsen fortsat være i front 
i arbejdet med de globale klimaforandringer og 
forhåbentlig være en inspirationskilde til, at 
andre følger trop.

Klimastrategien består af to dele, en overordnet 
strategi og en handlingsplan, som tager udgang-
spunkt i fem strategiske områder:

1)  Forskning
2)  Uddannelse
3)  Formidling
4)  Grøn Campus
5)  Samarbejde og netværk

Du kan læse hele klimastrategien på http://kli-
ma.ku.dk/pdf/ClimateStrategy_DK_web.pdf/

Klimastrategi 2010 kan ligeledes rekvireres i en 
trykt version hos Klimasekretariatet.

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
The Climate Office
Nørregade 10
P.O. Box 2177
1017 København K
TEL 35 32 41 02
www.climate.ku.dk

INTERNATIONAL MARKEDSDAG 

- afholdes den 17. februar fra kl. 14.00 til 16.00 foran Dam Audito-
riet

Kom og hør om dine muligheder for udvekslingsophold i udlandet til Inter-
national Markedsdag!
 
Du kan bl.a. møde studerende, der selv har været på udvekslingsophold i:

     Brasilien (samt oplæg om selvarrangeret udvekslingsophold), Belgien, 
Frankrig, Island, Norge, Spanien, Tyskland, USA (samt oplæg om udveksling-
sophold til Vanderbilt), Østrig, IMCC (oplæg om muligheder for at komme 
på et IMCC ophold) og Det Internationale Kontor (oplæg om søgning af KU 
stipendier) 

mvh. stud. med. Frederik Schaltz-Buchholzer

Til samtlige studerende på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Der er nu fastsat nye datoer i foråret 2010, hvor du kan afprøve systemet, 
som benyttes til PC til de skriftlige eksamener. Vi vil derfor opfordre alle 
studerende, der ikke tidligere har afprøvet systemet til at møde op og teste 
det og få svar på eventuelle spørgsmål. I den sammenhæng skal vi oplyse, at 
ALLE skriftlige eksamener på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet afholdes 
i vores lokaler på Peter Bangs Vej.

Dette vil ske på følgende tidspunkter:
22. februar kl. 14- 17 eller kl. 17 til 20
25. marts kl. 12-15
21. april kl. 14-17 eller 17-20
22. april kl. 12-15

Adressen er Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg

Læs mere på http://pc-eksamen.ku.dk/

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret

Studievejledningen
4-ugers klinikophold på Cornell University, 
USA

som en del af projektet US-EU-MEE (United States 
- Europe Medical Educational Exchange Project)

Hvis du
- har afsluttet 9. semester på afrejsetidspunktet
- har meget gode engelskkundskaber
 er dette måske noget for dig

Der vil være 1 plads i april eller maj 2010, med ansøgn-
ingsfrist fredag d. 26. februar 2010 kl. 12.00
Temaet for Cornell/København udvekslingen i 
2010 vil – med stor sandsynlighed – være inden for 
brystkræft.

Du kan læse mere om programmet samt finde an-
søgningsskemaet her: http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/lok-verden/

International Markedsdag

KOM OG HØR OM DINE MULIGHEDER FOR STUDIER I UDLANDET

Overvejer du at tage 1-2 semestre i udlandet - enten hos en af vores partneruniversiteter i Norden, EU eller USA, 
eller selv at arrangere et udvekslingsophold måske i Australien eller USA, så afholder Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet for anden gang en international markedsdag, hvor udlandsinteresserede studerende fra alle årgange kan 
komme og høre om deres muligheder.

Der vil være stande, hvor danske studerende vil besvare spørgsmål om deres erfaringer på udenlandske uni-
versiteter. Derudover vil Det International Kontor samt IMCC være repræsenterede, og der vil være oplæg om 
University of Iowa,  selvarrangeret ophold i Brasilien, Erasmus-ophold i Sevilla, muligheder om at komme ud 
med IMCC samt mulighed for at søge stipendier.

Følgende lande vil være repræsenterede: Tyskland. Sverige. Spanien, Norge, Frankrig, Island, Østrig, Belgien, 
USA (Vanderbilt og Iowa) samt Brasilien (selvarrangeret ophold).

Panum - Vandrehallen ved Dam Auditoriet
den 17. februar 2010
kl. 14-16

STUDIET
lagde i bedømmelsen vægt på den fl otte og 
kreative databehandling og på at resultaterne 
fra undersøgelsen udmønter sig i retningslinjer 
og perspektiver, der vil kunne bruges i forbind-
else med andre registerbaserede undersøgelser 
om bivirkninger med andre præparater. 2. 
pladsen belønnes med 15.000 kr.  
 
Heini Harryson og Simon Birk Tousgaard 
vinder 3. pladsen og dermed 10.000 kr. 
med opgaven ”Deep Brain Stimulation som 
behandling af be-handlingsrefraktær depres-
sion”. Opgaven sætter fokus på en stor pa-
tientgruppe, der har det meget dårligt og som 
det er svært at fi nde et behandlingstilbud til. 
Bedømmelsesudvalget havde i bedømmelsen 
af opgaven fokus på, at der var blevet lavet en 
systematisk og relevant litteraturgennemgang 
og at diskussionen indeholder fl otte etiske 
overvejelser om behandlingsmetoden. 

Fakta om prisopgaven
Prisopgaven er en årlig konkurrence for at 
fremme medicinstuderendes interesse for de 
psykiatriske specialer. Igen i år bestod bedøm-
melsesudvalget af de tre psykiatriprofessorer 
Poul Videbech, Merete Nordentoft og Per Hove 
Thomsen samt kontorchef i Danske Regioner 
Tommy Kjelsgaard. 
 
Priserne vil blive overrakt til vinderne på 
seminariet ”Kvalitetsudvikling i Psykiatrien 
med fokus på brug af tvang i psykiatrien”, der 
afholdes af ViS d.11. februar 2010. 

Prisopgaven vil blive gentaget næste år. 

Fortsat fra forrige side

Hvem er Kirsten Nielsen og Helle Kristensen? 
Find dem på facebook. De er sikkert venner med nogle af dine mandlige venner…

I løber af eksamensperioden fi k fl ere mandlige redaktionsmedlemmer på MOK venneanmodninger fra to yndige pigebørn, som vi ikke kendte. Til gengæld 
kunne vi se at de var venner med påfaldende mange fyre undertegnede kender. 
Nysgerrigheden for disse tøser steg yderligere, da vi gik nogle af de oplistede venner på klingen og spurgte dem om de rent faktisk kendte de to piger. 
Dette var ikke tilfældet. Derfor bringer vi nu denne efterlysning: Er der nogle der rent faktisk kender noget til disse piger? 

Skriv til stikkerlinjen på mok@mok.dk

Troels og Mikael / MOK-red









Efterlysning
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Arrangører til Global Health 
Challenges sommerskole søges!

Vil du være med til at arrangere dette års sommer-
skole i Global Health Challenges? 
Så kom til introduktionsmøde torsdag d. 11. marts 
kl. 15 på Institut for International Sundhed på CSS, 
Øster Farimagsgade 5, bygning 9, 2 sal.

Hvad er sommerskole i Global Health Challenges? 
Sommerskole i Global Health Challenges er en 2 
ugers international sommerskole, der ligger de 
sidste 2 uger i august. Som læge og sundhedsfaglig 
i en verden, der bliver mere og mere globaliseret 
er det nødvendigt at vide noget om, hvorledes 
globaliseringen påvirker sundhed og sundhedssys-
temer internationalt såvel som i Danmark. Som-
merskolen dækker emner som: Udviklingsbistand, 
“communicable and non-communicable diseases”, 
migration, “brain-drain”, voldelig konflikt, flygt-
ninge, menneskerettigheder, fattigdom og adgang 
til sundhed.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på 
kurset og du vil få den obligatoriske bogpakke 
gratis (normalpris 350 kr). Herudover bliver du en 
del af det team, der står for afholdelsen af kurset 
og kontakten til vores undervisere.

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete 
opgaver og om kurset, så send en mail til Sandra 
på globalhealth.ku@gmail.com og få nærmere 
information om mødested.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskole i Global 
Health Challenges er meget velkomne på oven-
stående email adresse.
 Vi glæder os til at se Jer.

INTERNATIONAL SUNDHED TIL 
SOMMER?

Overvejer du at søge om deltagelse i Kursus i In-
ternational Sundhed i august? Vi søger deltagere, 
der har lyst til at være med til at arrangere og 
afvikle kurset.

Du vil indgå i en gruppe på ca. 8.
Du vil deltage i ca. fire møder før kurset og et 
efter.
Du vil påtage dig kursusadministrative opgaver før 
og under kurset.
Du vil være sikret en plads på kurset og du vil få 
litteraturen betalt.

Har det din interesse, så send en mail med din 
motivation og kontaktoplysninger til: Koordinator 
Birgitte Gantriis på BIG@sund.ku.dk

Se kursusbeskrivelsen på: http://globalhealth.
ku.dk/courses/details/ssih/

Første møde i slutningen af februar.

Vi glæder os til at se dig.

KEYBOARDSPILLER SØGES?
 
Kan du spille elektronisk musik og/eller keyboard? 
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 com-
puter/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.

Vil du hjælpe os til at blive klogere på kvinders lyst?
Sexologisk Klinik Rigshospitalet søger kvindelige projektdeltagere i alderen 18-64 år

Formålet med projektet er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem mandligt kønshormon (testosteron) 
hos kvinder og kvinders seksuelle lyst, livskvalitet og tendens til depression.

Hvad kræver det af dig?
Du skal være kvinde og være mellem 18-64 år.
Du skal kunne afsætte ca. 1 time til blodprøvetagning og udfyldning af spørgeskema.
Du skal kunne læse og skrive dansk.

Hvad skal du gøre og hvor lang tid tager det?
Du får bestemt dit blodtryk, BMI og hofte-taljemål. Desuden får du taget en blodprøve og skal udfylde et 
spørgeskema omhandlende din generelle livssituation, din seksual-funktion, din depressionstendens og din 
livskvalitet.
Det hele tager ca. 45-60 minutter.

Hvor og hvornår foregår det?
Det foregår på Rigshospitalet, på afdeling 5032 i tidsrummet kl. 15.30-18.

Hvem kan desværre ikke deltage?
Kvinder, som er: - gravide eller har født inden for de sidste 6 mdr.
  - ammende
Eller kvinder som har: - polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
- stofskiftesygdom (hypertyreose, myxødem)
- sygdom i hypofysen
- sukkersyge
- nuværende eller tidligere kræftlidelse
- taget antidepressiv/-psykotisk medicin i de sidste 3 mdr.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er interesseret?
Skriv en mail med dit navn og telefonnummer til kh@rh.regionh.dk, og du vil blive ringet op af enten forskn-
ingsstipendiat Nanna Læssøe eller reservelæge Sarah Wåhlin fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet.

Opslaget kan du også finde på nedenstående internetadresse, hvor du også kan læse mere om under-
søgelsen.
   www.kh.rh.dk

  RASKE FORSØGSDELTAGERE SØGES

Raske forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra knoglemarven og fedtvæv.

Formål:
Formålet med projektet er at belyse om stamceller fra knoglemarven og fra fedtvæv kan anvendes til at reparere 
ødelagt væv hos hjertepatienter

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget enten en knoglemarvsundersøgelse med 
udtagelse af ca. 60 ml knoglemarv eller en udsugning af ca. 100 ml fedtvæv fra underhuden på maven. 
Selve undersøgelsen varer ca. 1 time.
Du skal ligge ned på ryggen ca. ½ time efter undersøgelsen.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid eller har en kronisk sygdom.

Procedure:
Ved knoglemarvsundersøgelsen lægges lokalbedøvelse i huden i et område ved hoftebenskarmen. Samtidig 
bedøves knoglehinden. Herefter udtages knoglemarvsprøven med kanyle og sprøjte. Selve knoglen kan ikke 
bedøves, derfor vil du mærke en smerte eller et ubehag, når marven udtages.
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et område på maven. Herefter 
udtages fedtvævet med en kanyle og sprøjte. 
Området på hoftebenskarmen og maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, hvis 
der kommer en blodansamling. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende infektion. Herudover 
er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000 kr. (skattepligtigt, bliver angivet som B-indkomst).  
Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Lægelig ansvarlige:
Overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet.
 Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår i løbende.
Tilmeldingen skal sendes via e-mail til:

Forskningssygeplejerske Henriette Døssing: henriette.doessing@rh.regionh.dk

Vi skal bruge dit: 
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer 
- Mailadresse

   Vi vil herefter kontakte dig.

   Henriette Døssing og Jens Kastrup

ANNONCER



Vi på FADL’s Forlag har planlagt at lave en lokumsbog med medicinverdenen i centrum 
her til jul, og vi vil derfor rigtig gerne finde så meget materiale som muligt til den. 

Så ligger du inde med en god liste over forskellige journalfejl, historier, vitser, quizzer, andre overflødig-

heder, kiksere, favoritter, lægefejl, lægelir, klassiske fordomme om patienter/læger, krydsord eller andre 

skøre påfund, hører vi i den grad gerne fra dig. 

Det skal være en charmerende bog med et glimt i øjet og med unyttig viden, iskolde facts, tarvelig slad-

der, fordomsfulde fordomme og andre eviggyldige fornøjeligheder – og meget gerne under bæltestedet.

De bedste indslag vil blive bragt i bogen, og der vil blive trukket lod blandt alle indsendte forslag om 10 

bøger, når bogen er udkommet.

������������������� 
          Hjælp os med at give den gas …

SKRIV ENDELIG DINE INDSLAG TIL THOMAS PÅ TT@FADL.DK
Vi håber at høre fra dig!
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  Reportage fra Cafe Den Røde Tråd
    
Det var en mørk og stormfuld eftermiddag i den forjættede hovedstads vintertomme gader. Alene og kold, 
badet i gadelampernes nikotingule skær og i den piblende angstsved, søgte jeg den berygtede cafe ”den røde 
tråd”. Længe havde jeg været draget dertil af en nysgerrighed, som mennesker ikke kan forklare, men måske 
bedst forstås af en hobbit af den stolte og eventyrlystne toker slægt. I et vidunderligt øjeblik af åbenbarelse 
fandt jeg min destination guddommeligt strålende med varme og hygge, midt i den gudsforladte rendesten 
de kalder København. Jeg gjorde min entre, mens jeg haltede på mit højre ben, og blev mødt af forundrede, 
men varme øjne og dertilhørende velkomst. Jeg befandt mig i den sagnomspundne strikkeklub midt på Sankt 
Hans Torv! Her skulle jeg stå min prøve udi strikkeriets besynderlige og lokkende univers. Min ængstelse må 
have været tydelig, for der gik ikke mange sekunder, før jeg som et vakkelvornt føl, en bambi på glatis, blev 
taget ved hånden og ført til en sikker og tryg plads ved siden af en varm, smilende og omsorgsfuld kvinde, der 
bekendte, at hun ville lede mig gennem den farlige færd. 

 Med et forsvandt al min frygt, og jeg kunne hengive mig i øjeblikket. Først her så jeg mig med friske øjne rundt 
i lokalet, som udover min tapre vejviser, talte 5 andre stolte strikkere omkring et rundt bord, smukt opdækket 
med kaffe, the og en fantastisk kage, der til trods for min stadige skepsis siges at være hjemmebagt. De næste 
to timer af mit liv var som at svæve på en lyserød sky. Jeg lærte at strikke ret, og lynhurtigt blev mine evner 
indenfor kunsten så store, at jeg blev kastet ud i et nyt eventyr: strikke vrang. Aldrig havde mine medstrikkere 
set en så hurtigt lærende mandlig elev, forkyndte de, men jeg var også kun den anden strikker af hankøn, der 
havde vovet sig derind, siden cafeen startede for 6 år siden. En skam for de mange mænd, der går og tænker 
på at prøve, men ikke tør tage det sidste skridt. For her i cafeen behøvede jeg kun at gå gennem døren, resten 
kom af sig selv med hjælp fra den fantastiske strikkeklubs altomfavnende hygge. Det var to enormt hyggelige 
og lærerige timer, og kan varmt anbefales til folk der tør udfordre sig selv, og har en eventyrlysten lille hobbit 
boende i maven. 

David Hvidtfelt Hansen

Dette er mit prangende blændværk, lynstrikket 
på 2 timer. 
Noter den tydelige variation i mønsteret grundet 
skift fra ret til vrang strik. 

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 6, 2010

Her har du ugens tilbud fra studenterpræstens kontor. 
Check desuden vores hjemmeside på studenterpraes-
terne.ku.dk; her kan du læse om vores mange aktiv-
iteter og tilbud. StudenterMenigheden i København 
(SMiK) er også på Facebook. Meld dig ind i gruppen 
og bliv holdt orienteret om aktiviteter mv.

Venlig hilsen

Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

Semesterføljeton: Det’ en hemmelighed… (I)

Det kan være svært at holde på en hemmelighed. Det 
kan der være mange grunde til. Det kan være fordi, 
man er så glad, at man er ved at sprænges og bare må 
fortælle den til nogen, eller det kan være fordi, det bare 
er så fristende at være den første, der fortæller noget 
om en veninde, som ingen andre vidste. Umiddelbart 
er det vel sådan, at det er ok at afsløre sine egne hem-
meligheder. Det er straks lidt mere ømtåleligt med 
andres – det kan hurtigt blive til sladder. 

Vi lever i en kultur, hvor det kan synes som om, vi har 
krav på at få indblik i alles hemmeligheder. Der tages 
ingen hensyn til, hvilke konsekvenser det egentlig 
har for de folk, der bliver afsløret. Ofte kan det måske 
være rimeligt nok: Stein Baggers havde vel ingen krav 
på at have sin hemmelighed for sig selv? Men hvad 
med jægersoldaterne, der skulle til Irak? Og så er der 
de mere personlige hemmeligheder. Har hele verden 
egentlig krav på at få at vide, at Britney Spears har et 
misbrug? Eller at Tom Cruise har været utro? 

Vi føler en let fryd, når kendtes hemmeligheder bliver 
afsløret, og de bliver sat i en offentlig gabestok, hvor 
vi alle dømmer dem med vores moralske målestok. 
Men med hvilken ret sætter vi os til dommer over 
andre mennesker?

I Bibelen står der: Døm ikke, så skal I ikke selv 
dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. 
For hvem kunne egentlig stå prøven i en sådan offentlig 
lynchning? Hvem har lyst til at få afsløret alle sine 
hemmeligheder?

Man kan ligefrem have hemmeligheder, som man har 
så svært ved at dele med nogen, at det ikke længere er 
en, der har hemmeligheden, men at det er hemmeligh-
eden, der har en. På en gang tænker man på den hele 
tiden, men samtidig føles det som det mest umulige at 
dele med nogen. 

Det kan være hemmeligheder, som man føler, vil afsløre 
en, eller som afslører ens nærmeste, og som man frygter 
andres reaktion på. At være alene med en sådan hem-
melighed kan være noget af det mest ensomme. Men 
der er det underlige ved hemmeligheder, at man godt 
kan dele dem med nogen uden, at de ophører med at 
være hemmeligheder. Man kan indvie en fortrolig i sin 
hemmelighed, og så er man to om at bære den – men 
stadig som hemmelighed. 

Som præst indvies man i mange hemmeligheder, måske 
fordi folk ved, at præsten ikke dømmer og har tavshed-
spligt. Kristendommen bliver ofte anklaget for at være 
fordømmende, fordi man tror, den handler om at leve 
moralsk og altid gøre det gode, ’at være hellig’. Men i 
virkeligheden udtrykker kristendommen en erkendelse 
af, at alle mennesker bærer på hemmeligheder, og der-
for er der ingen mennesker – heller ikke præsten, der 
kan sætte sig til dommer over andre mennesker. At dele 
sin hemmelighed med en, som lytter uden at dømme, 
kan være en god begyndelse til at komme ud af det 
jerngreb, som en ubærlig hemmelighed kan holde en 
i. Det kan så at sige sætte en fri, fordi hemmeligheden 
på den måde ikke længere er herre over en.

Hvad hemmeligheder er for noget, og hvad det egentlig 
betyder at dele dem med andre, skal forårets føljetoner 
handle om.

Christine R. Thaning, studenterpræst

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

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

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 gud-
stjenester, hvor hovedsagligt studerende prædiker.
 
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

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

Strikkecafeen Den røde Tråd

Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden. 
Næste gang er torsdag den 4. marts kl. 15.30. Du er 
velkommen uanset om du aldrig har lært at strikke 
eller om du er verdensmester med to pinde. Eller om du 
befinder dig et sted imellem de to yderpunkter.

Tid: torsdagene: 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…)

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige 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

ANMELDELSE
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Kære nye medicinstuderende 

Velkommen og endnu engang � llykke med optagelsen på 
medicinstudiet. I går nu mange spændende års studie� d 
i møde, som vil sæ� e et blivende indtryk på jeres person, 
både fagligt og socialt.

Vi er medlemmer af den studenterpoli� ske organisa� on, 
der hedder Frit Forum. Vi fi k ved sidste valgt 2 mandater i 
studienævnet for medicin, og vi er dermed med � l at beslu� e 
hvordan studiet skal udvikles.
Frit Forum grundholdning er at medicinstudiet skal � lpasses 
både det samfund vi kommer ud i som læger og � lpasses den 
studerende, som skal have de mest op� male be� ngelser for 
at lære det som er påkrævet. Sam� dig arbejder vi som den 
eneste studenterorganisa� on på medicin ud fra et poli� sk 
perspek� v, da vores grundholdninger ligger indenfor cen-
trum-venstre aksen. 

Helt konkret arbejder vi for længere åbnings� der og fl ere 
læsepladser på Panum-biblioteket, da studiemiljøet skal 
indre� es � l den studerende, og ikke omvendt. 

Desuden arbejder vi netop nu i studienævnet med at 
reformere 3. semesters anatomieksamen. Vi vil her have 
eksamen gjort mere overskuelig og faglig relevant, uden at 
miste de essen� elle kompetencer i anatomien. Vi mener at 
en bæredyg� g løsning på sigt forudsæ� er at læger, fx kirurger 
og radiologer, skal ind over undervisningen.

Frit Forums møder er åbne for alle medicinstuderende, 
så kom endelig forbi � l et af vores møder. Vi a� older et 
introduk� onsmøde mandag d. 8. marts kl. 19.30 i Studen-
terhuset, 1. etage. 

Med venlig hilsen

Simon Krabbe og Anders Husby fra Frit Forum

Kære gamle medicinstuderende

Ved universitetsvalget i december opnåede Frit Forum 36 % 
af stemmerne � l studienævnet på medicin. Dermed opnåede 
vi at få valgt 2 medlemmer � l studienævnet og vi vil derfor 
gerne takke mange gange for jeres stø� e. 
Vi vil bruge denne indfl ydelse � l at sikre at studiet bliver endnu 
bedre i samarbejde med de andre lister og underviserne. 
Sam� dig vil vi arbejde for at medicinstudiet i København forsat 
skal være det bedste medicinstudie i Danmark.

STUDENTERPOLITIK

Top-5 stemmeslugere ved Studienævnsvalget

Navn, liste stemmer

Jonas Olsen, Frit Forum 89

Anders Husby, Frit Forum 53

Kim Bartholdy Jensen, MR 41

Simon Krabbe, Frit Forum 24

Me� e Rebien, DM 20

Dagsorden for månedsmøde 
d. 10. februar 2010 kl. 16.15
i Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Bestyrelsen byder velkommen til et nyt semester
2. Siden sidst:
• Besøg ved Akutlægebil (7-12-2009)
• Foredrag om skudsår (9-12-2009)
• Julearrangement (17-12-2009)

3. Kommende arrangementer
• Forskningsevent med PUFF (24-02-2010)

4. Nyt fra udvalg
• Metodekursus I og II
• Traumedage 2010

5. Eventuelt

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også dem der endnu ikke er medlemmer.
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, 
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskon-
tingentet er 50kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende 
er for medlemmer

WWW.SATS-KBH.DK

Dissektionsturen 2010
Igen i år arrangerer IMCC deres årlige dissektion-
stur. Turen finder sted i juli og varer omkring tre 
uger i Brno, Tjekkiets næststørste by. På turen 
får du rig mulighed for at fordybe dig i anatomi, 
så du virkelig bliver rustet til eksamenen. Under-
visningen foregår alle hverdage i tidsrummet 8.00-
12.00 under kyndig vejledning af engelsktalende 
professorer på et af byens moderne universiteter. 
Derudover vil der være hjælp at hente hos to 
dansktalende hjælpelærere. 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 udflugt til et gammelt vinslot, 
vinsmagning, grisefest, en dags tur til Wien og to 
dages afslutning i Prag. Turen er for medicinstud-
erende fra hele landet.

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 Pa-
num. Her kan du få lidt flere detaljer og muligheden 
for at stille spørgsmål. Ellers kan du også bare læse 
dig mæt på: www.imcc.dk/dissektionstur/

Samlet pris KUN 6000,- kr.

Vi mangler nye arrangører i år:
Dissektionsturen 2010 mangler 3 arrangører, ikke 
nødvendigvis fra København, da folk fra Århus, 
Odense og Aalborg også kan søge. Som arrangør 
betaler man kun 3000,- kr. for turen i bytte for lidt 
ansvar og administrativt arbejde. 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.

Mvh. Jakob Steenberg, arrangør af IMMCs dis-
sektionstur. 
Email: Jakob_steenberg@msn.com

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 
uforpligtende 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 Hospital. Han tager nogle 
spændende cases med fra sin dagligdag, 
som vi vil snakke om i fællesskab. Stud-
erende på alle niveauer og semestre kan 
være med, så tag din læsemakker i hånden 
og kig forbi.

VELKOMMEN TIL ET NYT PIPPI-SEMESTER

PIPPI

Basisgrupper

�����������
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KNÆK og BRÆK: 
Jagten blæses ind på 
Panum!
Kære Medstuderende!

Vi meddeler hermed at der afholdes stiftende gen-
eralforsamling i ”Foreningen af jagtinteresserede 
lægestuderende” (FaJL). Vi er en gruppe jagtin-
teresserede, der selvfølgelig ikke kan forstå der er 
ikke er en større bevidsthed om Prins Henriks yn-
dlingsbeskæftigelse. Da han desværre ikke længere 
er i stand til jage grundet diverse omstændigheder 
vælger vi på nuværende tidspunkt at starte en 
forening til hans ære og pris. 

Vi forestiller os en række aktiviteter udenfor jagten 
såsom lerdueskydning,  riffelindskydning, en sjov 
hjemmeside, film/hyggeaftener, julebanko og evt 
piberygning...

I jagtsæsonen vil vi søge at arrangere realistisk 
set 1-2 fællesjagter på fuglevildt – dette i form af 
dagjagter som vi lejer til en rimelig pris. 

Fornuværende er vi nogle stykker der skyder 
lerduer og riffel sammen, endvidere er vi aktive 
jægere i sæsonen. 

Forudsætninger: Jagttegn er en naturlig forud-
sætning for udøvelse af jagt. Hvis du/i ikke allerede 
har jagttegn kan et sådant tages på helt ned til 3 
dage. Er du blot interesseret i at skyde lerduer er 
jagttegn derimod ikke en nødvendighed. 

Våbenejerskab er ikke en forudsætning, men 
naturligvis en fordel, idet der dog I begrænset om-
fang vil være mulighed for lån af våben. 

Hvis du har interesse i vores forening, så følg med 
i MOK og hold øje med opslagstavlerne. Kom med 
og sæt dit præg på vores unge forening, alle inputs 
er velkomne! 

Vel mødt!
På vegne af FaJL

Saddiq Qazi (10. semester) og Simon Veedfald (10. 
semester)
Kontaktes via e-post på adressen fajl.jagt@gmail.
com. Hvis du ikke har mulighed for at møde op eller 
har spørgsmål er du velkommen til at skrive. 

Klinikophold 
2010/11 Grønland
Grønlandsgruppen under IMCC arrang-
erer kliniske ophold i Grønland af én måneds 
varighed. 

Alle der har bestået 8. semester, kan ansøge 
om pladserne.

Ansøgningsfrist den 25 februar 2010

Nuuk (Dronning Ingrids Hospital):
4 pladser i juli og august 2010. Inkl. logi.

Nuuk (lægeklinikken):
2 pladser hver måned i april 2010 - marts 
2011. Ekskl. kost & logi.

Aasiaat:
2 pladser hver måned i juni 2010 - februar 
2011. Inkl. logi. Hvis der kommer 2 stud-
erende, skal de kunne bo sammen. Husk 
studiekort.

Ilulissat:
1 plads hver måned i april, maj og septem-
ber 2010 og 1 plads i marts 2011. 2 pladser 
juni, juli og august 2010. Inkl. logi. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned i april 2010 - marts 
2011. Inkl. kost & logi.

Uummannaq:
1 plads i juli og august 2010. Inkl. kost & 
logi.

Qasigiannguit:
1 plads i to valgfri måneder. Inkl. logi, evt. 
kost.

Ittoqqortoormiit:
1 plads i juli og august 2010. Inkl. logi.

Paamiut
1 plads hver måned i marts-juni samt sep-
tember – midten af december 2010

INTERESSERET?
Find ansøgningsskema på www.imcc.dk/
groenland og send det til os!
Her kan du også læse beretninger fra andre 
studer-
ende
Restplad-
ser ud-
deles efter 
først-til-
mølle-prin-
cippet.

Vil du udsendes med PIT 
i foråret 2011?
Ansøgningsskema og information om hospitaler 
findes i punkt.ku grupperummet ”PIT info”. 
Ansøgningsfrist er den 15. marts 2010. For 
yderligere oplysninger, 
kom til PITs infomøde 
tirsdag den 2. marts 
kl. 17. 

Mvh. PIT København

Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, 
PMS holder årets første månedsmøde 
torsdag den 11. feb. kl. 16.15 i Studen-
terhuset, store mødelokalet.

I PMS er vi en gruppe studerende på mange forskellige 
semestretrin som har det til fælles, at vi har opdaget 
at psykiatri er det fedeste: Evidensbaseret medicin, 
eksistentiel fi losofi , forskning i førersædet  og kom-
munikation i højsædet. Og så er det akut! Hvad mere 
kan en læge drømme om.?!
Synes du også psykiatri er spændende og interes-
sant eller vil du bare gerne vide lidt mere, så kom til 
mødet på torsdag. Alle er velkomne - vi har folk fra 
1.-12. semester!

Dagsorden til mødet:
1) Velkommen til nye 
2) Den store psykiatridag
3) Foredrag i foråret
4) DPS’ årsmøde
5) Besøg på Sikringen
6) Nyt fra ansvarsposterne
7) Evt.

Vel mødt 
PMS - www.pmsmedicin.dk 
Skriv til formanden: doktorhoff@gmail.com

Vild med forskning?
PUFF holder månedsmøde torsdag d. 11/2 kl. 
16.00 i store mødesal.
Kom og hør lidt om foreningen, og hvordan du 
selv kan komme i gang med forskning.
Andrew Lurie, 2. plads vinder af OSVAL II 
prisen 2009, vil fortælle om sin forskning, og 
hvilke muligheder et prægraduat forskningsår 
giver.

I PUFF arbejder for at gøre det lettere for 
sundhedsvidenskabelige studerende at starte 
på et forskningsprojekt, dels ved at hjælpe 
med generelle råd og vejledning, og dels ved 
at fungere som formidlende organ mellem 
studerende og forskningsaktive afdelinger. 
PUFF holder månedsmøder den første torsdag 
i hver måned med oplæg, hygge og foredrag. 
Se mere på www.puffnet.dk

Der vil være kaffe, te og kage til mødet.
Venlig hilsen 

PUFF

SAKS intromøde
torsdag d. 18. februar kl. 16.00
på kemigangen 

Er du interesseret i kirurgi?
Vil du lære kliniske færdigheder?
Er du ny på studiet?
Og har du overvejet at blive medlem?

Så kom og hør, hvad dine fordele er,  som medlem af 
SAKS.
Vi giver en kort oversigt over mulighederne i SAKS.

Husk at SAKS er for alle semestre!
Håber at se så mange som muligt.

doktorhoff@gmail.com

Semesterstartsfest 
– alt godt fra havet

Et nyt semester er skudt i gang og traditionen 
tro byder Studenterklubben i denne anledning 
alle nye som gamle studerende indenfor til en 
fantastisk semesterstartsfest!
Temaet denne gang er ”alt godt fra havet” – så 
kom udklædt som din yndlingsfi sk, en lille reje, 
en yndig havfrue eller andet godt fra havet og 
vær med til at fejre, at endnu et nyt semester 
er oprunden.
Det hele foregår lørdag d. 13. februar 2010 
i Studenterklubben. 
Døren er åben mellem 22-24. 
Billetter til festen 
kan købes i Stu-
denterklubben fra 
tirsdag d. 9. febru-
ar til 50 kr. HUSK at 
der skal fremvises 
studiekort ved køb 
af billet og at der 
ikke kan købes bil-
letter i døren.

Studenterklubben

BASISGRUPPER

Skal du være Rusvejleder?
Så deltag i et af de obligatoriske infomøder  d. 10. 
eller d. 11. februar kl. 16 i kantinen på Panum OG 
tilmelde dig aktiv mandag d. 15. eller tirsdag d. 16. 
Februar kl. 16-17 i kantinen på Panum. 
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!
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

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

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

Kardiologihold RH 4101 søger 1 stk. erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent fra uge 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.
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på 
lille, velfungerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som 
betalt indlæring af centrale teoretiske og kliniske 
redskaber.
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold-
møder med efterfl g. middag og evt. bytur.
”Pensionistordning”, idet man efter 1000 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

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

Ansøgningsfrist: Den mandag 15. februar kl. 10.00 2010 
via www.fadlvagt.dk  

Omkring ansøgning og ansættelse:
Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du  er i tvivl, 
om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
Ansættelsestidspunktet kan justeres 1-2 uger efter 
behov
Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag 17. februar 
fra kl. 15 på RH, afs. 2143 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Du må gerne medsende en kort motiveret an-
søgning.
Angiv i ansøgningen, 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

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 1 NYT 
HOLDMEDLEM.
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den er 8-14 i weekender og på alle helligdage. 

Det er et stort plus, at vi altid er 6 på arbejde samtidigt. 
Der er et godt sammenhold/samarbejde indbyrdes og 
med de øvrige ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal have/kunne:

Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. sommer 
og i eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i september (typisk mellem kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet torsdag d. 18. marts kl. 17.00 
i kaffestuen, afd. 3011 på RH
Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver 
dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af marts
Ansættelse pr. 1. marts 2010

Stikkererfaring eller anden relevant erfaring er en fordel, 
men ikke noget krav.

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. februar 2010 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold – Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Katrine Eskildsen, på 
mobil: 28342643 eller mail:
k-eskildsen@hotmail.com

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

FADL-VAGTER TIL MAMMOGRAFIEN 
PÅ RIGSHOSPITALET.
Ambulatoriet har brug for hjælp til at få skrevet 
journaler når patienterne har været til under-
søgelser. De vil derfor gerne have et hold af 
FADL-vagter som kan hjælpe.

Arbejdstid: 
Mandag til fredag kl. 9-15

Krav:
SPV – kursus
Bestået 6. Semester
Min. 200 SPV – timer
Gode samarbejdsevner
Gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: den 17. februar 2010 kl. 10.00 via. www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – mærke   
”RH Mammo”
Der bliver afholdt samtaler og stiftende holdmøde i 
uge 8 

Evt. spørgsmål til Adm. Sygeplejerske Astrid Bruun 35 24 
54 08 eller ab@fadl.dk 

PRAKSIS I HVIDOVRE SØGER EN 
VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR
Vi er en lægepraksis i Hvidovre, med 3 praktiser-
ende læger, 1 uddannelseslæge, 1 sygeplejerske 
og 2 sekretærer.

Sekretærerne skal på ferie og vi har derfor brug for en 
FADL-vagt som vikar.
           
I perioden 12. maj 2010 til 21. Maj 2010
 
Arbejdstid:
 Mandag, tirsdag torsdag og fredag fra kl. 8-15
Onsdag fra kl. 8-18
 
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod pa-
tienter, telefonpasning hvor der bestilles tider og afgives 
normale prøvesvar. Arbejdes opgaverne kan udvides i 
forhold til den studerendes kompetencer. 
Vi bruger system MyClinic
 
Krav:

Bestået 6. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort
Kan man tage blodprøver vil det være godt, men 
ikke et krav

 
Ansøgningsfrist: Den 1. marts 2010 kl. 10.00 . Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis 
Hvidovre”

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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En by uden vej. Utænkeligt for en dansker. Nu fortid for in-
dbyggerne i den bolivianske landsby Pirhuani. IMCC var på 
besøg, da bulldozeren nåede frem og festen brød løs.
I den vestlige verden tager vi det for givet, at man kan 
komme frem i bil hvor som helst og når som helst. I de 
afsides beliggende landsbyer i Chuqisaca regionen i det 
centrale Bolivia ser virkeligheden dog noget anderledes 
ud. Her er veje ikke en selvfølge og biler er for de fl este 
en ikke-eksisterende luksus. I Sydamerikas fattigste land 
Bolivia arbejdes der i øjeblikket hårdt på at bringe vejene 
frem til de afsides beliggende landsbyer, og med vejene 
også en øget udvikling, der, i hvert fald på sundhedsom-
rådet, er både ønsket og tiltrængt.
Et lille skridt for menneskeheden, men et kæmpe skridt 
for Pirhuani. Et af de skridt var det, da den store gule bull-
dozer  fredag den 2. oktober 2009 brød gennem det sidste 
buskads, og dermed for altid forbandt den lille klynge huse 
der udgør landsbyen Pirhuani med omverdenen.
Skal der være fest så lad der være fest. En vej skal indvies 
ordentligt, og derfor var indbyggerne i Pirhuani i fuld gang 
med at indfange en ko, da IMCC delegationen ankom for 
at afholde det månedlige kursus for landsbyens kvinder.  I 
bedste western stil blev den nedlagt med lasso og derefter 
trukket op på det netop anlagte bulldozerspor ved siden 
af landsbyens sundhedspost. På betonfundamentet sad en 
bonde koncentreret og sleb sin machete. Lyden af metallet 
mod betonen sammen med mandens dybe koncentration 
viste med al tydelighed, at koen ikke havde mange minut-
ter tilbage at leve i.

Mens koen med en løkke fæstnet omkring hornene resig-
nerende stod på vejen og oplevede de sidste øjeblikke af 
livet, begyndte fi nspritten at gå på omgang. Knivsliberen 
forsatte sit arbejde, og samtidig begyndte et mere foru-
roligende ritual. Som ud af det blå havde en af de andre 
mænd fremtryllet to velvoksne dynamit stænger og sad 
nu og fumlede med dem mellem fi ngrene i forsøget på at 
plante to væger i de eksplosive  pinde. Hvorfor var svært 
at vide, men helt sikker er det det, at det  ikke var blevet 
anset som sikkert af en dansk fyrværkeriekspert . Det ser 
formodentligt voldsom ud når en ko får skåret halsen over. 
Jeg kiggede selv den anden vej, men at dømme efter de to 
gigantiske brag og de efterfølgende mange plastikspande 
med blod, der blev båret forbi mit synsfelt var slagtningen 
både en succes og en realitet.
Ligeledes var tilkomsten af vejen til Pirhuani og festen 
varede hele natten. Næste morgen var der hverken kød 

eller fi nsprit til overs, men vejen er der endnu og har for 
altid plantet Pirhuani på landkortet som en landsby man 
kan komme til i bil. Frugter, fjernsyn og foder både til 
mennesker og dyr kan nu komme frem på timer i stedet 
for dage, og indbyggerne i landsbyen er med et blevet en 
nærværende del af resten af Bolivia, og med det også et 
tiltrængt løft på sundhedsområdet.

En vej – en anden verden
Af Jonas Deiborg

Solen skinner hårdt fra en skyfri himmel. Jeg sidder ved bålstedet og passer gryden med 
ris, eller det vil sige – prøver på. Kogekonerne her er så trænet i at lave mad på bål, at 
jeg er den rene amatør i forhold til dem.

Der er larm fra skolen i Tambo K’asa. En mand har lige jagtet en gris ud af indgangen. To 
drenge løber og leder efter papir i skraldet på skrænten foran skolen. Også  fra kirken 
strømmer lydene ud. Det er der IMCC holder deres månedlige kvindekursus i byen. Ca. 20 
kvinder sidder på kirkegulvet, med deres børn på ryggen og i favnen, mens Elia, IMCC’s 
ansatte, fortæller  om vigtigheden af, at deres børn får vacciner. Jeg ved ikke helt, om de 
forstår det.  Vi ved, at mange af personerne, som bor i landsbyerne rundt omkring skyder 
oprindelsen af de fl este sygdomme på forskrækkelse af sjælen eller skiftende held. En 
sygdomsopfattelse, der er svær at forene med vaccinationer mod børnesygdomme. 

Jeg har lige haft et møde med sundhedsarbejderen på den lokale sundhedspost. Han 
forklarede om de store problemer, der er med fejlernæring i området, og hvor svært han 
har ved at nå ud til kvinderne. Store problemer med mandchauvinisme og vold i fami-
lierne gør det bestemt ikke nemmere. Mange af kvinderne er undertrykte, fejlernæret, 
analfabeter og bærer måske på deres barn nr. 8, mens vi forventer, at de skal lære en 
masse nye ting om hygiejne, børnesundhed mv. Jeg forstår godt hvorfor, at de ikke har 
så meget energi, og hvorfor at tingene tager så lang tid at ændre. Jeg kan ikke lade 
være med at tænke, at vi måske burde tage fat et helt andet sted. Egentlig fl ere steder. 
Her er masser af problemer, og hvor er det bedst at starte? Vores projektperiode slutter 
i 2011 og Udenrigsministeriet og den danske regering er ikke meget for at give os mere 
tid her i Tambo K’asa, og de andre steder IMCC arbejder. Det er ikke nemt at forstå, når 
man sidder her. Når man kan se børn og voksne med hoste, rander under øjnene og 

klare tegn på fejlernæring. Grise der skider ved vandposten, og samtidig lige har snakket 
med en frustreret sundhedshjælper, som siger, at problemerne er mindst ligeså slemme i 
landsbyerne omkring Tambo K’asa, hvor der hverken er vej eller sundhedspost.

Inden i kirken er lugten af urin umulig at undgå, børnene tisser på skift på kirkegulvet 
og mødrene opdager det knapt nok. En våd linie af urin spreder sig efter et kravlende 
barn. Et andet barn sætter sig i urinsporet. Børnenes helt normale vilkår på landet i 
Bolivia, Tambo K’asa, er vilkår , hvor man i Danmark uden tvivl ville tage børnene fra 
forældrene på grund af misrøgt. Ikke fordi at børnene ikke er elsket i Tambo K’asa, men 
fordi mødrene ikke har overskuddet til at pleje dem, som det forventes at gøre for at 
have et barn i Danmark. 

Hvis du og gerne vil udsendes 14.mdr med uland, så husk at 
fristen for at ansøge i år er 15. februar!

Tambo K’asa
Af Helene Rostad Pedersen

ARTIKLER
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Hvordan bliver et eksamenssæt til?
Overordnet er det studienævnet sammen med institutlederen som udpeger en 
eksamensformand. Denne har således det faglige ansvar for at stille opgaverne og sikre 
en retfærdig bedømmelse.
Eksamensformanden har frie rammer til at udfærdige sit sæt, således udfærdiger nogen 
formentlig hele sættet alene mens andre har et opgavekollegium hvor man kan diskutere 
opgaverne.
Eksamensformanden bør altid vende opgavesættet med minimum en af de udpegede 
censorer inden eksamen.

Hvad er forskellen på intern og ekstern censur, og hvad afgør hvem der skal 
forestå bedømmelsen
Intern censur er vores egne ansatte på fakultetet, altså lektorerne, professorerne mm.
Endvidere findes så et eksternt censorkorps som er fælles for alle de lægevidenskabelige 
uddannelser i Danmark.
Det er studieordningen som definerer om en given eksamen skal bedømmes internt el. 
eksternt, og således er det i sidste ende dekanatet som godkender studieordningerne, 
der har det sidste ord.
På SUND er 80% af eksaminationerne med ekstern censur, hvilket er en del mere end 
lovkravet på 1/3. 

På Kandidatdelens skriftlige eksamener, udpeges en censor og eksaminator som tilstræbes 
at være en kirurg og en mediciner. Dette kan ikke altid opfyldes ligesom det ikke er et 
formelt krav til bedømmelsen.
På bachelor delen bedømmes de integrerede eksamener  af en censor, samt et sammensat 
eksaminatorkorps. Sidstnævnte bør tilsammen tælle en stemme, men består af folk fra 
de forskellige dele f.eks. anatom, fysiolog, biokemiker mm.

Hvordan afgøres en uenighed mellem bedømmerne?
Det er mit klare indtryk at det sjældent er stor uenighed om bedømmelserne, idet mange 
har årelang erfaring. Men formelt er det censors karakter som vil veje tungest ved 
uenighed. Dog er det sjældent at de forskellige eksaminatorer mødes fysisk og diskuterer 
sættet samlet, hvilket måske kunne være mere optimalt.

Jeg har fået forelagt denne mail hvor en eksaminator direkte skriver at et 03 
el to 5 taller (gl. karakterordning, red) automatisk udløser dumpning, er det 
foreneligt med en integreret eksamen?
Det er eksamensformandens ansvar at sikre retfærdigbedømmelse og vægtningen af 
opgaverne. Men som udgangspunkt må der ikke gives delkarakter, der skal være tale 
om en helhedsvurdering.
Men det er muligt at eksamensformanden vurderer et enkelt spørgsmål så afgørende 
at det i sig selv kan udløse dumpegrundlag, men igen er det eksamensformandens 
fulde ansvar.

Men  strider det ikke imod ideen med det integrerede eksamener,  hvor de 
studerende netop ikke skulle eksamineres i delemner?
Det kan man sige, men igen er det eksamensformanden der afgør hvordan 
udformningen af sættet og vægtningen af opgaver. Eksamenskontoret modtager bare 
karakterlisterne. 

Hvad vurderer eksaminatorerne og censorerne besvarelserne udfra?
Retsgrundlaget er målbeskrivelserne i studieordningerne. Herudover følger bedømmerne  
den samme rettevejledning som offentliggøres for eleverne. Selvfølgelig kombinerer de 
med deres egen viden og erfaring, særligt på kandidateksamensopgaverne.

Hvordan kan det så gå galt på 2. sem kandidat at næsten et halvt sæt må trækkes 
tilbage?
Eksamensformanden var ny på det pågældende semester. Jeg havde allerede i september 
et møde om de administrative regler, men kan ikke udtale mig om det faglige indhold. 
Det er min fornemmelse af han havde drøftet opgaven med censorerne, men alligevel 
gik det altså galt med at sikre opgaver indenfor målbeskrivelserne.

Hvad er blevet konsekvensen for de studerende, og hvorfor blev deres 
karaktergivning udskudt?
Vi anerkendte, at der var opgaver som ikke var defineret i målbeskrivelsen fra semesteret. 
Ifølge bekendtgørelsen skulle vi have annulleret eksamenen, og indkaldt alle de studerende 
til ny prøve. Vi valgte at søge dispensation til at trække de opgaver som vi mente ikke 
burde have været der, endvidere er alle blevet tilbudt et ekstra eksamensforsøg hvor 
den bedste karakter vil gælde. Dispenseringen fra bekendtgørelsen kræver ministeriets 
godkendelse, da denne kom skulle eksaminatorerne og censorerne rette opgaverne efter 
de gældende opgaver, derfor opstod der en beklagelig forsinkelse på et i øvrigt beklageligt 
forløb. Men vi mente at det var den bedste løsning for de studerende.

Hvad har i gjort for at undgå lignende fejltagelser i fremtiden?
Studieleder Jørgen Olsen som har det øverste ansvar vil i løbet af februar måned indkalde 
samtlige eksamensformænd for både bachelor og kandidat del til møde mhp. afklaring 
af reglerne.
Generelt har vi meget fokus på at øge kvalitetssikringen af eksamensafvikling og 
opgaverne

9. sem var meget forundret da de fem dage før eksamen fik at vide at tidspunktet 
var flyttet til 15-21, hvorfor oplyses de om det så sent?
Der var sket en fejl som gjorde at lokalet ikke havde kapacitet til at huse alle 9. sem, idet 
der samtidig var jurister som havde eksamen. Eneste anden mulighed end den valgte ville 
have været at afvikle det om lørdagen i stedet (eksamen var om torsdagen, red.)

Men når studenterne tilmelder sig allerede i midten af september hvorfor 
opdages det så først 5 dage før?
Der var sket en menneskelig fejl. Den person som skulle optælle antallet af tilmeldinger 
i september fik ikke kontrolleret ordentligt at bookningen kunne lade sig gøre. Det 
beklager vi selvfølgelig dybt overfor de studerende.
Men fejlen blev desværre først opdaget da eksamensbrevene skulle udsendes, og vi havde 
derfor kun kort tid til at træffe en beslutning. Jeg håber den valgte løsning trods alt var 
til ulempe for færrest muligt, men vi kan selvfølgelig kun beklage generne.

Hvordan aflønnes en eksaminator?
De interne har det som en del af deres arbejdsforpligtigelse. De eksterne censorer lønnes 
med omkring 400 i timen, og til en skriftlig eksamen (6 timers varighed) er der afsat 
en time pr. sæt.
Generelt har vi dog ikke altid nemt ved at skaffe censorer, mange læger prioriterer nok en 
klinik el. deres patienter højere, så indenfor især sansefagene kan det være overordentligt 
svært at skaffe censorer.

Hvorfor har SUND ikke en mand tilstede på Peter Bangsvej til at sikre 
håndteringen af problemer?
Det har vi også, til alle afviklinger er leder af eksamenstilsynet Flemming Carlsen eller 
hans stedfortræder tilstede.
Det er vores klare ambition at afviklingen skal være helt ens i alle lokaler, men ved 
uregelmæssigheder sker det desværre nogen gange at ikke alle rum får samme instruks. 
Det er beklageligt, men svært at sikre da beslutningerne ofte skal tages hurtigt.
Vi arbejder på at implementere et system hvor vi kan udsende en pop-up meddelelse 
til alle computerne. Dette skulle gerne sikre at alle får samme information, kombineret 
med at tilsynet kan mindske forstyrrelserne hvis det f.eks. blot er et tal der er forkert i 
en enkelt opgave. Hvornår det kommer kan jeg desværre ikke love.

Kan du forstå at de studerende som har kæmpet med et stort pensum ofte føler 
at det hele foregår lidt lemfældigt?
Ja til dels, og jeg er ærgerlig over at der sker fejl. Men SUND får hele tiden nye uddannelser 
hvor der lige er et særhensyn her og der. Dette kombineret med at studieordningerne 
laves om oftere og oftere er med til at forvirre hele den kæde af lektorer, administratorer 
mm. som skal sikre at det hele går som det skal. 
Men jo, det er ærgerligt især for de studerende.
Men vi regner med i løbet af en måneds tid at udsende et spørgeskema om de studerendes 
tilfredshed med Eksamenskontoret og Studenterekspeditionens service. Jeg vil gerne 
opfordre alle til at deltage i brugerundersøgelsen,  så vi kan identificere de områder , 
hvor vi bør gennemføre forbedringer og de områder, der afvikles tilfredsstillende. 

INTERVIEW MED LEDEREN AF EKSAMENSKONTORET

Af Mikael Henriksen / MOK

Så er endnu en omgang eksamener ruller over vores hoveder, og inden længe skal vi alle sammen se om semesterets anstrengelser kommer 
til at udløse en sand fest. Vintereksaminerne er jo karakteriseret ved at man er tilbage til undervisningen mens man stadig har oplevelserne 
i frisk erindring, dette giver god grobund for at rygter kan sprede sig hurtigere end en solid influenzavirus.
MOK har derfor skaffet et interview med at Martin Stampe Noer leder af Eksamenskontoret på SUND.

Lægeuddannelsen har historisk tradition for at være en del af Københavns Universitet og overhøringer, eller eksaminer har altid været en 
del af universitets opgaver. Mange vil nok derfor mene at når Ulla Wewer i sin velkomstmail beroliger os alle med at KU nu er på semester 
nr. 1061 må man forvente at SUND løfter opgaven professionelt.
Man kan derfor undre sig når eksamenssæt må trækkes tilbage, karakterer forsinkes mm.

Martin Stampe Noer har været leder gennem seks år og har således været med at til indførslen af computer til eksamen frem for 
gennemslagspapir, elektronisk tilmelding og udsendelse af eksamensbrev, hurtigere karakteropslag mm.
Generelt er der sket meget på eksamensområdet siden de gamle overhøringer i professorens evigt bedrevidende vers ofte tilblandet en god 
portion nepotisme og forkærlighed for de flittige studenter.
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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 lægevi      
karkurser 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. 

Politisk sagsbehandler

RUS-intro tider foråret 2010
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 over-
stået, 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

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

Medlemsfordele

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

Som medlem af Københavns Kredsforening
har du specielle fordele af dit
medlemskab, som fx. rabatter på vin,
HI-FI og cykler.
Se mere på

www.fadl.dk

KREDSFORENINGEN
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Hvilken deltager fra de tidligere Paradise Hotel sæsoner vil du gerne spille 
som?
Line-Sofie.
Gleager, bare med mere temperament og flere piger.
Har ikke rigtigt fulgt med i de tidligere sæsoner kun sidste år, så hvis jeg skal sige en 
derfra, skulle det være Line-Sofie, pga. hun er ligeså dominerende og temperamantsfuld 
som mig.
Gleager, fordi han 110% er sig selv i spillet, bruger sin charme over for damerne, ærlig 
og gode venner med alle gutterne.

Hvad er din livret?
Min fars spaghetti med kødsovs og ketchup, eller pandekager med nutella eller is.. 
Mmm…
Hvertfald ikke tomatsuppe fra Cafe Norden til 110 kr. Men alt mors mad :D
Klart det jeg får hvert år juleaften hos familien Nielsen. And med kartofler og Lises brune 
sovs.
Krebinetter med danske kartofler og hvid sovs lavet af mormor.

Hvilken tidligere deltager fra Paradise Hotel ville du gerne ha’ scoret?
Benjamin så da ret godt ud :P
Puha dem alle sammen, hvis jeg var fuld og de var heldige.
Skulle være Gleager, forbi han er en for fed person, player som står indefor det. Og så 
han så charmende. Han kunne charmere trusserne af alle, og har han næste også opnået 
hehe. Danmarks Casanova.
Uha der er mange dejlige. Susan K, Mascha, Claudia, Pernille, Line-Sofie, Maria, Nikoline 
og et par flere, som jeg ikke har kunnet huske navnene på.

Spiller du taktisk eller med hjertet?
Taktisk, men hjertet kommer helt sikkert også til at spille en rolle i de beslutninger, jeg 
træffer. 
Er en kombi. Synes ikke man kan det ene uden det andet. Det betyder utroligt meget, 
hvordan dit forhold er med deltagerne inde på hotellet, og ikke kun ens medspillere men 
også dem fra den anden gruppe.
Jeg er med for at vinde, jeg er en sportsmand. Men kommer helt sikkert nok også til at 
spille med hjertet, for falder nok for en sød pige eller tre.

Hvordan ser din drømme kæreste ud/hvad tænder du på ved en pige?
Han er af normal kropsbygning, har en flot udstråling, charme og hår på hovedet ;-) Deru-
dover må han gerne have noget mellem ørerne.
Hendes røv. Fuck bryster dem har vi jo selv. Og så kigger jeg meget på pigers negle. 
En badboy-type look, men flot. Muskler, dog ikke hormonbomber! Nogle stærke gode 
overarme og øjne der ser lige gennem en. Så må der også være lidt sydlandsk over ham, 
latino. Lidt som Michael Concillado.
Hun skal have en sporty fast krop, sødt smilende ansigt, man har lyst til at kysse hele 
tiden. Lange frække ben, langt hår (tænder på både brunnetter og blondiner), glimt i øjet 
og fræk påklædning, hvor man godt må se lidt hud.

Hvis du kunne vælge 
at spise middag med en bestemt person (død eller 
levende), hvem skulle det være?
Min farfar. Ham nåede jeg desværre kun at se da jeg var et år gammel.
Hitler så jeg kunne give ham en ordentlig røvfuld. Eller en Farao fra det tidligere Egypten, 
for jeg kan ikke forstå de kunne bygge pyramider med de redskaber de kun havde til 
rådighed.
Barak Obama, jeg er meget interesseret i politik, så ville være stort at møde en som er 
mit forbillede.
Jessica Alba, hun er mega fræk, og så ville jeg håbe hun var klar på mere end bare en 
middag i L.A.

Hvad er dit bedste score tip? 
Vær dig selv, drop scorereplikkerne og vis interesse for den person du er interesseret i, 
uden at være pågående. Få hende til at føle, at hun er noget specielt.
Lyv lyv lyv. Sig du studerer medicin. For piger tænker meget på penge. Det har altid 
virket for mig. 
Bare at være mig selv. Og ikke noget med scorereplikker, virker aldrig! Være imødekom-
mende med et blink i øjet og være selvsikker, dog ikke arrogant
Min frække tøjstil, hvor jeg godt kan vise lidt hud, men stadig gemmer lidt til fantasien. 
Mine øjne og mit smil.

Hvem er dit forbillede og hvorfor? 
Min mor, fordi hun prioriterer dem hun holder af og elsker før sig selv og så træffer hun 
altid fornuftige beslutninger og er derudover lynende intelligent.
Min mor helt klart. For det er en kvinde der gør alting for sine børn.
Barak Obama, fordi han har kæmpet mod alle odds, og stadig opnået det utænkelige, 
uden at gå på kompromis med hans holdninger og overbevisninger.
Anja Andersen, fordi hun er som hun er og tør være sig selv. Hun har skabt resultater her 
i livet, selvom mange høje herrer har prøvet at ødelægge det for hende.

Nicolai: Du er sådan lidt lufthavnsarbe-
jder i bagageafdelingen i Novia. Spontan 
udadvendt og humoristisk, og cirka beboer 
i København K. Desuden er du altid klar på 
isterningleg og lir med tøserne.

Zara: Du er en sjov, viljestærk og positiv 
pige fra Greve. Du har nemt ved at vænne 
dig til luksuriøse og eksklusive forhold og 
ikke mindst det gode vejr, da du er 19 år. 
Desuden er du en typisk sabbatårsholder.

Samanta: Du har klassiske bambi øjne og 
lange ben fra Hillerød. Du er dominerende, 
ærlig og en smule skør ;) Det bliver svært 
for dig at flyve i 30 timer, da din hverdag 
som bogføringsassistent holder dig i højt 
tempo.

Jonas: Har du flest Jonas, er du netop nu 
i gang med at studere til teknisk manager, 
da du ofte er alt for god af dig. Du er en 
sød fyr, da du ikke finder dig noget og er 
glad for dit udseende på 22 uden at være 
overfladisk fra Varde. 

Hvem fra Paradise Hotel 2010 er du??
I anledning af at årets sæson af Paradise Hotel sparkes i gang, har MOK valgt at lave en personlighedstest, du kan tage, så du er med helt fremme, når realityshowet starter.
Nedenunder finder du nogle af deltagernes svar på nogle helt almindelige spørgsmål, MOK har stillet dem. For hvert svar er der et lille logo. Tæl disse sammen og se hvem du passer 
bedst med. Til sidst kan du læse lidt om hvilken personlighed du og din soulmate er i besiddelse af.
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