
MOK
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 17   17. februar   42. årgang  2009-2010

.dk

Issn 1903-3400

 Fine gaver 
til dig 

fra MOK 
på bagsiden 



2
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.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.dk - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Puff & SATS, forsk.wordpress.com

Onsdag:  MOK nr 17, årgang 42 udkommer
  International markedsdag kl. 14-16, se s. 4

Torsdag: Foredrag og bibelen, KUA kl. 20, se s. 6
  SAKS intromøde kl. 16, se s. 12  

Fredag: Hvis der ikke sker noget, er der jo altid 
  X-factor....

Lørdag: Louise holder fastelavnsfest, måske gør én du  
  kender også?

  

Søndag:  Tutorcykeltur kl. 14, se s. 7
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE - send quiz-svar inden da, tak... :-)

  Ansøgningsfrist til stikkerhold, se s. 9
  

Tirsdag:  PMS foredrag om psykoser og rusmidler, se s. 14

Denne  redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II + 
VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
 
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på 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: Lene Kongebro, tlf. 3532 7505, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.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 

KU’s Sociale Samlingssted, Eller Noget...
Af Jannie, MOK-redaktionen.

KU sysler lige i øjeblikket med at få det nye intranet færdigt. Den oprindelige plan var, at det skulle have været færdigt i september ’09, men som så 
mange andre planer på KU gik det ikke sådan. Søsætningen blev udskudt til slutningen februar ’10, og som du kan læse andetsteds her i bladet, er 
det nu udskudt endnu en gang til april ’10, fordi der er nogen der har barn syg. 

Heldigvis kan du stadig nå at stemme på, hvad denne nye ekstasefremkaldende vidensportal skal hedde. Der blev indsendt 1889 navneforslag, og 
dommerpanelet skulle herefter udvælge 3 man kunne stemme om, men da der kom så mange gode forslag, blev de nødt til at vælge 5 i stedet. 

»De 1889 navneforslag spænder 
bredt fra mytologiske og klassiske 
navne til mere funktionsbestemte 
og smarte web 2.0-navne« udtaler 
vicedirektør Jasper Steen Winkel som 
repræsentant for dommerpanelet og 
tilføjer: »På den lange liste med for-
slag har vi set alt fra Yggdrasil og 
Minerva over KUline, KUrt, Inside 
og @KU og iKU. Der har været rigtig 
mange gode dækkende navne for 
et fælles KU-intranet men også et 
par lidt for lokale - fx forslag som 
Obligationsret og LIFEnet.«

Med så mange kreative forslag, kan man 
jo undre sig over, hvorfor det lige præcis 
er de 5 udvalgte forslag,  der blev valgt. 
Men du kan i hvert fald stemme på dit 
foretrukne intranet-navn på http://in-
tranetguide.ku.dk/navnekonkurrence/ 
indtil d. 1. Marts 2010. Blandt dem der 
stemmer, bliver der trukket lod om ti 
gavekort a 300 kr. til køb af KU’s logo-
varer, så hvis du bare altid har drømt om 
et krus med KU-logo på, så er det bare 
om at komme i gang.

De fleste IT kyndige er enige om, at 
det kun kan blive bedre end Punkt KU 
(med mindre det altså bliver det nye 
Punkt KU). Rygterne siger, at man med 
det nye intranet både vil kunne sende 
og modtage mails i HTML, og får en 
kalender der kan synkroniseres med 
mobile enheder. Her på MOK venter 
vi i hvert fald i spænding på at surfe 
på dette nye intranet, og følger derfor 
sagen tæt i den kommende tid. 

BASAL QUIZ
 
 I anledning af søndagens højtid vil ugens basale quiz handle om de 
elskende. Den kolde om end smukke vinter er stadig over os, og man må 
holde sig varm, koste hvad det vil! For de mange smukke valentinspar 
er der en ganske diskret metode hertil, som de fleste lærte allerede før 
folkeren. Dette er selvsamme metode, som udnyttes af den bowmannske 
kapsels podocytters fodprocessor i nyrens filtrationsprocess.

Send dit svar til mok@mok.dk inden mandag d. 22/2 kl. 12.00. 

Kan du gæt
te hvad det

 er?

Kan du gætte hvad det er?

Vinderen af sidste uges basale quiz, og dermed den legendariske Pe-
nis-pokey-bog er Mathias fra hold 207. Han gættede ganske rigtigt på 
thrombin, og gav os en fin udredning af proteinets funktion som vigtig 
blodkoagulerende faktor. Ydermere satte han fænomenet i samfundsrel-
evant perspektiv, da han skrev: "I fisse tider med global fødemangel og 
overpopulation, kan vi ikke tillade os, at rynke på næsen af klistersyn-
tetiseret kød." Ganske rigtigt og stort tillykke til Mathias!!
 Der er derimod ingen der har kunnet svare (rigtigt, og inden deadline) 
på den diagnostiske quiz, trods det hjælpende billede, som gør det til 
den nemmeste diagnostiske quiz i MOKs historie. øvøv.... 

Ugens Quiz
af David, MOK-red.

LEDER
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Overvejer du at tage 1-2 semestre i udlandet - enten hos en af vores partneru-
niversiteter 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 stud-
erende 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 universiteter. 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).

Der vil være følgende oplæg i Dam Auditoriet: 1) KU stipendier/legater, 2) 
Muligheder for at komme ud med IMCC, 3) Selvarrangeret udvekslingso-

phold til ikke-partneruniversitet (Brasilien), 4) Udvekslingsophold til oversøisk 
partneruniversitet (Iowa) samt 5) udvekslingsophold til et Erasmus-partneru-
niversitet (Sevilla).

Panum - Vandrehallen ved Dam Auditoriet

onsdag den 17. februar 2010

kl. 14-16

Med venlig hilsen
Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International Studievejleder

INTERNATIONAL MARKEDSDAG

KOM OG HØR OM DINE MULIGHED FOR STUDIER I UDLANDET

VIDENSKABSMINISTEREN UN-
DERSKRIVER MILLIARDAFTALE 
MED UNIVERSITETERNE

Videnskabsminister Helge Sander oplyser i en presse-
meddelelse, at der er underskrevet aftaler om
fordelingen af 6 mia. kroner med bestyrelses-
formændene for Københavns Universitet, Aarhus
Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet 
og Roskilde Universitet. Pengene skal bruges
til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 
Videnskabsministeriet og universiteterne har
nu underskrevet aftaler for, hvordan pengene skal 
prioriteres.
For KU betyder beslutningen, at staten giver 2,5 mia. 
kr. (og er ikke efterfølgende huslejebelagt), mens
KU selv betaler 0,8 mia. kr. via huslejeordningen. Det 
giver samlet set 3,3 mia. kr. til
laboratoriebygninger på KU. Midlerne skal anvendes 
til 4 nye laboratoriebygninger på hhv. SUND
(Panum Ny Laboratoriebygning), NAT (Niels Bohr 
Science Park), FARMA og LIFE, samt til
modernisering af eksisterende laboratoriebygninger.
Rektoratet har ved flere lejligheder understreget, at 
Videnskabsministeriet har øremærket de 2,5 mia.
kr. til ‘mursten’ dvs. til nybyggeri og laboratoriereno-
vering. Det betyder, at disse midler ikke kan
anvendes til andre formål f.eks. løn og drift på uni-
versiteterne.
Fordelingen mellem universiteterne er sket på baggr-
und af den såkaldte UNIlab-undersøgelse fra 2009
og universiteternes egne investeringsplaner. Univer-
sitets- og Bygningsstyrelsen, der er ansvarlig for at
gennemføre laboratorierenoveringerne, påbegynder nu 
arbejdet med at beskrive de konkrete byggeprojekter
i tæt dialog med universiteterne. Nybyggeri og mod-
ernisering vil strække sig over 6-7 år.
Yderligere information: http://vtu.dk/lovstof/politiske-
aftaler/fordeling-globaliseringsreservenforskning-
udvikling-2010-2012 eller http://campus.ku.dk/

JENS JUUL HOLST TILDELT 
BAGGER-SØRENSEN PRISEN PÅ 
500.000 KRONER
Professor i medicinsk fysiologi Jens Juul Holst fra 
Biomedicinsk Institut har modtaget Bagger-
Sørensen Prisen på 500.000 kroner for hans man-
geårige og helt enestående grundforskning.
Han studerer tarmhormoner og deres virkninger på en 
række stofskifteprocesser, bl.a. har han opdaget
struktur, funktion og udskillelse af tarmhormonet 
GLP-1, som har stor betydning for sukker- og
energiomsætningen. GLP-1 har dannet basis for ud-
vikling af flere nye lægemidler, der behandler
patienter med type-2-diabetes, fx Novo Nordisks Vic-
toza, som for nylig blev godkendt til det
amerikanske marked.
Prisen gives til én person hvert år. Prismodtageren må 
have ydet en elitær forskningsindsats på
allerhøjeste internationalt niveau. Halvdelen af prisen 
er en personlig hædersgave. Den anden halvdel
anvendes inden for forskningsområdet.

REKTOR BLOGGER: FLERE 
PENGE - ELLER FÆRRE PENGE?
I Ralfs Blog skriver rektor Ralf Hemmingsen den 8. 
februar sin kommentar til den igangværende debat
om hvorvidt Københavns Universitet har fået flere 
eller færre penge.
Yderligere information: http://rektorat.blogs.
ku.dk/2010/02/08/flere-penge-%E2%80%93-ellerf%
C3%A6rre-penge/

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENT-
ER OG TANDPLEJERE BLIVER 
DEL AF SUND
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, SKT, bliver 
på ny en del af Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns Universitet. Selvom SKT er 
beliggende i Panumbygningen har skolen siden
2005 ikke har været en del af SUND, men en organisa-
torisk enhed, der har refereret direkte til Rektor.
Alle odontologiske uddannelser samles dermed på 
SUND. SKT og Odontologisk Institut er to
selvstændige institutter, der skal skabe den tættest 
mulige koordination mellem de to institutters
uddannelser og i fællesskab udvikle et stærkt tandf-
agligt miljø, og derudover maksimere de fordele,
der findes ved en fælles kliniksektion og fælles serv-
icefunktioner.
Derudover vil der i februar måned blive nedsat en 
række arbejdsgrupper, som frem til sommerferien
skal arbejde videre med en fælles vision for samarbejdet 
mellem Odontologisk Institut og SKT.
Arbejdsgrupperne skal også komme med konkrete 
forslag til, hvordan Odontologisk Institut og SKT
kan styrke deres samarbejde. Endeligt skal der ned-
sættes et ansættelsesudvalg med henblik på at
besætte stillingen som skolechef snarest muligt.

EVA PRESCOTT AFHOLDER 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING 
FREDAG DEN 26. FEBRUAR
Professor i kardiovaskulær forebyggelse og rehabiliter-
ing Eva Prescott afholder sin
tiltrædelsesforelæsning Forebyggelse og efterbehan-
dling af hjertesygdom - Verdensmestre inden
2020? fredag den 26. februar, kl. 14-15 i Auditorium 1 
på Bispebjerg Hospital.
Efter forelæsningen er Bispebjerg Hospital vært for 
et traktement

LANCERING AF KU’S INTRANET 
ER UDSKUD TIL MEDIO APRIL
Styregruppen for intranetprojektet har besluttet at 
udskyde lanceringen af KU’s nye fælles intranet. Det
er nu planen, at intranettet går i luften i april 2010.
Lanceringsdatoen rykkes, fordi det er blevet klart, at 
der med den først annoncerede lancering ultimo
februar ville være risiko for at få et system med bør-
nesygdomme i en række af de centrale dele. KIT
oplyser, at systemet kører med fornuftige svartider, og 
at fejlrettelserne skrider planmæssigt frem, men
at udskydelsen giver mulighed for at teste systemet 
grundigt og sikre en god brugeroplevelse når

startskuddet lyder.
Der har været en overvældende interesse for at deltage 
i konkurrencen om, hvad intranettet skal hedde.
Ved konkurrencens udløb den 18. januar, havde pro-
jektteamet modtaget hele 1889 navneforslag.
Dommerpanelet har nu udvalgt de fem finalistforslag, 
som er sat til offentlig afstemning.
Yderligere information: http://intranetguide.ku.dk/

INDSATSER FOR ØGET TRIVSEL 
PÅ SUND
Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU, har besluttet at 
følge op på sidste forårs trivselsundersøgelse med
to indsatser: en indsats mod mobning, som består i: 1) 
den akademisk kritiske kultur og dens betydning
for trivslen sættes til debat og 2) et halvdags kursus på 
SUND for alle ledere, tillidsrepræsentanter og
HR-konsulenter om mobning.
Der ud over undersøger FSU behovet for at gennemføre 
introduktionsforløb for nyansatte på
fakultetsniveau, som supplement til lokale introduk-
tionsforløb.

INTERNATIONALISERING-
SPULJEN HAR ANSØGNINGS-
FRIST DEN 25. FEBRUAR 2010
Internationalt udvalg på SUND prioriterer ansøgnin-
ger om støtte til fremme af internationaliseringen
af fakultetets uddannelser. Næste ansøgningsfrist til 
Internationaliseringspuljen er den 25/2 2010.
Ved denne frist vil følgende ansøgninger komme i 
betragtning:

Udvikling af nye engelsksprogede kurser og mod-
uler
Invitation af nye udenlandske gæsteundervisere
Projekter til fremme af internationalt studiemiljø
Projekter til fremme af nye internationale som-
merskoler

Udvalget ser gerne ansøgninger fra studerende ve-
drørende projekter til fremme af internationalt
studiemiljø og internationale sommerskoler.
Bemærk, at der fra denne ansøgningsrunde kun kan 
ansøges på e-blanket, som findes på SUNDs
hjemmeside.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
international medarbejder Suzanne Andersen,
suan@sund.ku.dk eller http://sund.ku.dk/for_ansatte/
internationalt/internationaliseringspuljen/

SUND-info findes også i elektronisk form på fakulte-
tets 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.

•

•
•
•

UDDRAG AF SUND-INFO NR. 135 - 12. FEBRUAR 2010 
(redigeret af Jannie, MOK)

STUDIET
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9. FEBRUAR 2010
Forum Undervisningsudvalg for 1. + 3. semester 
kandidat 
Møde afholdt: 9. februar 2010 
Sted: Rigshospitalet i Henrik Arendrups afdeling, 
konference-rum, afsnit 2-15-2
 
Referent: Lone Grøn Laursen 
Til stede: Henrik Arendrup, Jesper Eldrup, Michael 
Stoltenberg, Nina Weis, Lise Nørrekjær Hansen, 
 Charlotte Ringsted, Susanne Holck, Majken 
Krabbe Hjort, Lone Grøn Laursen
Afbud: Jes Bruun Lauritzen, Torben Schroeder, 
Henriette Gulløv

Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat fra 08.12.2009
Godkendt

Ad 3) Referat fra KIM-møde 02.02.2010
Godt møde men dårligt fremmøde af undervisere. God 
Absalon introduktion. God demon-stration af ultralyd-
undervisning fra CEKU.
Kun skriftligt referat fra IKIM-gruppen.

Ad 4) Merit-vurdering (Jesper Eldtup)
JE har udarbejdet en skabelon som kan bruges i.f.m. 
meritvurdering af de studerendes kli-niske ophold. 
Skabelonen justeres i samarbejde med Undervisning-
sudvalget og Désirée Laszlofi som er KU’s medarbejder 
på dispensation og meritansøgninger. Det er oftest 
me-get specifikke forespørgsler der kommer fra KU 
om merit-givning.

Ad 5) DASL-skemaer (Charlotte Ringsted)
DASL-skema er redigeret i forhold til sidste semester, 
der er også udarbejdet en vejledning til brug af DASL-
skemaerne. Vejledning og skema sendes ud via mail 
til ALLE 1. + 3. semester kandidat studerende samt 
undervisere, derudover findes begge dokumenter 
i Ab-salon på samme semestre. Fremadrettet skal 
DASL-skema og vejledning sendes til de stu-derende 
og underviserne sammen med informationsmaterialet 
og holdlister ved semester-start.

Ad 6) Kommunikation til studenter og undervisere 
(Henrik Arendrup)

Diskussion om de studerendes fremmøde samt 
generelle opførsel på 1. + 3. semester kandidat i 
både det kliniske ophold og ved undervisningen med 
patienter i klinikunder-visningen. 
HA tager kontakt til Studieleder Jørgen Olsen med 
forslag om fælles introduktion til hele kandidatud-
dannelsen.
Større fokus på evalueringerne fra de studerende, 
på nuværende tidspunkt er pro-dekan Hans Henrik 
Saxild opmærksom på evalueringen. I efteråret 
tilbydes de afdelinger som har fået mindre god 
evaluering, deltagelse i workshop med filmfrem-
visning og andre eksempler på ”det gode kliniske 
ophold” i CEKU-regi. Undervisningsudvalget vil på 
de kommende møder komme med forslag og oplæg 
til hvordan ”det gode kliniske ophold” kan øges til 
flere hospitaler/afdelinger.
Referat fra undervisningsudvalget vil blive pub-
liceret i MOK og Absalon.

•

•

•

•

Ad 7) Honorering til medlemmer (Torben Schroed-
er)
Udsat til næste møde

Ad 8) Referat fra møde i Kandidatudvalget (Henrik 
Arendrup)
Udsat til næste møde

Ad 9) Revidere/opdatere logbog (Lise Nørrekjær 
Hansen)
Hjertestopundervisningen varetages af CEKU og er 
derfor kun et punkt i logbogen i CE-KU-undervisnin-
gen. Flere studerende har givet udtryk for det er en god 
undervisning men de også ønsker undervisningen i det 
kliniske ophold. Punktet blev ikke færdigdiskuteret og 
tages op på næste møde i undervisningsudvalget.

Ad 10) Gennemgang af TO-DO-liste
Udsat til næste møde, dog sættes tre nye punkter på 
– se TO-DO-listen.

Ad 11) Evt.
JE har sammen med studerende fremstillet film med 
virtuelle patienter. JE ønsker nogle som vil afprøve 
forsøget med de virtuelle patienter med ham før det 
bliver publiceret.

Næste møde tirsdag d. 13.04.2010 kl.15.00-16.30
Foreløbig dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 09.02.2010
3. Honorering til medlemmer af udvalget (Torben 
Schroeder)
4. Referat fra møde i Kandidatudvalget
5. TO-DO-liste
6. Evt.

STUDIET

Kære medstuderende,
Velkommen til et nyt semester og en særlig velkomst 
til vores nye medstuderende.

Vi vil benytte anledningen til at takke for de mange 
stemmer vi fik til valget i december. Vi var det parti 
der fik flest stemmer, og vi opnåede dermed 2 af de 5 
pladser i studienævnet. Tak for det. 

3. SEMESTERS EKSAMEN
Nu til nogle nyheder fra vores arbejde med reducer-
ingen af arbejdsbelastningen på 3. semester. Igennem 
det sidste halve år har vi i Demokratiske Medicinere 
arbejdet på et forslag til en ny eksamensform for 3. 
semesters anatomieksamen. 

Forslaget går ud på at inddele pensum i 6 overordnede 
kategorier; overekstremitet, underekstremitet, trun-
cus, hoved og hals, neuroanatomi og embryologi.
Inden for hver kategori findes der en række under-
spørgsmål (i alt 49), som dækker over det samme 
pensum som de spørgsmål der bliver eksamineret i på 
nuværende tidspunkt. 

Hver eksaminand trækker to kategorier og et under-
spørgsmål til en af kategorierne. 

Med afsæt i et præparat, beskriver den studerende de 
vigtigste strukturer og relationer inden for kategorien. 
Kategorispørgsmålene skal sikre at alle studerende 
har en bred viden og forståelse inden for pensums 
centrale dele. 

Dernæst går den studerende over til underspørgsmålet, 

hvor der skal gøres rede for en mindre del af pensum, 
men med et fyldestgørende og mere detaljeret svar. 
Underspørgsmålet skal give eksaminator mulighed 
for at bedømme hvilket karakterniveau eksaminanden 
ligger på.

Vores forventninger til denne nye struktur for 3. 
semesters mundtlige anatomieksamen, er at de stud-
erende vil blive mere selvsikre omkring den mundtlige 
eksamen og, som følge af dette, opleve en reduktion af 
arbejdsbyrden på 3. semester.

Yderligere sikrer eksamensformen en fornuftig over-
ordnet forståelse for de vigtigste elementer i pensum, 
og sammenhængen mellem de forskellige eksa-
mensspørgsmål bliver gjort tydelig og overskuelig.
Vi har drøftet forslaget med kursusleder Jørgen Tra-
num-Jensen, og præsenterede det for Studienævnet på 
studienævnsmødet i januar. Forslaget bliver generelt 
vel mødt.

Så snart der sker noget nyt i sagen, skal vi nok holde 
jer informeret.

HVEM ER DEMOKRATISKE MEDICINERE? 
Vi er en studenterpolitisk organisation, der arbejder 
med en ny måde at drive studenterpolitik på. Vi tror 
på, at det skal være muligt for alle studerende at få ind-
flydelse på studenterpolitikken – også de studerende, 
der ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk 
organisation. 

Samtidig lægger vi stor vægt på et godt samarbejde 
med underviserrepræsentanterne i studienævnet – der 
opnås langt mere gennem dialog med underviserne end 
gennem konfrontationer. 

Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
af syge-/reeksamen, læseferie, større konsekvens af 
fagenes evalueringer, reduktion af arbejdsbyrden på 
3. semester, forbedringer af undervisningen i genop-
livning, ekstra hjælpemidler til eksamen på 4. og 5. 
semester, forbedringer af studiets IT-systemer og en 
generel styrkelse af studenterdemokratiet. 

Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de medicin-
studerendes forhold i pressen og hos politikere i 
folketinget – bl.a. i sagen om syge-/reeksamen, der 
udmundede i at vi nu har fået syge-/reeksamen på 
samtlige semestre. 

KOM OG VÆR MED! 
Der mangler altid studerende som har lyst til at være 
aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at være 
med er du mere end velkommen – uanset om du går 
på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke have stor 
politisk erfaring eller oceaner af tid du kan afsætte 
– det vigtigste er, at du brænder for at forbedre vores 
allesammens studie. 

Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du 
har spørgsmål eller gerne vil være aktiv i studenter-
politik.  

UNDERVISNINGSUDVALG FOR 1. + 3. SEMESTER 
KANDIDAT MØDEREFERAT
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Der er blevet etableret et samarabejde imellem Mas-
sachusetts General Hospital (Harvard Medical School) 
afdeling for Øre-Næse-Hals (ØNH) og afdelingen for 
ØNH på Rigshospitalet.

Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes to 
stud.med. afsted på hver et 4 uger langt klinisk ophold 
indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 

Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.

Opholdet er meritgivende som VKO. Dette års ophold 
er skemalagt til hhv. maj og november 2010.

Krav:
Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden 
opholdet i USA påbegyndes
Du er interesseret i ØNH
Du har gode kvalifikationer
Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. via 
FADL/CODAN)

Hvis ovenstående har interesse bedes du ind-
sende følgende: 

Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
Karakterudskrift

•

•
•
•

•
•

CV (max 1 A4 side)
Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 
Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Ansøgningsfrist for opholdet i maj 2010 er 15. marts 
2010 og for opholdet i november 2010 er fristen den 
1.september 2010. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af 
nedenstående kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Stud.med. Emilie Garnæs på emilie@gmail.com

Der vil blive afholdt et info møde snarest. Informa-
tioner vedr. denne kommer i næste udgave af MOK. 

Mvh.
Jiri Bartek, MD
Department of Neurosurgery
Rigshospitalet
National University Hospital of Denmark 
Email: jiri_bartek@hotmail.com 
Phone: +45 22350459

•
•

SUMMER SCHOOL IN 
MENTAL HEALTH IN LOW 

INCOME SETTINGS
12 - 30 July 2010 

A three week IARU Summer School in July 
2010 dealing with mental health issues in low 
income countries. 

ECTS = 5

In this intensive, multi-disciplinary three 
week course, students will explore the epide-
miology and social origins of mental health 
disease in low income settings. Addition-
ally, students will learn to think critically 
about designing interventions and scaling 
up services to affected populations within 
the confines of a low-income health setting. 
Mental disorders are an important cause 
of long-term disability worldwide and are 
quickly becoming a dominant cause of ill 
health worldwide. 

Partly inspired by the 2007 Lancet Series 
entitled Global Mental Health; this course 
explores the topic of mental health disease 
in low-income countries from a multi-disci-
plinary perspective.

More information can be found at http://glo-
balhealth.ku.dk/courses/details/ssmhlis/

Her har du ugens tilbud fra studenterpræstens kon-
tor. Check desuden vores hjemmeside på studenter-
praesterne.ku.dk; her kan du læse om vores mange 
aktiviteter og tilbud. 

Venlig hilsen

Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

SEMESTERFØLJETON: 
DET’ EN HEMMELIGHED… 
(II)
Hvad er en hemmelighed egentlig – helt basalt?

 Ordet hemmelighed kommer af ordet ”hjemlig” - fra 
tysk ”heimlich” - altså det, der hører til hjemmet, det 
der er fortroligt og skjult for fremmede. Der var en 
reklame for nogle år siden for ejendomsmæglerfirmaet 
Home, hvor forskellige kendte danskere gav deres bud 
på, hvad ”hjem” betød for dem. Jesper Klein sagde 
morsomt, men sandt, at ”hjem er der, hvor man klør, 
dér hvor det klør.” 

Hjemme er der, hvor man – ideelt set – ikke har nogen 
hemmeligheder. Sygdomme, svagheder, menneskelige 
fejl og mangler kan luftes frit, og man kan være helt 
sig selv. Dem, som man deler hjem med, er en del af 
hjemligheden, og holder på hemmeligheden. Ideelt set. 
Set med ordbogens rene øjne. 

For erfaringen og historien fortæller os jo, at de mest 
pinagtige og smertelige hemmeligheder er dem, der 
hersker indenfor hjemmets fire vægge. Når der er hem-
meligheder, dér hvor de lige præcis ikke skulle være. 
Når dem, der burde dele hemmeligheden i fuld tillid, er 
dem, som man er nødt til at holde hemmeligheden fra 
– eller som har hemmeligheder, som de ikke deler. 

Når der er hemmeligheder hjemme, kan vi i stedet – fx. 
med Freud – tale om at noget er ”unheimlich”: uhy-
ggeligt. I essayet ”Das Unheimliche” fra 1919 arbejder 
Freud med det interessante i, at ”heimlich” både kan 
betyde hjemligt og hemmeligt. Unheimlich kan således 
tilsvarende betyde u-hjemligt og u-hemmeligt. Det 
uhyggelige består ifølge Freud i det, som er kendt og 
ukendt på samme tid. Når hemmeligheden anes.

Når hjemmet – hvad enten hjemmet forstås bogstaveligt 
eller som symbol for det trygge, tillidsfulde og velkend-
te, som vi skal bruge som basis for vores tilværelse - får 
en undertone af noget usagt, noget der kun fornemmes 
og ikke kan bringes frem i lyset, af noget, der måske 
– måske ikke – er en trussel, bliver livet urovækkende; 
hemmeligheden er ikke bare en sjov, skjult over-
raskelse, men kan være eksistentielt ødelæggende. 

Tilliden til livet kan undergraves af hemmeligheder. 
Tilliden til ens egen opfattelse af virkeligheden kan 
modarbejdes af hemmeligheder. Af hemmeligheder, som 
man selv har i forhold til andre, og af hemmeligheder, 
som man fornemmer at andre har. Og ikke mindst af 
hemmeligheder, som man har for sig selv, inden for sin 
egen krops rammer, i den forstand, at de ikke er gjort 
kendte og hjemlige ved at blive iklædt ord. 

Dette forårs opfordring skal lyde: del dine hemme-
ligheder! Klø på!

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

BOGEN OVER ALLE ANDRE
foredrag v. Erik A. Nielsen

Ingen anden tekst i verden har en så lang og fantasifuld 
fortolkningshistorie som Bibelen. Dens konsekvenser 
for billedkunst, digtning, meditation mm. er for-
mentlig lige så store som virkningerne for kirkeliv og 
gudstjeneste.

Hvordan den skal udlægges, hvordan den (måske) skal 
bruges eksistentielt, hvordan den åbner verden og gør 
den større - det er alt sammen spørgsmål, som stadig 
er af stor vigtighed. 

Foredraget udspringer af Erik A. Nielsens nyligt 
udgivne afhandling ”Kristendommens Retorik”.

Dato: torsdag 18. februar 2010 
Tidspunkt: 20:00 - 22:30 
Sted: KUA, Njalsgade 126, lok. 23.4.39 

FREDAGE I SMIK
12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

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

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 el-
ler 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 
PERSONLIGE SAMTALER
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har studieorlov 
frem til 15. april. I perioden vikarierer Christine R. 
Thaning. Kom i studenterpræstens træffetid på Panum 
(tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter 
aftale) eller bestil en tid.

StudenterMenigheden i København (SMiK) er også 
på Facebook. Meld dig ind i gruppen og bliv holdt 
orienteret om aktiviteter mv.

www.studenterpraesterne.ku.dk
praest@sund.ku.dk / 26 74 18 49

HARVARD MEDICAL SCHOOL – MASSACHUSETTS 
GENERAL HOSPITAL – VALGFRIT KLINISK OPHOLD

STUDIETILBUD
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Tutor-Cykeltur 
i KBH

Er du lige flyttet til byen? Kan du stadig 
ikke afgrænse Vesterbro fra Frederiks-
berg og Nørrebro fra Østerbro? Er du 
i dybt vildrede over hvor man går til 
eksamen og afleverer eksamensopgaven 
i TPK? Så er Tutor Cykelturen® lige 
noget for dig!

Her vil dine tutorer vise Københavns 
bedste studentikose steder. Turen går 
bl.a. fordi byens bedste læsesale, bedste 
kollegier og KU’s eksamenslokaler.

Vi mødes foran Panums hovedind-
gang nu på søndag d.  21. februar 
kl. 14.00. Cykelturen er færdig igen ved 
16-tiden, alt efter vejr -og vejforhold.

Med venlig hilsen
Tutorerne

STUDIETILBUD 
2010 

Studievejledningen for Medicin Uge 7-8 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 16/2 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 17/2 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen Medicin 
Torsdag 18/2 1500 – 1600 1200 – 1500  Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 19/2 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 19/2 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Tirsdag 23/2 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 24/2 1800 – 1900  1500 – 1800  Christina Olesen Medicin 
Torsdag 25/2 1500 – 1600 1200 – 1500  Sedrah A. Butt Medicin 
Fredag 26/2 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 26/2 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! 

Den Internationale Studievejledning 
Dag Telefontid Træffetid Vejleder  
Hver tirsdag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl International
Hver torsdag  1000 – 1200  Eva Maryl International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er  
interesseret i – se skemaet nedenfor.  

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! 
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning   
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28   
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk     
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.35

STUDIEVEJLEDNINGEN

Ugens Michael:

“Doktor, doktor! De må komme 
straks! Vores lille søn har slugt et 
præservativ!”

“Ja, jeg skal være der med det 
samme...”

“... ... Hallo, lige et øjeblik! Det haster 
ikke alligevel, doktor! Min kone siger, 
at hun lige har fundet et andet!”

HA HA 

HA HA

Sjovt sagt 
Michael!!

LOL

Den er
 go'!!!

Fastelavns-inspiration
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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

Lægevikarkurser - forår 2010
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Der er åbent for tilmeldinger til lægevikarkurser fra 
mandag den 15. februar. I første omgang er det muligt 
at tilmelde sig to kurser. 

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

Lægevikarkurser - forår 2010
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Der er åbent for tilmeldinger til lægevikarkurser fra 
mandag den 15. februar. I første omgang er det muligt 
at tilmelde sig to kurser. 

Fastelavns-inspiration

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

PRAKSIS I HVIDOVRE SØGER EN VIKAR 
FOR LÆGESEKRETÆR

Vi er en lægepraksis i Hvidovre, med 3 praktiserende 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 patienter, 
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”

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE SYGEHUS 
SØGER NYE MEDLEMMER.

Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold på en 
FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode arbejdstider? 
Få betalt dit klippekort samt få løn for transporttiden? 
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Roskilde 
Sygehus søger en nye stikkere med ansættelse pr. 1. 
marts 2010. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Roskilde Syge-
hus’ afdelinger. Vi dækker dagvagt mandag til fredag kl. 
7.30-15.00, hvor vi er 2 på arbejde. Aftenvagt 15.00-22.30 
dækker vi fredag, hvor vi er en på arbejde. Vi tager både 
blodprøver, EKG og blodsukkermålinger.

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
Gyldigt akkrediteringskort.
Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. 
Du skal kunne komme til ansættelsessamtale på Klinisk 
Biokemisk afdeling på Roskilde Sygehus.
Du skal kunne deltage i oplæring i marts måned, og 
oplæringen er lønnet.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får oplæring i både 
blodprøvetagning og EKG.

Ansøgningsfrist: Mandag 22. februar 2010 kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – tilmelding til hold – mærket hold 1609
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe 
til holdleder Anna:
Anna_victoria_r@hotmail.com.

 HOLD D, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 11/03, KL. 10.00 
 via www.fadlvagt.dk
 Orientering Onsdag 07/04 16.30-17.30 Panum
 Lektion 1:  Torsdag 08/04 16.30-20.30 RH
 Lektion 2*: Lørdag 10/04 09.30-14.00 RH
   Søndag 11/04 09.30-14.00 RH
 Lektion 4:   Mandag 12/04 16.30-20.30 RH
 Lektion 5:  Tirsdag 13/04 16.30-20.30 RH
 Lektion 3*: Tirsdag 20/04 16.30-21.00 RH
   Onsdag 21/04 16.30-21.00 RH
 Lektion 6*: Torsdag 22/04 16.30–18.30 RH
     18.30-20.30 RH
 Prøve*:  Mandag 26/04 16.30-18.45 RH
     18.45-21.00 RH
 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

 HOLD D, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 08/04, KL. 10.00 
 via www.fadlvagt.dk
 Orientering Mandag 03/05 16.30-17.30 Panum
 Lektion 1:  Tirsdag 04/05 16.30-20.30 RH
 Lektion 2*: Lørdag 08/05 09.30-14.00 RH
   Søndag 09/05 09.30-14.00 RH
 Lektion 4:   Tirsdag 11/05 16.30-20.30 RH
 Lektion 5:  Onsdag 12/05 16.30-20.30 RH
 Lektion 3*: Mandag 17/05 16.30-21.00 RH
   Tirsdag 18/05 16.30-21.00 RH
 Lektion 6*: Onsdag 19/05 16.30–18.30 RH
     18.30-20.30 RH
 Prøve*:  Torsdag 20/05 16.30-18.45 RH
     18.45-21.00 RH
 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

 HOLD D, TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/04, KL. 10.00 
 via www.fadlvagt.dk
 Orientering Onsdag 19/05 16.30-17.30 Panum
 Lektion 1:  Torsdag 27/05 16.30-20.30 RH
 Lektion 2*: Lørdag 29/05 09.30-14.00 RH
   Søndag 30/05 09.30-14.00 RH
 Lektion 4:   Mandag 31/05 16.30-20.30 RH
 Lektion 5:  Tirsdag 01/06 16.30-20.30 RH
 Lektion 3*: Onsdag 01/06 16.30-21.00 RH
   Torsdag 03/06 16.30-21.00 RH
 Lektion 6*: Onsdag 07/06 16.30–18.30 RH
     18.30-20.30 RH
 Prøve*:  Tirsdag 08/06 16.30-18.45 RH
     18.45-21.00 RH
 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2010

VAGTBUREAUET
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 Modul F10-05 F10-06 F10-07 F10-08 F10-09 F10-10 

A + B PA: Lørdag 27.03. PA: Mandag 29.03. PA: Mandag 12.04. PA: Mandag 19.04. PA: Mandag 26.04. PA: Mandag 03.05. 
Test og introduktion. 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
PANUM/  3,5 time        

D – Hud og infektioner PA: Mandag 29.03. PA: Onsdag 31.03. PA: Tirsdag 13.04. PA: Tirsdag 20.04. PA: Tirsdag 27.04. PA: Tirsdag 04.05. 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/        
E FRB: Onsdag 07.04. FRB: Onsdag 14.04. FRB: Onsdag 21.04. FRB: Torsdag 29.04. FRB: Mandag 03.05. FRB: Tirsdag 18.05. 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/        

F – Hjerne + kommunik. PA: Mandag 12.04. PA: Torsdag 08.04. PA: Onsdag 14.04. PA: Onsdag 21.04. PA: Onsdag 28.04. PA: Onsdag 05.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
PANUM/        
G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 30.03. FRB: Tirsdag 20.04. FRB: Tirsdag 27.04. FRB: Lørdag 01.05. FRB: Tirsdag 11.05. FRB: Onsdag 19.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 09:00 – 13:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/        
H – Kredsløb PA: Torsdag 08.04. PA: Tirsdag 30.03. PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 22.04. PA: Onsdag 05.05. PA: Mandag 10.05. 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/        
I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 13.04. RH: Torsdag 22.04. RH: Onsdag 28.04. RH: Mandag 03.05. RH: Onsdag 12.05. RH: Torsdag 20.05. 
Somatik.   17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 
Holdopdelt  2 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
RH/        
J – Respiration+ døden PA: Tirsdag 06.04. PA: Onsdag 07.04. PA: Mandag 19.04. PA: Tirsdag 27.04. PA: Torsdag 29.04. PA: Tirsdag 11.05. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/        
K – Hygiejne RH: Onsdag 31.03. RH: Tirsdag 06.04. RH: Tirsdag 20.04. RH: Mandag 26.04. RH: Tirsdag 04.05. RH: Torsdag 06.05. 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
RH/        
L – Repetition 2 A1: Onsdag 14.04. A1: Mandag 26.04. A1: Torsdag 29.04. A1: Tirsdag 04.05. A1: Mandag 17.05. A1: Tirsdag 25.05. 
Somatik.   17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 17:00 – 19:15 eller 
Holdopdelt  2,5 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
ALPHA 1/        
M1 PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 15.04. PA: Torsdag 22.04. PA: Onsdag 05.05. PA: Torsdag 06.05. PA: Onsdag 26.05. 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/        
M2 RH: Lørdag 17.04. FRB: Lørdag 17.04. RH: Lørdag 24.04. RH: Lørdag 08.05. FRB: Lørdag 08.05. RH: Lørdag 29.05. 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB       
N RH: Søndag 18.04. FRB: Søndag 18.04. RH: Søndag 25.04. RH: Søndag 09.05. FRB: Søndag 09.05. RH: Søndag 30.05. 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
       

O FRB: Mandag 10.05. FRB: Mandag 17.05. FRB: Tirsdag 25.05. FRB: Mandag 31.05. FRB: Mandag 07.06. FRB: Tirsdag 15.06. 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/        

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 07.05. kl. 13 Onsdag 12.05. kl. 13 Fredag 21.05. kl. 13 Fredag 28.05. kl. 13 Fredag 04.06. kl. 13 Fredag 11.06. kl. 13 
P   RH: Tirsdag 11.05. RH: Onsdag 19.05. RH: Onsdag 26.05. RH: Onsdag 02.06. RH: Onsdag 09.06. RH: Onsdag 16.06. 
Behovsopgave + Rep.  3 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
RH/  3,5 timer       
Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag 12.05. FRB: Torsdag 20.05. FRB: Torsdag 27.05. FRB: Torsdag 03.06. FRB: Torsdag 10.06. FRB: Torsdag 17.06. 
FRB/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30
C VB: Tirsdag 18.05. VB: Tirsdag 25.05. VB: Tirsdag 01.06. VB: Tirsdag 08.06. VB: Tirsdag 15.06. VB: Tirsdag 22.06. 
Orientering.  2 timer 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 16:15 – 18:30 
VB/       
Y 19.04. eller 05.05. 12.04. eller 19.04. 03.05. eller 06.05. 28.04. eller 06.05. 10.05. eller 27.05. 17.05. eller 27.05. 
Genoplivning.  3 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 
X Torsdag 06.05. Onsdag 21.04. Mandag 26.04. Tirsdag 25.05. Onsdag 02.06. Onsdag 09.06. 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 
R 
Følgevagter 3 x 8 timer 

Indenfor perioden: 
19.04. – 04.05. 

Indenfor perioden: 
27.04. – 07.05. 

Indenfor perioden: 
03.05. – 18.05. 

Indenfor perioden: 
10.05. – 21.05. 

Indenfor perioden: 
18.05. – 01.06. 

Indenfor perioden: 
27.05. – 08.06. 

VB’s  2. Time Torsdag 12.08. Torsdag 12.08. Torsdag 26.08. Torsdag 26.08. Torsdag 09.09. Torsdag 09.09. 
VB/ 1 time 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 18.30 eller 19.45 16.00 eller 17.15 
TILMELDINGSFRIST: Mandag 1/3 kl.10 Mandag 1/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 

VAGTBUREAUET
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KLINIKOPHOLD I KINA
 
IMCC-Exchange arrangerer igen i år klinikophold 
i Beijing. Der vil sandsynligvis være mulighed for 
ophold på flere forskellige afdelinger(specialer), 
da der er tale om et af Beijings største hospitaler: 
Peking University 3rd Hospital (Universitets Hos-
pitalet tilknyttet Peking University). Der vil være 
mulighed for at opleve den kinesiske kultur samt 
få et indblik i et meget anderledes sundhedsvæsen, 
på et af de mest moderne hospitaler i Kinas hov-
edstad.  

Det er et klinikophold af en måneds varighed i 
juli 2010. 

Som gældende ved andre Exchange-ophold, arrang-
eres bolig ved hospitalet og frokost i klinikken.

Der er 2 pladser til dette ophold. Der kræves afs-
luttet fase 1 på medicinstudiet til sommer (5.sem) 
eller derover.

(Opholdet kan være meritgivende til præklinisk 
ophold eller VKO, dette skal ansøger selv ordne) 

Ansøgning skal indeholde:
a) Navn
b) E-mail
c) Telefon
d) Semestertrin (forår 2010)
e) Navn på evt. rejsepartner 
f) Angivelse af evt. tidligere ansøgninger til Kina-
udveksling (antal gange og årstal)
g) Motivationsbrev (½-1 A4 side, kan evt. skrives 
sammen hvis der søges sammen) 
h) Dokumentation (kopi fra netbank) for overførsel 
af kr. 2000,- pr ansøger (det sædvanlige Exchange 
beløb som går til bolig og frokost) til IMCCs konto: 
Reg.nr.: 8401 Konto-nr.: 1097833 (Merkur Bank).
Angiv i ansøgningen tydeligt dine egne Banko-
plysninger dvs. Bank reg.nr. og konto-nr.(mhp at 
ansøgere ved afslag hurtigst muligt kan modtage 
kr. 2000,- retur).
i) Derudover kræves medlemskab i IMCC for at 
ansøge (http://www.imcc.dk/bliv_medlem/). Dette 
bedes bekræftet med kopi af betaling af kontingent 
på kr. 75,- (kopi af betalingsside/netbank). Dette 
giver medlemskab i alle IMCCs undergrupper i et 
år og beløbet refunderes ikke.

Udvælgelse foregår på baggrund af:
1) Aktivt medlemskab ved Exchange-arbejde i IMCC 
(Min ½ år - begge ansøgere skal være aktive)

2) Tidligere ansøgning om udvekslingsophold til 
Kina (tidligere afslåede ansøgere til dette ophold 
har fortrin for udvælgelse) 

VIL DU UDSENDES MED 
PIT TIL FORÅR/SOMMER?
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 folkesundhedsvidenskab-
sstuderende 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 være oplagt at planlægge eksempelvis under-
visnings seancer sammen med de andre studerende 
i evt kost, hygiejne, symptomer på malaria eller 
hvad de enkelte studerende selv finder 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 definere 
samarbejdsområder og mål med opholdet.
Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk 
ægtepar som selv har besøgt hospitalet flere 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.

2 pladser på nyt hospital i Ghana
PIT har netop etableret kontakt til et hospital i 
Ghana, som er parat til at modtage studerende 
så hurtigt som muligt (fx 1. maj/1. juni/1. juli). 
Hospitalet er et større hospital og der er derfor rig 
mulighed for at se en bred vifte af tropesygdomme. 
Hospitalet ligger i Sekondi, som er en hyggelig 
havneby i vestghana. Ghana er et både billigt og 
nemt land at rejse rundt i og man kan finde alt fra 
lækre sandstrande, små lerhytte-landsbyer, flotte 
bjergområder og safari.  
Der er mulighed for at bo i et lille Guesthouse i den 
nærtliggende by Takoradi. Der vil blive stillet et 
dobbeltværelse til rådighed med bad og mulighed 
for madlavning til ca 50 kr/dag per person. 
Vores kontakt Anna bor i Danmark, men er selv 
fra en lille landsby i nærheden af hospitalet, og 
hun vil derfor være behjælpelig med de spørgsmål 
der måtte være.

2 pladser på Kagera Regional Hospital, Tanzania 
(maj-aug)
Dette er et velkendt PIT hospital. Se grupperum-
met ”PIT-info” for nærmere information om 
hospitalet.

For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 
8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet. (Flybillet, vacciner og et lille 
beløb til kost og logi)

Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” 
fra d. 22/2 kl 12. Skriv blot en mail med oplysninger 
om navn, semester og evt. rejsemakker til:

rekruttering.pitkbh@gmail.com hvis du vil til 
Mbulu, Tanzania eller Ghana.
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com hvis du vil til 
Kagera, Tanzania.

Mvh PIT

KOM TIL IMCC INFODAG 
torsdag d. 25/2 kl.16.30 i Henrik Dam 
auditoriet
 
- Har du lyst til at komme i praktik i troperne?
- Arbejde med emner som organdonation?
- Komme ud på folkeskoler og undervise i seksu-
alundervisning sammen med andre medicinstud-
erende?
 
Alt dette og meget mere har du mulighed for i In-
ternational medical cooperation committee!
 
IMCC er en organisation med mange forskellige 
tilbud og med mange undergrupper indenfor om-
råderne undervisning- og oplysning, udveksling 
samt udviklings- og nødhjælpsarbejde.
 
Kom til vores infodag torsdag d. 25. februar og hør 
nærmere om IMCC og alle de forskellige undergrup-
per og hvad du har mulighed for at lave i IMCC.
 
Efter infomødet vil der være almindeligt 
månedsmøde.
 

Mvh. administrationsgruppen i København

BASISGRUPPER

3) Højt semestertrin 

4) Motivation (Kort beskrivende motivation til 
udvekslingsophold i Kina)

Ansøgninger vurderes af panel fra IMCC-Exchange 
som herefter udvælger 2 studerende.
 
Udover dette gælder de samme vilkår som for andre 
klinikophold med IMCC-Exchange. Herunder eget 
ansvar for flybillet, visum, rejseudgifter og lign. 

Ansøgningsfrist: Fredag 26. februar kl. 12.00

Skriv i emnefelt: Kina-exchange + “fornavn(e)”

Se evt. sædvanlige Exchange-forhold på http://www.
imcc.dk/exchange/

Send ansøgning eller spørgsmål til:

E-mail: exchange.kbh@gmail.com
René Liang Shen
Tlf: 22447753
Exchangegruppen Kbh 
IMCC 

INTRODUKTIONS MØDE 
NEPAID
D. 25/2 - efter IMCC intro møde
Se tid og  plads i MOK eller www.imcc.dk

Hvad laver Nepaid ?
Vi samarbejder med medicinstuderende i Kath-
mandu om at fremme sundhedsforholdende i mindre 
tilgængelige landsbyer omkring Kathmandu bl.a. 
gennem undervisning af førstehjælp til forskellige 
skoleklasser. 

Derudover arrangerer vi workshops sammen med 
vores partner organisation i Nepal for de medicins-
tuderende i Kathmandu - disse omhandler bla. læren 
om forskellige undervisningsmetoder, førstehjælp, 
hygiejne, seksualundervisning og meget mere. 

Gruppens arbejde i Danmark er overvejende oplysn-
ingsarbejde,  tæt kontakt og feedback med partneror-
ganisationen i Nepal, og i samarbejde med gruppen 
i Nepal at være med til at udvikle og videreføre 
projektet.

NE
PA

ID



12

GENERALFORSAMLING 
2010 - SEHAT
Indkaldes til ordinær generalforsamling: Mandag 
den 22. februar 
kl. 16.30 – kl. 18.30
Kemi-gangen på Panum Instituttet.
 
Kære Alle,
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling. 
Dagsorden for den årlige generalforsamling omfat-
ter behandling af følgende punkter:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Der serveres selvfølgelig light sodavand, frugt og 
andet til den sunde tand til mødet! 

Vel mødt. 
Sehat Bestyrelsen
sehat@punkt.ku.dk

Sexekspressen præsenterer

KNEP FOR KLIMAET
 Weekendseminar den 5.-7. marts

Efter den store “succes” med COP15 i København, 
kommer Sexekspressen nu med et nyt initiativ for 
klimaet. Den 5. til 7. marts vil 5 forskellige nationer 
og interesseorganisationer mødes for i Hvalsø for at 
dyste om de stadig mere værdifulde CO2 kvoter.

Er du interesseret i sjov, sex, hygge og undervisn-
ing af 7-10 klasser - så er sexekspressen måske 
noget for dig. På seminaret vil alle nye guider blive 
oplært i seksualundervisning, så de derefter har 
mulighed for at undervise i folkeskoleklasser. Der 
vil være foredrag og undervisning for alle guider 
- nye som gamle.

Vi mødes fredag d. 5. marts kl. 15.30 under uret på 
hovedbanegården, hvor Magnus og Martin vil tage 
imod jer. Sammen tager vi til hytten i Hvalsø.

Seminaret koster blot 50 kr pr person, og sidst be-
talings dag er 5. marts. Der vil blive sendt på mail 
når man har tilmeldt sig. Drikkevare er dog ikke 
dækket, så tag et par hundrede kroner med.

For tilmelding skriv da til magnusavnstorp@hotmail.
com.

Mange venlige Hilsner

Sexekspressen

SAKS 
intromøde
torsdag d. 18. februar kl. 16.00
i lokale 1.2.32. 

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.

afholder

METODEKURSUS 1
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsma-
teriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og 
koster 30 kr. Der forventes en basal forståelse for 
de anatomiske forhold, svarende til indgrebene, 
dvs. bestået 3. sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra torsdag d. 25. 
februar kl. 12.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Martin Vedel Nielsen, tlf. 21234956
Sarah Ostenfeld, tlf. 23492307

Dissektions-
turen 
2010

Igen i år arrangerer IMCC deres 
årlige dissektionstur. 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 ek-
samenen. Undervisningen 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 dissektionstur. 
Email: Jakob_steenberg@msn.com

BASISGRUPPER

Har du ikke fået 
afhentet din scorebog endnu?

så kontakt scorebogen på 
scorebogen@punkt.ku.dk

Crazy Scorelooove
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Arrangører til Global Health Challenges sommerskole søges!

Vil du være med til at arrangere dette års sommerskole 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 sundheds-
faglig i en verden, der bliver mere og mere globaliseret er det nødvendigt 
at vide noget om, hvorledes globaliseringen påvirker sundhed og sund-
hedssystemer internationalt såvel som i Danmark. Sommerskolen dækker 
emner som: Udviklingsbistand, “communicable and non-communicable 
diseases”, migration, “brain-drain”, voldelig konflikt, flygtninge, men-
neskerettigheder, 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 ovenstående email adresse.

Vi glæder os til at se Jer.



15

STUDENTERJOB: EDB-
SAL HELPDESK

Vi søger edb-kyndige studerende til at indgå i vores 
gruppe af edb-studie¬salsvagter på 14 studerende fordelt 
på flere studier. Vi har 450 maskiner på netværket på 
Panum Instituttet og på Center for Sundhed og Samfund, 
Øster Farimagsgade 5 (CSS). Hvert sted er der en helpdesk 
til personlige henvendelser.

Stillingsbeskrivelse
Helpdesk funktionen består i at hjælpe og vejlede studer-
ende og undervisere i brug af vores IT- faciliteter. Der ud 
over vil der i de daglige vagter også indgå opgaver med 
vedligeholdelse og nyinstalleringer af bruger Pc’er, fejl-
søgning på printer og kopimaskiner m.m. Vagterne, som er 
4-8 timer pr. vagt, på alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Kvalifikationer
Vi ønsker at du
• har PC erfaring og et godt kendskab til Microsoft 
Office
• kendskab/erfaring med programmering
• er serviceminded
• kan passe en til to helpdesk-vagter om ugen hele semes-
tret (også i eksamensperioden)

EDB-studiesalsvagterne indgår også i mange udvikling-
sopgaver i bl. a. .NET og php, vedligehold og udviklingsop-
gaver på Windows og Linux servere, MSI pakkeudvikling, 
m.m. Udviklingsopgaver kan normalt udføre på tider der 
passer dig.

Aflønning sker efter overenskomst med Foreningen af 
Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes 
Landsforbund. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat ønsker 
en arbejdsplads som afspejler sammensætningen af vores 
brugere og vi opfordrer også derfor alle interesserede 
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til 
at søge. 

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse, tlf.nr., 
kvalifikationer og studieoplysninger snarest muligt der 
påbegyndes ansættelsessamtaler i uge 8 og 9, til ansæt-
telse umiddelbart efter.  Du er velkommen til at kigge forbi 
i vores åbningstid, hvis du vil vide mere, vi bor på Panum 
Instituttet i bygning 1, etage 2 eller kontakte Morten 
Noack tel. 30 29 10 09. Du er også meget velkommen til 
at så på www.edb-sal.sund.ku.dk

Ansøgningen sendes til mwn@sund.ku.dk

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2009-10

Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 
61a)
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00
Målgruppe:  Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og 
 Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
Kontakt: 
www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang:   Gratis

25. februar:
Preben Hertoft
De uventede gaver – bidrag til en sexologisk kulturhistorie
Med afsæt i sin anmelderroste essaysamling ”De uventede gaver” taler dansk sexologis 
grand old man om nogle milepæle sit fags udviklingshistorie – fra Rousseaus ”Bekend-
elser” (1770) til Freuds ”Tre afhandlinger om seksualteori” (1905) – fra Krafft-Ebings 
”Psychopathia sexualis” (1886) til så væsensforskellige moderne seksualitetsgranskere 
som amerikanske Alfred C. Kinsey og franske Michel Foucault. Med Hertoft som sted-
kendt guide forfølges sporet fra oplysningstidens seksuelle sundhedsidealer til vore 
dages seksualiserede samfund, hvor massemedierne er blevet en dominerende seksuel 
historiefortæller.   

Mange hilsner – og vel mødt!
Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

KRADSER 
FINANS- 

KRISEN?
Vil du gratis på Roskilde Festival 
imod at aflægge 24 timers frivilligt 
arbejde som Medic Assist?
Så kan det være at Det Opsøgende 
Team er noget for dig? 
Vi er et stort hold på 52 der går i 
teams af 3, to pædagoger, kaldet So-
cial Workers og en Medic Assist.

Du er læge stud. – mindst påb-
egyndt 8 semester, læge eller 
sygeplejerske. Du skal kunne tale 
dansk og rimelig engelsk og gerne 
andre sprog.
Du skal kunne bevare overblikket og 
roen i ofte pressede situationer. Der er 
mindst 65 000 påvirkede mennesker 
på et lille område. Du kan blive udsat 
for alt fra at snakke med unge om 
prævention eller sygdomme, træffe 
vurderinger om hvorvidt gæster er 
påvirket eller syge til at skulle yde 
livreddene førstehjælp. Et er sikkert: 
du får masser af kram.

Du skal melde dig fordi du har lyst til 
at få anderledes faglige udfordringer, 
ikke for at få en gratis billet til fes-
tivalen. Vi har et højt fagligt niveau 
og stiller store krav til vores teams. 
De skal lære lynhurtigt og være mere 
end almindeligt omstillingsparate og 
tolerante.
Festivalens overskud går til human-
itære formål. Derfor arbejder ca. 25 
000 frivillige på festivalen hvert år. 
Du kan være en af dem.
 Du får en gratis adgangsbillet 
med adgang til det lukkede område og 
Medie Byen (ikke backstage), bedre 
campingforhold med varmt bad, en 
crew T-shirt, rabat på merchandise, 
3 måltider og 10 øl / vand. Værdi ca. 
2.600 kroner.

For flere oplysninger venligst send 
en mail til:
tine.ros@roskilde-festival.dk

MULIGHED FOR STUDERENDE –
DELTAG GRATIS PÅ PATIENTSIKKERHED-
SKONFERENCEN!

Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil gerne give to studerende med in-
teresse for patientsikkerhed muligheden for at deltage gratis på Selskabets 
årlige Patientsikkerhedskonference mandag d.26. april 2010.

Du kan læse mere om konferencen på: www.patientsikkerhed.dk

Sådan deltager du i konkurrencen:
Alt hvad du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at sende en motiveret 
ansøgning til info@patientsikkerhed.dk, hvor du forklarer os, hvorfor 
det netop er dig, der skal med på konferencen. Det kan være fordi, du 
skriver opgave om patientsikkerhed, er særligt interesseret i emnet eller 
noget helt tredje. 
Vi skal have din ansøgning senest mandag d. 5. april, og du får besked 
hurtigst muligt derefter.
Patientsikkerhedskonferencen er årets største begivenhed for alle med 
interesse for patientsikkerhed. 
 Konferencen finder sted mandag d.26. april 2010 på Hotel Scandic Copen-
hagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. 
Konkurrencen er åben for alle studerende med interesse for patient-
sikkerhed.

Praktisk information
Tid: Mandag d.26. april kl. 9.00-17.00.
Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vestersøgade 16, Køben-
havn V.
Du kan læse mere om konferencen på: 
www.patientsikkerhed.dk.
Oplæg på engelsk tolkes

Forsøgspersoner søges 
til et forskningsprojekt 
om smertefølsomhed.
Vi ønsker at undersøge sensitiviteten hos frivillige forsøgspersoner 
(m/k) samt indflydelsen af psykologiske, demografiske, genetiske 
og psykofysiologiske faktorer på smerteoplevelsen. 
Dette vil formentlig bidrage til en fremtidig bedre behandling af 
smertepatienter.

Deltagelse indebærer en forundersøgelse / informationsdag, som vil 
vare ca. 2 timer og 2 undersøgelsesdage á ca. 6 timers varighed.

Til de to forsøgsdage får du udleveret tre forskellige spørgeskemaer, 
som vi beder dig besvare (en såkaldt psykometrisk evaluering). Du 
gennemgår efterfølgende nogle målinger, hvor du blandt andet skal 
have foden i et koldt vandbad og hvor vi laver en varmeskade på din 
læg (de psykofysiske målinger). Varmeskaden, der er let til moderat 
smertefuld og svarer til en førstegradsforbrænding (solskoldning), 
er reversibel inden for 24-48 timer.

Forsøget udføres på Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.

Der ydes et honorar for gennemførelse af forsøget på kr. 1.500 kr.

Hvis du vil vide mere: 
http://bit.ly/9NcomP
Spørgsmål eller tilmelding til forsøget kan ske ved henvendelse 
på mailen: smerteforskning@hotmail.com eller på mobilen: 61 
71 24 17
Venlig hilsen,

Pernille Ravn, MSc, Stud. Ph.d. 
Tværfagligt Smertecenter 7612
Rigshospitalet

Mange hilsner – og vel mødt!

Vil du gratis på Roskilde Festival

 Idolbillede: Norges Curling-landsholds Bukser 

ANNONCER
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3D-BRILLER TIL DIG!
Har du set Avatarrrr?? 
Nej! - hmm, okay, det er noget med blå mænd og planeter. Lidt som i Speilberg møder Disney eller 
smølferne møder Pocahontas. ...Anyways så er det noget med 3D.  
Sagde du ja? Altså til om du havde set Avatarrr. Så forstår du hvilken gave du lige har fået. 3D-
brillen! Ja det er rigtigt! 3D-brillen. Nu kan du læse MOK som var det en lille del af Pandora 
og de fl yvende bjerge eller måske et pop-up-fødselsdagskort fra Illum.
Hvis du ikke havde set Avatarr, så burde du nu stadig være lige på nippet til at indse 
hvad det betyder, altså 3D. Det betyder at det er slut med at læse mok i fl adt format. 
Slut med kedeligt 2-dimensionelt nyhedsstof, der aldrig rigtig var vedkommende. Det 
bliver det nu!

Tag blot en saks og klip 3D-brillen ud. I feltet hvor der står 'klip' fjernes indholdet 
indenfor brillestellet, hvorimod øjet i venstre felt bibeholdes. Påføres brillen nu 
hovedet, vil der tydeligt fremkomme to separate billeder, der - efter de laterale 
synsfelter er krydset i chiasma - smelter sammen til en rumlig oplevelse af 
blad og billede. Med den smarte øjencamufl age kan du samtidig forvirre 
enhver forelæser, der hermed får betydeligt sværere ved at gennemskue 
hvorvidt du sover eller ser på slides/lettere gulnede overhead's i 3D. 
Brillen kan også anvendes overfor enhver læsemakker.

OBS! Brillen bør fjernes inden eventuel udførelse af operation, 
da dybdesynet i nogle tilfælde kan være kompromitteret af 
den skarpe visuelle 3D-illusion der fremkommer ved brug 
af brillen. Det understreges samtidig at 3D-følelsen ER en 
illusion og ikke virkelighed, medmindre du kigger på noget 
der er 3D i virkeligheden. 

Som et bonus tip kan det anbefales at bære brillen i 
kittellommen. I situationer, hvor det kunne være 
nødvendig at fremtræde mere intellektuel end 
din habitual-status antyder, fremdrages brillen 
let og placeres over næseryggen. Du vil nu 
både fremtræde ældre og med et mindre 
neurologisk handicap, der på samme tid 
afl eder patienten/kollegaen og indgyder 
respekt for at du på trods af dette 
har kunnet gennemføre et helt 
medicinstudie. Især sklerosepatienter 
vil kunne føle en stærk tilknytning 
til dig og din internukleære 
oftalmoplegi - og du vil 
hurtigt fremstå som en slags 
rollemodel. 
Hvis du i forvejen bærer 
briller bør du dog afstå 
fra dette da det vil se 
decideret tåbeligt ud. 
Her kan du i stedet 
smile og være fl ink.

Elise/MOK.red.

UGENS GAVER   - til dig!

Klip her
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