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Det sker i ugen
 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
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 indlæg-
genes 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 Il-
lustrationer/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 redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.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 institutter 
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: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Studenterklubben

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 42 udkommer
  MIKAM månedsmøde kl. 16 - se s. 7

Torsdag: Præstens Strikkecafé 15.30-17.30 - se s. 5
  Scorebogen kan afhentes for sidste gang kl. 16 - se s. 7

Fredag: Ekstra lang fredagsbar, kl. 11-02 - se forside og s. 6
  Sexekspressens weekendseminar - se s. 7

Lørdag: Yugioh 5D (!!) kl. 9.40 på TV2

 

Søndag: Orangu Tanker kl. 11.00 på DK4: Orangutangen er en truet   
  dyreart og bestanden falder i takt med at regnskovene fældes. I følge
  FN´s miljø organisation vil den sidste vildtlevende orangutang være 
  udryddet i år 2022.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Kvindernes Internationale Kampdag
  PIT frist for ansøgning om udsendelse - se s. 6
  Ansøgningsfrist for studieophold i udlandet - se s. 4

Tirsdag: PMS fordrag om somatisering m.m. kl. 16-18 - se s. 6
  Kristne medicinere mødes til mad, hygge m.m. - se s. 7
  SAKS månedsmøde kl. 16.15 - se s. 6

Denne  redaktion

MOK

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 merit-
sager)
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 7502, 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 

2009-2010
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Kære MOK’s læsere 
Pr. 1. marts 2010 er jeg, Markus Harboe Olsen, tiltrådt som ansvarshavende redaktør på MOK og overtage dette ærværdige embede 
fra Jannie Pedersen. Grunden til dette skift af ansvarshavende redaktør er at Jannie efter al sandsynlighed bliver færdig som læge 
til næste vinter. Vi har, i samråd med MOK’s bestyrelse, valgt at jeg skal overtage nu, så der kan ske en flydende overgang med 
oplæring.

Jeg vil, som min første gerning som ansvarshavende redaktør, gerne takke Jannie for det store engagement hun gennem årene har 
lagt hos MOK. Dette inkluderer især hendes arbejde som ansvarshavende redaktør hvor hun har brugt et ukendt antal mandetimer, 
udover dem hun har brugt hver mandag, på at gøre det ”at MOK’e” til en behagelig oplevelse.

MOK er, som det ser ud nu, finansieret af fakultetet og FaDL. Tilsammen giver de penge til at MOK kan komme ud til alle medicin-
studerende på Københavns Universitet. Den information der bliver trykt i MOK kommer primært fra fakultetet, studerende og 
FaDL og MOK er derfor også bindeleddet mellem disse. Vi vil, på redaktionen, fortsat arbejde for at MOK kan komme ud til alle 
medicinstuderende med den nødvendige information. Derudover vil vi arbejde på gøre MOK endnu bedre og derfor vil jeg gerne, 
til sidst, opfordre jer alle til at skrive til mok@mok.dk med konstruktiv kritik, forslag til forbedringer og nyskabende ideer så vi på 
redaktionen kan arbejde for at gøre MOK endnu bedre.

Mange hilsner
Markus Harboe Olsen
Ansvarshavende redaktør på MOK

Jannie

Markus

LEDER

STUDITILBUD
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

1. Marts- 15. April 2010 
- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 1/3 
Tirsdag 2/3 
Onsdag 3/3 
Torsdag 4/3 SA 
Fredag 5/3 SA 

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 15/3 
Tirsdag 16/3 SA SA 
Onsdag 17/3 AM 
Torsdag 18/3 SA 
Fredag 19/3 AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 22/3 FH FH 
Tirsdag 23/3 FH FH 
Onsdag 24/3 SA 
Torsdag 25/3 SA 
Fredag 26/3 

PAUSE OVER PÅSKEN: FREDAG DEN 26.3. - TIRSDAG DEN 6.4. 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Onsdag 7/4 FH 
Torsdag 8/4 FH 
Fredag 9/4 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 12/4 
Tirsdag 13/4 FH 
Onsdag 14/4 SA 
Vi ses i kælderen

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

Pausegymnastik for SUNDs studerende
SUNDs studerende har det sidste år haft mulighed for at lave pauseg-
ymnastik hver tirsdag og torsdag kl. 10.00 foran Panumbiblioteket, men 
interessen har været så lille, at ’stoppet’ nu er blevet nedlagt til fordel for 
et ’stop’ i Teilumbygningen, hvor der ikke tidligere har været mulighed for 
at lave pausegymnastik.

SUNDs studerende er stadig meget velkomne til at lave pausegymnastik, 
men fremover bliver det sammen med de ansatte hver tirsdag og torsdag 
på følgende tidspunkter:
9.15: Teilumforhallen
9:45: Teknisk Afdeling, Frokoststuen
10.00: Fakultets Sekretariatet ved cykelmaleriet
10.15: 12.4 ved vareelevatoren
10.30: 18.2 ved vareelevatoren
10.45: OI-Receptionen
11.15 BRIC
11:50: CSS, 5.2.46

Kom frisk!

Venlige hilsner
Gunilla Sommer



4 STUDIET

Professor Robert Boushel is collaborating with 
Concordia University on the setup and execution of 
‘International Intensive Graduate Course in Exercise 
& Clinical Physiology’ in Canada. In fact 10 out of the 
11 international lecturers are from SUND, Depart-
ment of Biomedical Sciences, and there is an equal 
amount of Canadian lecturers at the course.

When applying, the students must submit a letter of 
intent and an additional letter of support from their 
academic supervisor, recommending the student for 
the course. Furthermore, the students can apply to 
the university for funds to cover tuition fees.   

Host: The Department of Exercise Science, Offices of 
Graduate Studies, Student Academic Services, Con-
cordia University, in formal collaboration with The 
Office of International Relations and Department of 
Biomedical Sciences, University of Copenhagen.

Date:  October 25-29, 2010; Monday-Friday, 8:30-
17:00.

Venue: Department of Exercise Science, Richard 
Renaud Science Pavillion, Concordia University 

Loyola Campus;  7141 Sherbrooke Street West, Mon-
treal, Qc.

Description: The 1-week intensive advanced-level 
graduate credit course brings together faculty and 
students from Canadian and Danish Universities 
focusing on various topics in exercise and clinical 
physiology. This integrative research-based course 
covers basic science topics on physiological systems 
and extends to common clinical physiological ap-
plications.  The course is limited to M.Sc. and/or 
Ph.D. students.

Course Credits: Danish students qualify for gradu-
ate course credits at the University of Copenhagen. 
Concordia Students can register for 3 graduate-level 
credits; other Canadian students may apply to their 
home institution for a 3 credit graduate equivalency.  
Other International students may also register. En-
rollment is limited to 60 students.

You can find further information on the following 
website:
http://bmi.ku.dk/english/research/systemsbiology/mi-
tochondrial/grad_course/

i efteråret 2010 eller foråret 2011

Overvejer du at tage 1-2 semestre i udlandet hos 
en af vores partneruniversiteter i Norden, Europa, 
Rusland og Brasilien, så skal du huske at søge senest 
den 8. marts 2010 for at komme på udveksling i enten 
efteråret 2010 eller foråret 2011.

Hvornår på studiet:
Normalt er det kun muligt at komme på udveksling 
på 1., 3. og 11. (5. semester) semester på kandidat-
delen af medicinstudiet.

Hvortil:
Fakultetet råder over 12 Nordplus- samt 35 Erasmus-
aftaler i 18 forskellige lande:

Belgien (Bruxelles). Sprog: fransk
Brasilien: Universidade Federal da Paraíba. Sprog: 
portugisisk
Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Ul-
eåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk
Frankrig: Paris, Rennes, Strasbourg. Sprog: 
fransk
Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
Italien: Bari, Ferrara, Firenze, Napoli, Perugia, 
Rom, Torino. Sprog: italiensk
Norge: Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim.
Polen: Poznan. Sprog: engelsk
Portugal: Coimbra. Sprog: portugisisk
Rusland: Moskva. Sprog: russisk
Schweiz: Innsbruck: Sprog: tysk
Slovenien: Ljubljana. Sprog: engelsk
Spanien: Barcelona, La Laguna, Malaga, Oviedo, 
Sevilla, Valencia, Valladolid. Sprog: spansk

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sverige *: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, 
Uppsala, Umeå
Tyskland: Berlin, Bonn, Heidelberg, Münster. 
Sprog: tysk
Tyrkiet: Kokuz Eylül ûniversitesi: Sprog: tyrkisk
Ungarn: Debrechen. Sprog:engelsk
Østrig: Wien. Sprog: tysk

*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at 
komme på udveksling til vores partneruniversiteter i 
Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er dog 
muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester (kandi-
dat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, 
psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår 
i et enkelt kursus.

Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning finde på: http://
medicin.ku.dk/internationalt/ - se ”ansøgning og 
procedurer”.

Det er nemt at søge – så fortvivl ikke !!!

Hvornår:
Ansøgningsfristen er: Mandag den 8. marts 2010. 
Ansøgningen afleveres i Journalen eller i Ekspedition 
på fakultetssekretariatsgangen.

Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den interna-
tionale studievejleder Eva Maryl i lokale 9.1.35.

På Det Internationale Kontor, Vor Frue Plads, kan du 
låne mapper med erfaringsrapporter fra studerende, 
som har været på udvekslingsophold tidligere.

•

•

•
•
•

INTERNATIONAL
CORNER

STUDIEOPHOLD I NORDEN, EUROPA, RUSLAND OG BRASILIEN

International Intensive Graduate Course in Exercise & Clinical Physiology

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. 
fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 48 timer før udgivelse. 

SUND-info nr. 136 - 26. februar 2010 

Nr. 136 - 26. februar 2010  

Lundsgaardmøde den 1. marts om økonomi, personalepolitik og byggeri

Dekanatet inviterer til Lundsgaardmøde mandag den 1. marts kl. 11-12  

Følgende er på dagsordenen: 

Opdatering økonomi  
Personalepolitik  
Status Panum nybyggeri og renovering  
Projekt Videnbydelen Nørre Campus 
Kort orientering om diverse  

VIP-debatmøde den 4. marts om fakultetsøkonomi

Dekanatet, Akademisk Råd og Faculty Club-initiativet inviterer til debatmøde i VIP-kredsen på 
SUND. Mødet foregår torsdag den 4. marts kl. 15-16 i Store Mødesal. 

Der er to hovedspørgsmål på dagsordenen: 
- Hvordan håndterer vi eventuelle væsentlige besparelser på SUND?  
- Skal vi på SUND etablere en funktion, der tager sig af fundraising? 

Ph.-d. studerende har frist til 22. marts for indsendelse af abstracts til ph.d.-dag

Ved ph.d.-dagen den 29. april får SUNDs ph.d.-studerende mulighed for at diskutere deres forskning 
med medstuderende og seniore kolleger på fakultetet. Ph.d. studerende kan i forbindelse med 
arrangementet få printet posters gratis og kan deltage i posterkonkurrencen om 10.000 kr.  

Arrangementet foregår på engelsk. Der er frist for tilmelding til ph.d.- dagen og indsendelse af 
abstracts senest den 22. marts 2010 til phddag@sund.ku.dk .  

På ph.d.-dagen afholdes også den årlige ph.d.-ceremoni, som foregår kl. 16-19 i Festsalen på KU. 
Ved arrangementet fejres årets ph.d.-kandidater. Alle kandidater der har fået deres ph.d.-grad i 
perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010, vil modtage en personlig invitation via e-mail fra SUND.  

Yderligere information: http://healthsciences.ku.dk/research/phd/current/phdday/

Redigeret af Markus/MOK.red.

Nye afhentningssteder af Univer-
sitetsavisen

Mange har efterspurgt afhentningssteder af 
Universitetsavisen i vandrehallen og CampusServ-
iceSund har derfor opsat avisstandere ved bygning 
12.1 og 24.1. Standerne erstatter afhentningsst-
ederne ved 12.02 og 24.02. I alt kan Universitet-
savisen afhentes 9 steder i Panumbygningen:

Etage 02: Ved opgangen til bygning 6 og 18
Etage 01: Ved hovedindgangen og personaleind-
gangen til OI
Etage 1: I kantinen, ved Panumbiblioteket, og i 
vandrehallen ved 12.1 og 24.1
Etage 2: I satellitkantinen
I Teilumbygningen er Universitetsavisen placeret 
i en stander i forhallen.

Bo Feldt-Rasmussen afholder 
tiltrædelsesforelæsning den 5. 

marts
Professor, klinkchef, overlæge, dr.med. Bo Feldt-
Rasmussen blev den 1. december 2009 udnævnt 
til Professor i Nefrologi ved Institut for Kirurgi og 
Intern Medicin. Med professoratet følger en
overlægestilling ved Rigshospitalet, Nefrologisk 
Klinik P, Abdominalcentret Bo Feldt-Rasmussen 
afholder sin tiltrædelsesforelæsning med titlen 
Diabetisk nefropati - i går, i dag og i morgen fredag 
den 5. marts kl. 14-15 i Rigshospitalets Auditorium 
1, opgang 44. Efter forelæsningen er Rigshospitalet 
vært ved en reception i Receptionslokalerne, Ad-
ministrationsbygningen, opgang 52D.

2010
Studievejledningen for Medicin Uge 9-10

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 2/3 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 3/3 1800 – 1900  1500 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Torsdag 4/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 4/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 5/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 5/3 1200 – 1400 1400 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Tirsdag 9/3 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 10/3 1800 – 1900  1500 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Torsdag 11/3 - 1400 – 1600 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 11/3 1400 – 1600 - Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 12/3 1400 – 1600 1200 – 1400 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 12/3 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  
Tirsdage 0900 – 1000 1000 – 1200  Eva Maryl International
Torsdage  1300 – 1500  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
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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

Åbningstider for Studivejledningen
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uge 9, 2010

På studenterpraesterne.ku.dk kan du læse om vores 
øvrige aktiviteter og tilbud. 

Venlig hilsen

Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk 
medarbejder Lise Lotz

Semesterføljeton: Det’ en hemme-
lighed… (IV)
Der er forskel på hemmeligheder. Noget er hemmeligt 
– fx hvad fætter Morten skal have i julegave – fordi 
der skal være et element af overraskelse inde over, 
når overraskelsen bliver afsløret. En julegavehem-
melighed kan i princippet deles med alle UNDTAGEN 
fætter Morten.  Det kan selvfølgelig være ret vigtigt, 
at hemmeligheden ikke slipper ud i utide, men der er 
sjældent tale om dybe eksistentielle hemmeligheder, 
når man selv har fundet på dem. 

Så er der andre hemmeligheder – som fx at man har 
fundet ud af, at en veninde har haft en affære med en 
anden end sin faste kæreste – som straks bliver mere 
indviklede. Skal jeg afsløre min viden? Hvad betyder 
det for mig? Hvad betyder det for hende? Hvad betyder 
det for de andre implicerede? Vil det gøre mere skade 
end gavn, hvis jeg deler hemmeligheden med en eller 
flere andre? Kan jeg leve med at vide det, som jeg ved, 
eller er jeg nødt til – for min egen sjælefreds skyld – at 
lukke hemmeligheden ud i lyset? Måske kan man have 
en samtale med sig selv om disse spørgsmål; måske 
kan man dele sine overvejelser med en person, som 
man er helt fortrolig med. 

Og så er der hemmeligheder, som er så hemmelige og 
dybe, at man end ikke overvejer at røbe dem for nogen. 
Måske har man knap nok røbet dem for sig selv. Det er 
hemmeligheder, som indeholder elementer af fx skam, 
rædsel, afsky eller frygt, og som har en karakter, der 
gør, at man er overbevist om, at en afsløring vil være 
ødelæggende. Hemmeligheder, som man er overbevist 
om, at man er alene om at have. Hemmeligheder, som 
man er overbevist om at man selv er skyld i at have 
pådraget sig. Hemmeligheder, som man er overbevist 
om at ingen andre vil kunne rumme eller forstå. 

I november 2004 begyndte et bemærkelsesværdigt 

projekt i USA: Frank Warren opfordrede folk til at 
sende ham et anonymt – og meget gerne illustreret – 
postkort, hvor de helt kort afslørede en hemmelighed. 
Der var ingen begrænsninger for hemmelighedens 
indhold; kun skulle den være sand og man måtte ikke 
have fortalt den til nogen før. 

Projektet, som hedder PostSecret, blev en kæmpe-
succes. Frank Warren modtog – og modtager stadig 
– tusindvis af hemmeligheder hver uge. Frank siger 
om grunden til at så mange vil dele deres hemme-
ligheder med ham: I think some people are looking to 
share a funny story, others want to talk about a secret 
kindness they performed but most people, I believe, 
are looking to better understand their own secrets 
and perhaps use this project as a first step in taking 
action upon their secrets.

Du er velkommen til at sende studenterpræsten et 
postkort…

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Filmaftener
Over seks onsdagsaftener vises seks film, som ud over 
at være gode, også har det til fælles, at de kan siges 
at have en teologisk dimension. 

Vi begynder hver gang med et oplæg ved Christine 
Rørdam Thaning eller Stefan Lamhauge Hansen om 
aftenens film. Efter filmen fortsætter vi med en drøf-
telse af indtrykkene over en kop et eller andet.

Første gang viser vi Gøgereden af Milos Forman fra 
1975 med Jack Nicholson i hovedrollen.

Tid: onsdag 3. marts 2010, kl 19:00 - 22:00 
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal 

Det koster ikke noget at være med og tilmelding er 
ikke nødvendig.

Religionskritik - tanker på plads 
eller tanker i gang?
Debat mellem Jesper Vind og Lars Sandbeck. Ords-
tyrer: Jes Stein Pedersen

Den såkaldte nye ateisme har rejst sig som en bølge 
mod syndfloden af religion og i bøger og især på in-

ternettet raser en veritabel krig mellem ateister og 
troende. Er der noget genuint nyt i den nye ateismes 
religionskritik eller er det gammel vin på nye flasker? 
Og hvad er religionskritikkens funktion i denne sam-
menhæng?

Tid: Tirsdag den 9. marts kl. 19.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Køben-
havn S

Forholdet mellem stat og kirke
Debat mellem Jan Lindhardt, Jes Fabricius Møller og 
Hans Raun Iversen

Jan Lindhardt er tidligere biskop over Roskilde Stift
Jes Fabricius Møller er forfatter og lektor i historie 
ved KU
Hans Raun Iversen er lektor i systematisk teologi 
ved KU

Tid: torsdag den 11. marts kl. 20.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, Køben-
havn K

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op den første torsdag hver 
måned. Næste gang er på 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: 4. marts, 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Studenterpræsten står til rådighed 
for personlige samtaler
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) 
eller bestil en tid.

Christine R. Thaning er vikar for Nicolai Halvorsen 
frem til 15. april. 

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

Hvem har taget min Stinky Rat?!

Sådan 
ville 

min nye 
Stinky 

have set 
ud....

Gamle slidte Stinky

den er blevet en Marc Acob, og rotten mangler lidt af 
halen. Derfor denne erstatningsrotte, som du nu har 
hugget fra mig! Men det der skræmmer mig mest, ved 
dit kujonagtige tyveri er, at du lod dåsen med Confit de 
Canard ligge!? Du er jo tydeligvis også en dum tyv!

Så dumme tyv: Jeg håber du nu sidder, og har 
fået rigtig røde ører. Skulle du få lyst til at få lettet 
samvittigheden og aflevere min rotte tilbage, kan det 
gøres anonymt ved at lægge den i MOKs dueslag i 
Studenterhuset. 

Stik din ven:
Tips der leder til fundet af 
rotten belønnes med øl ved 
næstkommende fredagsbar!

Jannie / MOK

I torsdags var jeg i Studenterklubben, for at se den fine, men andetsteds omtalte revy. 
Min kære læsemakker havde været i Paris, og havde taget gaver med hjem til mig. 

Hurra! Jeg fik en fin nøglering med en rotte fra Marc Jacobs, og en dejlig dåse med 
1365 g. Confit de Canard*. Jeg ved ikke om det er fordi hun sigter efter at blive årets 
læsemakker, men hun er godt der oppe af efterhånden.  Nå, men så efter revyen, 
så var det jo oplagt at tage en øl i baren, og min pose med gaverne i, blev lagt ud 
til siden sammen med min trøje. Så vender man sig væk et øjeblik, og da man igen 
ser efter sin pose er den pludselig væk! Nå, vild jagt, og posen findes på bardisken. 
Confitten er der stadig, men hvor er rotte-nøgleringen!? Vi leder og 
leder, men finder ingen rotte.

Hvem er den tyv, der har taget min stinky 
rat?!
Ja, godt nok var den en Marc f*cking Jacobs, 
men den havde ligesom mere værdi end 
bare det, ik! Jeg taler om affektionsværdi, 
men det ved du sikkert ikke hvad er, 
tyvagtige dig. Lad mig forklare: DET 
VAR EN GAVE! Selv samme elskede 
læsemakker, havde taget en lignende 
nøglering med hjem til mig, da hun 
var i New York forrige år. Denne 
nøglering er nu blevet så slidt, at 

* Confit de Canard er andekød konserveret i andefedt, og det er så meget bedre end det umiddelbart lyder.

STUDIET
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Studenterklubben holder ekstra lang fred-
agsbar i anledning af skiftet af øl leverandør. 
Derfor er der åbent fredag d. 5. marts fra 
11-02. På fredag vil der derfor blive serveret 
Royal øl i stedet for Carlsberg og Tuborg. 

Priserne er med nogle små forbehold de 
samme som før:

Øl  10,-
Guld  10,-
Fadøl  15,-
Heineken 17,-
Sodavand 5,-
Cocio  7,-

(kr. 1 for Glas)

Det vil som til en normal fredagsbar være 
muligt at tage 1 gæst med pr. studiekort. 
Derudover så lukker døren klokken 01 og 
baren klokken 01:30

Der er lukket i Studenterklubben hele uge 
9, undtagen på fredag selvfølgelig.

PR/Studenterklubben

•
•
•
•
•
•

BASISGRUPPER

SAKS MÅNEDSMØDE
2. tirsdag i hver måned

D. 9 marts KL 16.15 

Studerendes Almene Kirurgiske Selskab holder 
månedsmøde og alle er velkomne til at deltage.
Se hjemmesiden eller opslagstavle for lokalitet.
Vi har en masse nye projekter, så kom og hør om dem.
Håber at se så mange som muligt!
Dagsordenen kan læses på www.studkir.dk

SATS MÅNEDSMØDE
Dagsorden for månedsmøde d. 3. 

marts 2010 kl. 16.15
i Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
•FORSK! med PUFF (24-02-2010)
3. Kommende arrangementer
• Metodekursus I (11-03-2010)
• Kick-off (20-03-2010)
4. Nyt fra udvalg
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 medicin-
studerende. Alle ikke-medlemmer med 
interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi 
er velkomne til at deltage og høre mere 
om SATS. Medlemskontingentet er 
50kr. om året og giver mulighed for del-
tagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer

WWW.SATS-KBH.DK

Vil du udsendes 
med PIT til 

efterår?
1 plads til Arogyanvaram, 
Indien (sept - dec)
2 pladser til Oddanchattram, Indien (aug - dec) 

Begge hospitaler er velkendte PIT hospitaler. Se grup-
perummet ”PIT-info” for nærmere information om 
hospitalerne.

Opholdet fungerer som et 3 måneders klinikophold. For 
alle ophold gælder det, at du skal have bestået 8.semester 
når du bliver sendt ud og du skal selv fi nanciere opholdet. 
(fl ybillet, vacciner og et lille beløb til kost og logi)
P l a d s e r n e  f o r d e l e s  e f t e r  ” f ø r s t  t i l  m ø l l e 
princippet” fra d. 8/3 kl 12. Skriv blot en mail med oplys-
ninger om navn, semester og evt. rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com 

Mvh PIT
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Har du ikke fået 
afhentet din scorebog endnu?
så er det sidste chance på 
torsdag d. 4 marts mellem 16 

og 17. De kan hentes 
i studenterhuset i 

MOK's lokaler
Crazy Scorelooove

Sexekspressen præsenterer
KNEP FOR KLIMAET

Weekendseminar den 5.-7. marts

MIKAM MÅNEDSMØDE
Husk MIKAM månedsmødet på ons-
dag den 3. marts i fælleslokalet på 1. 
sal i det nye studenterhus. 
Kom glad kl. 16.00, så giver vi frugt 
og kage. 
Vi vil bla. komme ind på forårets 
hyttetur den 16.-18. april samt 
vores kommende foredragsrække 
om alternativ behandling i Danmark 
med start den 16. 
marts. 
Vel mødt! 

Efter den bragende “succes” med COP15 i København, 
kommer Sexekspressen nu med et spritnyt initiativ for 
klimaforbedring. Den 5. til 7. marts mødes 5 forskellige 
nationer og interesseorganisationer i Hvalsø på vores 
årlige weekendseminar for at dyste om de stadig mere 
værdifulde CO2 kvoter.

Er du interesseret i sex, hygge, undervisning
af elever i 7.-10. klasse og frem for alt sjov og hygge - så 
er sexekspressen lige noget for dig! På seminaret vil alle 
nye guider blive oplært i seksualundervisning og har 
derefter mulighed for at undervise i folkeskoleklasser. 
Der vil derudover være foredrag og undervisning for 
alle guider - nye som gamle - omhandlende emner med 
udgangspunkt i Sexekspressens arbejde med seksualun-
dervisning og -oplysning.

Som medlem af Sexekspressen får du gode muligheder 
for at møde medicinstuderende på tværs af alle semestre, 
samt for at få et både teoretisk og praktisk grundlag for 
formidling til unge i 7.10.-klasse.

Alle deltagere mødes fredag d. 5. marts kl. 15.30 under 
uret på hovedbanegården, hvor Magnus og Martin vil 
tage imod jer. Derefter tager vi sammen til hytten i 
Hvalsø. Seminaret koster blot 50 kr pr person. Du mod-
tager et kontonummer til indbetaling af dette gebyr per 
mail når du har tilmeldt dig. Drikkevarer er ikke dækket, 
så tag et par hundrede kroner med til øl og vand.

Der er stadig få ledige pladser, men skynd dig - sidste 
frist er onsdag d. 3. marts!

Akutafdelingen i Slagelse, der er under 
opbygning, søger en lægevikar (barsel) for 
kbu-læge fra 1.4-1.10. 2010.

Kbu-lægerne er pr 1.2.2010 ansat i Akutafdelingen, 
men arbejder lægefagligt i tæt samarbejde med de 
involverede speciallæger i henholdsvis Akut medicinsk 
Modtageafsnit og skadestue.
Afhængig af dagens arbejdsform deltager du i mor-
genkonference på medicinsk eller ortopædkirurgisk 
afdeling ( inclusive røntgenkonference ) og onsdag 
morgen er der møde for de yngre læger. Tirsdag klokken 
12-13 har akutafdelingen konference i skadestuen med 
aktuelle problemstillinger og undervisning.
 
Vi søger en medicinsstuderende , som har haft teoretisk 
uddannelse i medicin og kirurgi og har interesse i både 
medicinske og ortopædkirugiske patienter.
Pr 1. marts er vi begyndt at bruge elektronisk akutjour-
nal og dette er fortsat under implementering.
 

Du vil blive en del af forvagtslaget, der på skift varetager 
dagarbejde i skadestue og medicinsk modtageafsnit og 
aften-nattevagterne  foregår i mediicnsk afdeling. Det 
samlede vagtteam bestående af forvagt, mellemvagt og 
bagvagt befi nder sig i AMA i vagttiden. Foruden oven-
nævnte deltager en 16-22 vagt i journalskrivning på de 
akutte patienter.
 
Du kan se en kort beskrivelse på vores hjemmeside: 
http://www.regionsjaelland.dk/slagelsesygehus/Afdelin-
ger/akutafdeling/Sider/default.aspx
 og kan også få tilsendt vores introduktionsmateriale til 
kbu-lægerne ved henvendelse til ledende lægesekretær 
Gitte Lübcke, GLB@regionsjaelland.dk
 hvis ovennævnte har din interesse.
 
Henvendelse til  Connie  Lærkholm  Hansen, ledende 
overlæge Akutafdelingen, tlf 29262433, ansøgning gerne 
på e- mail : clhs@regionsjaelland.dk  senest 15. marts.

ANNONCER
Lægevikar søges

BASISGRUPPER
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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

SPV HOLD 1612 
AFTENVAGTSHOLD
Vil du have rutine i venflonanlæggelse, 
akutte blodprøver, a-punktur og EKG?

Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne 
på Hvidovres Gastroenhed til at tage akutte blod-
prøver, A-punktur, EKG samt venfl onanlæggelse. 
Gastroenheden består af 5 afdelinger som vi dækker 
når vi er på vagt.
Vi har vores faste base i akut modtagelsen- 324, hvor 
vi føler os godt hjemme og er meget vellidte. 
Vi arbejder under lægerne og derfor forekommer 
der stort set ikke plejeopgaver på vagterne. Hertil 
er der i de stille stunder mulighed for at tage ved 
lære af afdelingens læger.
Holdet dækker aftenvager kl. 15-23 alle ugens dage, 
vi dækker dog ikke helligdage.

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

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Holdleder Camilla på camillane4@m6.stud.ku.dk 
eller 51249746.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11.marts kl. 08.00 Via 
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk.

SOLOPRAKSIS PÅ NØRREBRO

Søger en vikar for lægesekretær til 20 timer 
om uge i marts og april måned, mulighed 
for forlængelse.

Arbejdstid:
Mandag kl. 9-13
Tirsdag kl. 8-12
Onsdag kl. 14-18
Torsdag kl. 8-12
Fredag kl. 9-13 

Arbejdsopgaver:
Sekretær opgaver
Tage blodprøver 2 gange om ugen
 lungefunktions test
Evt. rejse vaccinationer

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

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, seneste mandag 
den 8. marts 2010 kl. 10. Via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledige hold – hold ”Læge 
Nørrebro”

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

EKG- OG STIKKERHOLD 1601 
PÅ RH 
SØGER 1 NYT MEDLEM

Vi er et velfungerende hold på 5 personer, 
der søger et nyt holdmedlem pr. 6. april 
2010.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og 
blodprøver på onkologiske patienter, der henvises 
fra forskellige afdelinger på RH. 
Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende 
venteværelse, hvor patienterne selv fi nder hen, så 
der er intet patientopsøgende arbejde.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 
13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man 
arbejder alene. Derfor skal du kunne lide at have 
travlt og arbejde under et vist tidspres, da der især 
mandag og tirsdag er mange ventende patienter.

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære 
blodprøvetagningssted på RH og med vores stama-
fdeling 5013.
Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor 
vi fordeler den kommende måneds vagter og 
bagvagter.

Krav:
Du skal min. have 250 SPV-timer
Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter 
pr. mdr.
Du behøver ikke have stikkererfaring, men dette 
er selvfølgelig en god ting
Du skal være selvstændig og fl eksibel
Du skal være villig til at tage vagter i eksa-
mensperioden
Du skal blive på holdet min. ½ år, gerne 
længere
Du skal kunne deltage i holdmøde d. 19. marts
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage 
EKG, blodprøver og i brugen af LABKA. 
Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores 
kontaktperson på 5013, også dette er lønnet.
Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 17. marts 2010 kl. 12.00
Ansøgningsskema fi ndes på www.fadl-vagt.dk, husk 
at mærke den ”hold 1601”.
Yderligere info:
Hvis du har behov for uddybende information, 
kan du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen 
på katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 
71 33 93.

•
•

•

•
•

•

•
•

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

LÆGEHUS PÅ ØSTERBRO
Søger en vikar for lægesekretær 

Den 26/3-10 kl. 8-14 og den 29/3-10 kl. 8-13. 
Derudover forstiller vi os, at du kan hjælpe i sommerferie/ferier
Der vil være en oplæringsdag i lægehuset 

Krav:
Bestået 5. semester
Medlemskab af FADL
Min. 200 SPV timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 8. marts 2010 kl. 10. Via www.fadlvagt.dk – for medlem-
mer – ledige hold – hold Læge Østerbro

•
•
•
•

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

A + B PA: Mandag 12.04. PA: Mandag 19.04. PA: Mandag 26.04. PA: Mandag 03.05. 
Test og introduktion. 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: 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 
PANUM/      

E 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 
FRB/      

F – Hjerne + kommunik. 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 
PANUM/      

G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 27.04. FRB: Lørdag 01.05. FRB: Tirsdag 11.05. FRB: Onsdag 19.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 09:00 – 13:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/      

H – Kredsløb 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 
PANUM/      

I – Repetition 1 + BT 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 
Holdopdelt  2 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
RH/      

J – Respiration+ døden 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 
PA/      

K – Hygiejne 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 
RH/      

L – Repetition 2 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 
Holdopdelt  2,5 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
ALPHA 1/      

M1 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 
PANUM/      

M2 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 
RH eller FRB     

N 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 
     

O 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 
FRB/      

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 21.05. kl. 13 Fredag 28.05. kl. 13 Fredag 04.06. kl. 13 Fredag 11.06. kl. 13 

P   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 
RH/  3,5 timer     

Q  -  Eksamen. 1. Time 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 

C 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 
VB/     

Y 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 

X 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 

R Indenfor perioden: 
03.05. – 18.05. 

Indenfor perioden: 
10.05. – 21.05. 

Indenfor perioden: 
18.05. – 01.06. 

Indenfor perioden: 
27.05. – 08.06. Følgevagter 3 x 8 timer 

VB’s  2. Time 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 

TILMELDINGSFRIST: Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 

VAGTBUREAUET



10 KREDSFORENINGEN

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

Kredsforeningen holder lukket på grund af flytning
Sekretariatet holder lukket onsdag og torsdag (3-4. marts) i denne uge. 
Vi flytter i denne periode fra forhuset til baghuset på Blegdamsvej 26. 
Henvendelse til sekretariatet skal derfor fremover ske her. For at finde 
os skal du stadig gå ind ad porten til Blegdamsvej 26, men i stedet for 
forhuset skal du nu gå igennem den lille gård til baghuset. Vi beklager 
ulejligheden.
Vi glæder os til at se jer igen i vores nye hus :-)   

Kommende kurser
»  2. marts: Sår 1
»  4. marts: Sår 2
»  10. + 11. marts: Neurologi 1

Ekstraordinær generalforsamling 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Kredsforening 
under FADL 

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00

i Lundsgaard auditoriet.  

På dagsorden vil være forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsændringer af i forbin-
delse med overgang til den nye overenskomst.  
Den nye overenskomst fjerner lønbegreb som dialyse- og cardiologiassistent og erstatter 
disse af personelige kompetancetillæg. Da disse ”gamle” begreber indgår i foreninges 
vedtægter skal ved kommende generalforsamling ændres. Bestyrelsen bringer i næste 
uge af MOK udkast til ændringer. 

Alle medlemmer af Københavns kredsforening opfordres til at komme. 

Medlemmerne kan indtil uger før en ordinær general for samling indgive forslag til 
lovændring til bestyrel sen.

Ved ekstra ordinær generalfor sam ling kan medlemmer indgive lovændring sforslag til 
bestyrelsen ind til 4 dage før generalfor samlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag 
op til behandling, offentlig gøre dem i MOK eller på til sva rende vis bekendtgøre dem for 
medlemmerne, samt forelæg ge dem på ge neral for samlingen.

Rabat hos Eventyrsport
FADL tilbyder i samarbejde med 
Eventyrsport en rabataftale, der be-
tyder, at du som medlem af FADL 
får rabat, når du køber sports- og 
fritidsudstyr - 10% rabat ved køb 
indtil 500,00 kr. og 20% ved køb 
herover.
Du finder Eventyrsport her:
Nr. Voldgade 9
1358 København K
(lige ved Nørreport Station).

Husk, at du skal bruge dit FADL-
medlemsklistermærke for at 
kunne identificere dig som FADL-
medlem.

Diagnostisk QuizQuizzez Kære quizzer

Sidste uge måtte Ugens Quiz udgå, så derfor regner jeg med, at du, trofaste læser, er ekstra 
klar, inspireret og opsat på at svare på denne uges diagnostiske quiz. 

Scenariet udspiller sig på en skadestue i en provensiel sjællandsk by:

En tidlig morgen på din allersidste nattevagt inden du skal to uger til Gardasøen med ungerne 
i slutningen af deres skoleferie, kommer der en patient ind i skadestuen. Patienten henvises af 
vagtlægen pga. tiltagende feber med kulderystelser og obstipation gennem snart en uge.

Da du træder ind på stuen er dit første indtryk, at patienten er usandsynligt træt. Han 
ligger helt afkræftet i sengen og kigger mat op på dig, mens du forsigtigt nærmer dig 
hans seng.

Under anamneseoptagelsen fi nder du ud af, at patienten for nylig er kommet hjem fra 
en længere backpacker-tur i Indien, Pakistan, Bangladesh og Nepal. Han fortæller, at han 
var meget glad for opholdet i Bangladesh og Nepal, mens storbyerne i Indien ikke lige 
var hans kop te.

Patienten er tidligere rask på nær en indlæggelse pga. blindtarmsbetændelse. Da du spørger 
til familiære dispositioner fortæller patienten at hans mor har en mavetarmsygdom der 

hedder ”krom eller noget”, og at hans mormors bedste ven døde af hjertekvababelse. 
Desuden er der fl ere i familien der har lidt af mavekatar og halsbetændelse og patientens 
onkel på farens side har tarmkræft.

Pt bor alene sammen med sit marsvin Geronimo, som mens patienten har været væk er 
blevet passet af patientens gode ven Hampus, der i virkeligheden hedder Jan, men som pga. 
en længere historie, som han ikke vil kede dig med har fået dette kælenavn.

Ved den objektive undersøgelse hører du kun få tarmlyde og fornemmer en forstørret milt 
ved palpation af abdomen. Ved rektal eksploration fi nder du tom ampul, ingen udfyldninger 
og en normal prostata. Dine undersøgelser af lunger og hjerte er normale fraset en meget 
lav hjerteaktion. Den resterende objektive undersøgelse er normal.

Sygeplejersken kommer vraltende ind og måler disse værdier: Puls 47 BT 110/70 Temp 
40,1 RF 21 SAT 99%.

Du bestiller EKG og blodprøver (stor pakke samt venyler).

Hvad mistænker du og hvilken frygtet komplikation kan der opstår i 
forbindelse med lidelsen?
Hallas/MOK-red.

Basal Quiz: Defekt af kønsdiff er-
entiering 
Som bekendt er kønsudviklingen hos mænd og kvinder 
i begyndelsen identisk (!)

En person med denne defekt i diff erentieringen har fået 
både/og, og har har derfor både testikel og ovarievæv, 
som regel i forening som ovotestes. I 70% er tilfældene 
er karyotypen 46, xx, og der er som regel en uterus 
tilstede. Genitalia externa er blandede eller overvejende 
kvindelige, og de fl este af disse individer opdrages som 
piger. Endvidere fi ndes de i pseudoudgaver, hvor det 
genotypiske køn er skjult af en fænotypisk fremtoning, 
som ligner det modsatte køn.

Hvad kalder man en patient med en sådan 
udviklingsdefekt?
Troels/MOK-red. 
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Wife-feeders
Anmeldelse af medicinerrevyen 2010

Velkommen til modul h4npj og resten af medicinerrevyen 
2010, hvor mænd på bedste vis lærer at made deres kvinder med 
et lige-og-så-buet instrument –uden konk’viteter – i den svære 
disciplin ske-fo’ring. I omkring 3 timer blev publikum forkælet 
med dans, musik og (flue)vittigheder - hvor vigtigheden af 
at huske pointen blev tydeliggjort i den skæbnesvangre og 
legendariske Tolbitov dyst. Det hele blev serveret på et sølvfad 
med lækre appetizers fra det altid fantastiske band, som i år 
blev krydret med nogle af de fabelagtige revy-stemmer. Dette 
overraskede alle, da et par frække baggårdsdrenge brød ud i 
en hyldest til alletiders bedste boy-band. Sangene gjorde hvert 
sceneskift til en lille intim koncert, og den enestående, smukke 
Sofie Bisgård var mere end fantastisk i ”sin ’56”, og løftede 
med bandet revyen til uanede højder. 

Ballet blev åbnet med et skønt, episk kvindekor og en sang 
om revyens egen dygtighed, der skulle sikres ved et offer. 
Guderne må have lyttet til deres bøn, for første sketch var en 
ren opvisning i professionalisme: I uovertrufne kostumer tog 
den forvirrede sygeplejerske Kagle, den ivrige dr. Trofast og 
alle de andre velspillede dyr os under armen til et morgenmøde 
på dyrehospitalet. Der var dog ikke mange patienter at 
behandle, på trods af den Ole Henriksen-lignende, overklasse 
plastic-kirurg-hummers veltilrettelagte skønhedsoperation 
af pattegrisen, da dr. Heinrich Hammerhaj havde haft 
nattevagten… Dette lagde et højt niveau for årets revy, og 
niveauet blev i allerhøjeste grad holdt oppe i årets næste 
sketch; bryllupsdagen – en social-realistisk skildring af to 
elskendes intime restaurant besøg. Middagen starter godt, 
og den smukke kvinde overdynges med komplimenter fra 

hendes, af Ulrik Jeppesen sublimt spillede, ganske selvtilfredse 
mand. Alt går godt – indtil ”nillerbassebullermand” finder, og 
hold nu fast, en flue i suppen! En skøn kliché, som det også 
understreges i sketchen, men herfra bliver det værre og værre 
for parret, og bryllupsdagen ender i en ganske forfærdelig og 
meget upassende aften – til ualmindelig megen morskab for 
publikum! Skøn sketch og i et skuespil-niveau, der ligger højt 
over hvad man kunne forvente af en mediciner – ja, faktisk af 
en hvilken som helst – revy. 

 Årets politiske kommentar var en meget befriende 
omskrivning af den lille havfrues ”Livet er skønt”. Pia Kjærsgård, 
Birthe Rønn Hornbech og Morten Messerschmidt fortalte, med 
sang og dans i særdeles vellignende kostumer, flygtningene i 
Brorsons Kirke om, at ”Irak er skønt – bomber og krig? vi siger 
fyrværkeri, det er til pynt!” Nu hvor vi havde lært lidt om politik, 
gik forestillingen videre til en yderst interessant fremlægning 
fra folkeren om Tyskland, fremført af to tilsyneladende meget 
trætte og ligeglade studerende, der hakkende og ordret læser 
op om f.eks. eksport af tekstiler, jern og metal. Tillykke med 
phd’en til de to RUC studerende! Vi mødte i første akt også 
multi-allergikeren Henning, hvis ”næse den laver kaskader af 
snot, det er sytten år siden jeg havde det godt”. Herefter så vi 
hvordan snemænd slås i sne om natten, når børnene er gået 
hjem. Et UV-nummer der trods de flot flyvende og voksende 
snebolde er set bedre. 

 Den legendariske russer Tolbitov, opfandt i sit sammenstød 
med det ukrainske folk Tolbitov dysten. Denne dyst lever 
videre mellem de to lande, og vi så i revyen to discipliner. 
Første disciplin var tilsyneladende en skolegårds-slåskamp 

TEMALØRDAG & REVY-ANMELDELSE

300.000 
danskere 
kiggede med... 
- det højeste for 
en temalørdag 
nogensinde!



12
i siddende stilling, med skiftende træk. Vi så her klassiske 
træk som armvrideren, sherifstjernen og pandedaskeren. En 
intens kamp, flot kommenteret af de fuldt oplagte og meget 
entusiastiske danske kommentatorer. Anden disciplin er ophav 
til udtrykket ”dø af grin”, altså en vittighedsrunde. Her forsøges 
det at få den anden til at grine, uden selv at fortrække en 
mine. Det er en intens kamp, der flot kobles sammen med en 
tidligere sketch, da flue vittigheden fortælles. Det ender dog 
katastrofalt, da russeren, som man så mange gange selv har 
oplevet, finder sig selv så morsom, at han ikke kan lade være 
at grine før vittigheden er fortalt til ende. Mellem disciplinerne 
blev vi alle taget med til FADL kursets modul h4npj med Lone 
Dal – UDEN h – hvor vi alle lærte hvordan man(d) skal made 
med ske. En virkelig morsom og yderst velspillet sketch, der 
tager alle FADL kursister tilbage til de dage... Den forrygende 
første akt afsluttedes med en sød og hyggelig rap sang om, 
hvor ”den anden” sok forsvinder hen.

 Anden akt indledtes med en sød muldvarp-sang om det 
hårde liv i en ”wack a mole” maskine. Igen var kostumerne 
og opsætningen i top, og de nuttede muldvarp-piger fik 
anskaffet sig tykke briller, så de fremover kan undgå hammeren. 
Stemningen skiftede dog brat da vi pludselig befandt os på et 
hospital, i selskab med to meget utilfredse jyske mænd. Disse 
mænd var naboer, ikke særligt gode venner, og mundhuggedes 
om alt! Lige fra graden af deres smerter, hvilket de selvfølgelig 
overdrev overfor hinanden, men underdrev når sygeplejersken 
kom, til hvordan de ville tilskære hækken i henholdsvis 1.60 m 
eller 1.80 m, med deres Black & Decker Rampage. En klassisk 
nabokrig udspillet på hospitalssenge, og morsomt krydret med 
skøre detaljer både på scenen og i manuskriptet. Babushka 
gjorde det ud for årets dansenummer, indledt med en morsomt 
oversat russisk sang, om de stakkels pigers forfærdelige 
skæbne. Ja, en af skæbnerne var så sørgelig, at den ikke 
engang kunne oversættes, og vi må indrømme, at enkelte fra 
redaktionen hér kneb en tåre. Efterfølgende blev vi ved et flot, 
sjovt og stemningsfyldt speak introduceret til fremtiden i film: 1 
dimension! Den tragiske historie om prikkernes trekantsdrama 
var en fin pendant til storfilmen Avatar, på trods af at den blev 
vist i 2D. 

 Enhver medicinstuderende har hørt om objektiv 
undersøgelse, men de færreste har tænkt på hvordan 
dette kan lade sig gøre uden arme. To 
armløse læger hjælpes ad, og det lykkes at 
gennemføre undersøgelsen. En sjov tanke, 
og flot samarbejde af lægerne, men ikke 
en af de morsomste sketcher i årets revy. 
Derimod blæste næste sketch enkelte af 
anmelderne omkuld! En meget fornemt 
klædt, meget seriøs mand entrerer scenen 
med en tamburin, efterfulgt af to mindst 
lige så alvorlige mennesker, med henholdsvis 
en guitar og en tromme. Publikum venter 
spændt, og pludselig bryder de ud i en 
fantastisk udført og yderst melodisk sang om 
tysk grammatik. Meget alvorligt og meget, 
meget morsomt: ”Kannst du nicht dein 
Akkusativ, dann bist du wirklich dumm!” 

Det kan være svært at vide hvordan en 
dag på kontoret foregår i showbizz, mere 
specifikt i pornobranchen, men revyen gav et 

meget fint indblik heri. De ellers så dygtige pornoskuespillere 
hygger sig med hjemmebag og historier om familien, da 
noget går galt. En af skuespillerne er låst inde i et skab, og 
ryger smøger, men det begynder at ryge lige lovligt, og en 
ambulance tilkaldes. En sjov sketch om livet bag om kameraet 
i pornobranchen. Den kan dog være lidt grænseoverskridende, 
hvorfor det var meget befriende, at der efterfulgt blev undskyldt 
for eventuelle misforståelser, og understreget at det altså ikke 
var rigtige smøger! I denne gennemførte og meget flotte revy, 
har man ikke set sig for stor til en gæsteoptræden fra vores 
kære søstre, tandlægerne. De bragte en utroligt rammende 
sketch om lægers dumhed, og tandlægers snilde, med skarp 
satire som: ”Hvor mange læger skal der til at forebygge caries? 
To: en til at ringe efter en tandlæge, og en til at drikke kaffe”. 
Vi blev ledt flot igennem af Morten Nielsen, som eksempelvis 
forklarede vittigheden: ”Ja, læger drikker meget kaffe”, i 
bedste Morten Nielsen-stil. En enormt fin måde at tage lidt 
pis på ”ærkerivalerne” på, og ifølge dele af redaktionen også 
på tide. I årets sidste sketch blev vi ført tilbage til det gamle 
midgård, hvor to troldmænds vej krydses. De mundhugges 
om hinandens evner, og ender via sang citater med at forlade 
stedet sammen for, tilsyneladende at udforske deres seksuelle 
præferencer. Meget, meget morsomt spillet, og en dejlig, skør 
afslutning på en fantastisk revy. 

Outronummeret, dans og sang, som er en omskrivning af 
”all that jazz”, er en gammel klassiker, som altid lyder dejlig 
og festlig, og desuden passer med oppyntning af lokale og 
personale. Lyden var i top, dels på grund af teknikere, som 
hele vejen igennem var ufejlbare. Udførslen kan jeg, David, 
ikke udtale mig om, da letpåklædte can-can piger ikke er noget 
for en lykkeligt bunden mand som jeg, hvorfor jeg selvfølgelig 
sænkede blikket i ydmyghed. 

 Alt i alt var det en utrolig aften, hvor grinene blev serveret 
på sølvfad, og der var noget for enhver smag. Redaktionen 
morede sig kosteligt, og stoppede ikke med at blive imponeret 
af den høje kvalitet. 

Så hvad skal man lave næste fredag aften? Drop X-Factor og 
køb revyen på dvd! Det var en kæmpe oplevelse, og vi glæder 
os meget til næste år!

David & Elise, MOK-redaktionen

REVY-ANMELDELSE


