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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: Fri bar fest (Husgruppen)

Onsdag:  MOK nr 23, årgang 42 udkommer - læs det!
  SATS månedsmøde 16.15 - se s. 5
  Intromøde i Demokratiske Medicinere kl. 16 - se s. 14

  Middagsforslag: Suppe eller en omelet.

Torsdag: Forniks' stiftende generalforsamling kl 16.00 - se s. 6
  SAKS sutur-kursus kl. 17 - se s. 7
  Fernisering i Studenternes Galleri kl. 16 - se s. 10
  Foredrag med Christine Antorini kl. 19 - se s. 14
  DK4 Torsdagsbingo 16.00-17.00
  Middagsforslag: Risengrød med kanel og sukker.  
Fredag: Release party kl. 16.30 for Unge Penges nye hit - se bagsiden!
  Davids mormor kommer på besøg fra Jylland. Kim Foss skal altmuligt.
  
  Middagsforslag: Lasagne med hvidløgsbrød.

Lørdag: Fri bar fest.

  Middagsforslag: Lørdagskylling i foliebakke eller lidt  tapas du! 
  Eller tartele� er....  

Søndag: Gå en tur.
  Middagsforslag: Flæskesteg med brun sovs og rødkål og kartofl er
   - og asier.  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE. Træn din drage.
  SEHAT møde kl. 17 - se s. 5
  SAKS tarm-anastomose-kursus kl. 16 - se s. 7
  PUC UV-rugby mm. kl. 21-23 - se s. 7
  Middagsforslag: Confi t de canard.

Tirsdag: PIT legatmøde kl. 17 - se s. 5
  SAMS foredrag om etiske problemstillinger - se s. 7
  Tag hjem fra Barcelona.
  Middagsforslag: Buff et eller ta-selv-bord.

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 

Denne  redaktion

2009-2010
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Kære læsere

I løbet af påsken har påskeharen været forbi og pillet ved vores EDB-udstyr. Påskeharen har 
besudlet vores server og det ville serveren absolut ikke være med til. Serveren protesterede 
mod dette meget uetiske overgreb ved at brænde sammen. 
Det har i mandags, 2. påskedag, derfor været et større projekt at få lavet MOK. Så jeg vil på 
vegne af hele redaktionen gerne undskylde hvis der er nogle indlæg der ikke 
er kommet med i denne uges MOK. 
Hele redaktionen arbejder på at indfange haren og tvinge den til at give 
serveren en undskyldning. Vi satser på at hele situationen er udredet 
og serveren virker igen til næste MOK.

Mange hilsner
Markus Harboe Olsen
Ansvarshavende redaktør på MOK

Ugens 
Quiz

Sidste uges quiz var dedikeret et fag alle husker, om ikke mindst så for den mentale udfordring det kan 
være at få en kageliste til at blive retfærdig… Vi snakker selvfølgelig om TPK.
Svaret var noget så simpelt som hhv. 1) simpel transaktion 2) komplementær transaktion 3) krydset 
transaktion.
Desværre kunne ingen svare på noget så konkret, så præmierne bliver overført til denne uges 
præmiepulje.

Den diagnostiske quiz
Denne uges quiz er endnu engang dedikeret til den forunderlige verden man møder i almen praksis.
En 57 årig kvinde henvender sig med ønske om vægttab. Hun synes hendes ægtefælle har ændret adfærd. 
Hun fortæller at hun gennem den sidste tid måske nok er blevet et par kilo overvægtig, ved din egen vur-
dering finder du måske udsagnet en anelse undervurderet og det er nok snarere en 10 kilo. 
Kvinden fortæller at seksuallivet med manden er gået i stå gennem det sidste års tid. Hun tilskriver selv 
dette at manden ikke finder hende tiltrækkende, hvilket ikke har hjulpet på hendes selvværd. Ydermere 
har hun bemærket at det lader til at manden er begyndt at barbere ben, behåringen er i hvert fald blevet 
sparsom gennem det sidste år.
Hun kan ikke forklare hvorfor manden ikke vil engagere sig, men han kommer altid med undvigende 
undskyldninger. 
Da du spørger til om hun har bemærket andet ved hans adfærd, indrømmer hun lidt grådbetynget at hun 
har bemærket at når de handler i Bilka stopper han meget op med vognen og står og kigger lidt. Hun er 
meget bekymret over dette da første sted han stopper op allerede er nærmest indenfor indgangen… lige 
ved damelingeri afdelingen. 
På dit journal system kan du se at manden er i behandling for forhøjet blodtryk, ryger ca 40 stk røde cecil 
om dagen og en gang tidligere brækkede en storetå da hans gaffeltruck kom i karambolage med hans 
træsko.
Du sender konen hjem med en opskriftsamling, et motionsprogram og så beder du manden om at henvende 
sig da du mistænker han skulle have en lidelse… men kære læser hvilken???

Den basale quiz
Denne uges basale quiz er en sand klassiker.
Find det velkendte navn for nedenstående ord, og par det med det gode danske ord som du jo altid vil 
bruge overfor din lægmandsmormor. Hvem ved måske har du til påskens evige familiefrokoster kunnet 
ane at mormor måske ikke var helt med da du rodede dig ud i den laterale afgrænsning af spatium later-
opharyngeum. 
A) Patella    1) Rød knoglemarv
B) Larynx    2) tungebenet
C) Hypophysis   3) Frankfurter horisontalplanet 
D) Articulatio metatharsophalangeales 4) Struben
E) Os. Hyoideum   5) Knæskallen
F) Meato-orbitalplanet  6) Bindevævspræformeret forbening  
G) Medulla osium rubra  7) Bruskpræformeret forbening
H) Enchondral forbening  8) tæernes grundled
I) Endesmal forbening  9) Hjerne vedhænget

Har du styr på din latin, eller har du luret hvad den stakkels kvindes mand ubevidst går og døjer med, så 
send en mail til mok@mok.dk inden mandag d. 12/4 kl. 12.00 - husk at skrive dit navn, semester 
og telefonnummer.
I denne uge kan du vinde linealer med dyr eller en flaske Hof.

Mikael/Mok-red

MOK's Fædre
Vi på mok-redaktionen er blevet 
stillet et spørgsmål fra en medicins-
tuderende, nemlig Anders Gullach, 
7. semester:

"Hej MOK. Jeg vil gerne vide, hvem 
der er ansvarlig for at tømme slikau-
tomaterne (dem man putter 2-kro-
ner i) på Panum for penge samt, 
om man som medicinstuderende er 
kvalificeret til dette job?
VH Anders G"
Da vi ikke kunne svare på dette, har 
vi bragt MOK-Fædre på banen.

Jonas' far, Henrik på 50 år svarede:
"Det ved jeg sgu da ikke. Det er vel 
dem, der ansvarlige for at fylde au-
tomaterne med slik."

Jonas' far, som altid har et fornuftigt 
svar til alt har højst sandsynligt ret 
i dette.

Har du spørgsmål til mok's fædre, så 
send dem til far@mok.dk

Jonas/MOK

MOK REDAKTIONELT
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Indledning
Så er den her endelig! Ordbogen over ting, der sker på 
Panum, som der indtil nu ikke har været noget ord for. 
Som de systematikere vi er ved at uddanne os til at være, 
har vi nærmest set os kaldet til at sætte orden i det kaos, 
som det panumske sprog jo er. Den åndelige indsigt vi 
har erhvervet os er fremkommet i en tåge af beruselse 
og kådhed (som de fleste åndelige indsigter gør), og er 
fra nu af pensum på 1. semester. I de følgende uger vil 
ordbogen derfor blive offentliggjort bid for bid.
Vi vil gerne takke Henrik Øder Hjortkjær, som på 
allerhøjeste professionelle niveau har præsteret konstant 
sprint på en fuld marathondistance uden nogen sinde at 
miste overblikket eller sin legendariske præcision, har 
ydet en indsat, der tangerer det muliges grænse. 
LOL cat forever!
Af Kasper Aagaard og Anders Juul Gullach

Ugens vampevasere (se denne)
Nippe (verb.): 
at tage en lur på biblioteket.

Noppe (verb.): 
at tage en lur til en forelæsning.

Nøppe (verb.): 
at noppe mens man har en lediglap på biblioteket. 
Et historisk eksempel: antallet af folk der noppede 
til forelæsningen ”Repetition af Gang og Løb” den 
14. december 2007, var kun præcis 23% af det antal 
der nøppede til samme forelæsning. Dette er indtil 
nu ikke blevet overgået, delvist pga. skærpet tilsyn 
af lediglapper.

Kyffe (verb.): 
at vågne op og opdage at man er Jonas O. Nyere fors-
kning fra 2010 har vist at op til en person på Panum 
oplever dette hver dag.

Ruffer (noun.): 
en drik der indeholder tre dage gammelt kaffegrums fra 
klubben serveret i en rødlig (fra lyserød og op) hat.

Skåål (noun.): 
en skål fra klubben der i løbet af en aften har indeholdt 
både urin og bowle (i tilfældig rækkefølge). Meget 
almindeligt.

Denis (noun.): 
En lort ingen ved hvor kommer fra. Kan være (men 
ikke begrænset til) toppen af en bil.

Plyf (noun.): 
Følelsen af at sidde i skakten første gang.

Rubambum (noun.): 
et herretoilet med ti eller flere scorebøger.

Mekraula (noun.): 
Planterne i atriumgårdens livsvilkår.

Vænt (noun.): 
En ven der er blevet væk (også forkert udtale af vante 
i ental.). De fleste vænter er fra CBS. Hvis man finder 
en vænt der ikke er ens egen er det god kutyme at 
hjælpe vedkommende

Tas (noun.): 
første 1-2 mL urin der kommer, når man tisser i 
bukserne.

Antas (noun.): 
Andre menneskers tis på dine bukser.

Katof (?): 
vides ikke, vi er dog sikre på at det er et eller andet.

Hentegewanters (noun.): 
Samtale imellem to personer i klubben, som begge har 
glemt den andens navn.

Putigamak (noun.): 
Information der er indsamlet efter 2+ timers samtale 
til fredagsbar, som er glemt dagen efter. 
Eksempel:
En gut: Hej tak for i går, er du stadig interesseret i mit 
tupperware? Anden gut: Hvem er du…?

Putigamok (noun.): 
Information man tror man har indsamlet efter 2+ 
timers samtale til fredagsbar, som viser sig at være 
pinligt forkert. Eksempel:
 Se Putigamak.

Bulsjit (noun.): 
Information indsamlet i skakten. Nyere eksperimenter 
har demonstreret vigtigheden af bulsjit i indhentingen 
af putigamok. Der er eftervist signifikant sammen-
hæng!

Bob (nom.): 
Verdens største fed hvidløg (afdød)

Mök (adj.): 
lugten af at åbne opvaskemaskinen i klubben. Mök 
kan være skadeligt.

Boronör (noun.): 
Antallet af kaffekopper i klubben (gående mod nul)

Sötimap (noun.): 
Den filosofiske diskussion vedrørende eksistensen af 
negativ boronör.

Pardansk (adj.): 
At spille smart uden at have noget at have det i, og 
på en måde, der tydeliggøre de førnævnte forhold. 
Eksempel:
1: fuck hvor er jeg stiv lige nu! Jeg har bare drukket 
en hel kasse øl.
2: du er lige kommet og du står med et   
glas mælk i hånden.
1: ja. Øv.

Möf (adj.): 
Beskrivende ord om Alexander Silberbrandts vittigh-
eder. Eksempel: Jeg tror min kæreste er overfølsom 
overfor løg. Hver gang hun får mine løg i munden 
begynder hun at hoste. Ha. Ha.

Squask (noun.): 
Lyden af at vælte i sit eget bræk.

Mum (noun.): 
Den sidste finger på næsen i ”fri for”.

Fri for (noun.): 
Den  ældgamle pseudodemokratiske tradition til af-
gørelse af arbejdsfordelingen. Den sidste med fingeren 
på næsen er ”mum” og skal udføre det stykke arbejde 
der blev omtalt før fri for gik i gang.

Öspas (noun.): 
førstegangsvejledere der 
tror de er gamle vejle-
dere.

Nåkgas (noun.): 
Den 7. gentagelse af et 
komplet uændret stand-
punkt til en stor offentlig 
diskussion. Forekommer 
oftest i vejleder og HG 
diskussioner.

Pokarop (noun.): 
En demonstration af 
viden forklædt som et 
spørgsmål til SAU eller 
forelæsning. Eksempel:
Elev: ”Er det rigtigt for-
stået at GFAP kan bruges 
til at identificerer astrocytter?”
SAU lærer: ”Ja…Eller…hvad? Det skal i ikke 
kunne.”

Pyrol (noun.): 
Udtalelser om at man dumper første semester på trods 
af at man har læst mere end alle de andre i klassen. 
Tendenser til Pyrol medfører også gerne Pokarop. Se 
Pokarop.

Ryme (noun.): 
Et rygte der bliver spredt pga. underholdningsværdien 
og ikke har nogen faktuel værdi. F.eks. ”Dennis har lagt 
en lort på en bil.” når der ikke er nogen bil.

Okay (adj.): 
Det reneste klubben nogensinde bliver.

Bokk (noun.): 
En bog man køber, men aldrig åbner.

Bakin (adj.): 
Ordet for mad med mere end 25% bacon.

Ruppetup (noun.): 
Ansamling af Fasaner for over 200.000 kr. En truet 
størrelse på Fyn. Lad være med at larme!

Rombepåfyr (adj.): 
Se Azár

Azár (noun.): 
Se Rombepåfyr.

Patwan (verb.): 
At blive tvunget af mammae (patter).

Ankatöf (verb.): 
At tilbyde sin hjælp og få tildelt et arbejde, som man 
så efterfølgende ikke udfører.

Katöflette (verb.): 
At tilbyde sin hjælp til et foretagende man umuligt 
kan hjælpe til. 
Eksempel:
En person ringer til Morten Olsen: ”Hej, er det Dan-
marks landstræner i fodbold Morten Olsen?”
Morten Olsen: ”Ja, det er det…”
Katöflette person: ”Jeg ville bare lige ringe og tilbyde 
min assistance her un der VM i fodbold til sommer. Jeg 
har spillet fodbold i… 3 år…”
Morten Olsen: ”Tak fordi du spørger, men du kan 
desværre ikke hjælpe til…”

Katöfail (verb.): 
Mislykket katöf.

Katöf (verb.): 
At tilbyde sin hjælp netop når der ikke er mere at 
lave.

Fryns (noun.): 
Slang for frynsegode.

Dopos (noun.): 
At sidde i døren til en fredagsbar i over 20 minutter 
og undre sig over hvorfor der ikke kommer nogen ind, 
hvorefter man opdager at døren er låst.

Slag til Køen (noun.): 
Slag til Køen. Forslag der blev fremstillet for at ned-
bringe den store kø, der altid er til fredagsbar. Forslaget 
blev nedstemt.

Tommemak (adj.): 
håbefuldhed i køen til klubben, om at der nok smutter 
50 mennesker om lidt. Tommemak aftager i mere end 
50 minutter er ikke kendt.

Stise (verb.): 
At blive stænket på med tis (sekundært antas), dog 

ikke af ond vilje. F.eks. ved at sove ved 
siden af et krus der bliver tisset i/på/ved 
af anden person.

Blom (noun.): 
Den eneste blå pære i garderoben i 
klubben.

Garderoben (noun.): 
rummet mellem toiletterne, entréen og 
den primære festsal.

Slumpavase (verb.): 
Kast af svupper mod bærende væg. 
Jonas O er god til denne sport. Er 
ved at blive optaget som en olympisk 
disciplin.

(d)Etampo (noun.): 
Mængden af overtøj man skal fjerne for 
at finde sin egen jakke.

Kahut (noun.): 
Det man spontant udbryder når man opdager, at man er 
mødt op til en ”sjov-hatte”-temafest iført en udpræget 
kedelig hat. Se også Plom.

Plom (noun.): 
Det andre folk spontant siger til én når de opdager, at 
man er mødt op til en ”sjov-hatte”-temafest iført en 
udpræget kedelig hat. Se også Kahut.

Alkorin (noun.) 
En blanding af øl og urin.

Hefita (noun.) 
Highfive efter vellykket katöf. Se katöf.

Vampevaser (noun): 
Begreb eller ting, som for nyligt er blevet navngivet 
selvom det har eksisteret i lang tid.

ORDBOG
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IMCCindia 
Holder 
infomøde 
onsdag d. 
14.04.2010
IMCC india arbejder med 
to projekter i det sydlige 
Indien. Vi samarbejder med 
et lille HIV/AIDS hospital i 
delstaten Andra Pradesh og 
sideløbende med en lille NGO 
i Tamil Nadu. Samarbejdets 
fokus er at bryde med den 
stigmatisering HIVsmittede i 
Indien udsættes for.

Projekterne byder på projek-
tarbejde i Danmark samt mu-
lighed for udsendelse til HIV/
AIDS hospitalet i Indien.
Alle med interesse for klinisk 
arbejde, oplysningsarbejde, 
bygningsarbejde, HIV og 
AIDS, fundrasing, under-
visning mm. kan deltage i 
projektarbejdet.

Kom og hør nærmere om 
gruppens arbejde 

d. 14.04.2010 
kl 16.00 

i Store mødesal, Panum

GENOPSLAG: 

Vil du udsendes med PIT til sommer??  
1 plads i Mbulu, Tanzania (Afrejse 1. juni/juli) 
Pit har startet dette nye hospital op i Tanzania i år med afrejse på en lidt ny måde. Der skal sendes to medicinstuder-
ende, en folkesundhedsvidenskabsstuderende og en antropologstuderende afsted sammen. 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. Udover 
dette ville det være oplagt at planlægge eksempelvis undervisningsseancer sammen med de andre studerende i fx 
kost, hygiejne, symptomer på malaria eller hvad de enkelte studerende selv fi nder spændende. Der kan evt også 
samles 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.  Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk ægtepar, som selv har besøgt 
hospitalet fl ere gange og taler varmt om stedet. De er lige rejst derned igen for at leje et hus, som de studerende 
kan bo i under opholdet. Der vil være et informationsmøde med ægteparret før afrejsen.  

2 pladser på nyt hospital i Ghana (Afrejse 1. juni/juli) 
PIT har netop etableret kontakt til dette hospital i Ghana, som er ivrige efter at modtage studerende så hurtigt 
som muligt (fx 1. juni/1. juli). Det 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 Sydvestghana. Ghana er et både billigt 
og nemt land at rejse rundt i og man kan fi nde alt fra lækre sandstrande, små lerhytte-landsbyer, fl otte bjergom-
råder og spændende 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.  

For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 8.semester når du bliver sendt ud, du skal være på hospitalet 
i 3 måneder og du skal selv fi nanciere opholdet. (Flybillet, vaciner og et lille beløb til kost og logi)  

Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” fra d.11. april. Skriv en mail til med oplysninger om navn, semester 
og evt. rejsemakker til:  HYPERLINK “mailto:rekruttering.pitkbh@gmail.com” rekruttering.pitkbh@gmail.com   

PIT LEGATMØDE
Tirsdag den 13. april

For de af jer der skal ud at rejse med PIT og for andre interesserede afholdes 
der Legatmøde tirsdag den 13. april kl. 17.00 i Lille mødesal.

Her informeres om de forskellige procedurer i forbindelse med søgning af 
legater og gives gode råd og ideer til hvordan man udformer sin ansøgning 
bedst muligt.

Alle interesserede er velkomne, også selvom I ikke skal ud i denne om-
gang.

Med venlig hilsen PIT

Dagsorden for månedsmøde d. 
7. april 2010 kl. 16.15
i Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
• Kick-off-arrangement
• Metodekursus 1

3. Kommende arrangementer
• Foredrag om hypothermi med forelæsere fra Tromsø, inkl. fremvisning 
af klip fra BBC-serien ”Cheating Death” til månedsmødet
• Traumedage 2010 – Præhospitalt tema
• Foredrag om humanitært arbejde med anæstesiolog og politiker Mads 
Gilbert
• Sommerskattejagt – Dette semesters absolut sjoveste eksamensover-
springshandling! Synes du at skattejagt på Panum lyder alt for fedt? Kom 
og hør mere – vi kan også altid bruge et par ekstra hænder.
• Forskningskonference – SATS arrangerer i samarbejde med PUFF, 
SAKS, PMS, PIPPI og SAMS en stor forskningskonference i efteråret 
2010 i lighed med tidligere afholdte FORSK! Hvis du synes, FORSK var 
fedt, og har lyst til at give en hånd med, så mød op til månedsmødet og 
hør mere!

4. Eventuelt

5. Foredrag: Ung læge i Forsvaret (30-45min) – Læge Mikkel Bøgeskov 
kommer og fortæller om, hvordan det er at være ung læge i Forsvaret, 
hvilke uddannelsesmuligheder der findes, og om en række af sine 
oplevelser.

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores månedsmøder er for alle, også 
dem der endnu ikke er medlemmer.

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlem-
mer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlem-
skontingentet er 50kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer

WWW.SATS-KBH.DK

Indkaldelse til 
Sehat Møde
Mandag d. 12. april anno 
2010 
kl. 17:00-1845
i store møde sal (bag glasdøren før trappen ned til kantinen)

Program
Kl. 17-1720: Oplæg omkring MESU 
v. Maria Kristensen (Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende).
MESU (Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed) er et af Europas første univer-
sitetsbaserede forskningscentre med fokus på forskning indenfor immigranter/fl ygtninge og 
deres sundhed. Centret ønsker at forbedre indsatsen vedrørende indvandreres og fl ygtninges 
sundhed.
Kl. 1720-1730: Spørgsmål
Kl. 1730-1845: SEHAT møde
1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Velkomst af nye
3) Godkendelse af ref. fra sidste møde
4) Nyt fra arbejdsgrupperne:   

i. Projekt Sundhedsformidling (Urfan)   
ii. Førstehjælp (Yama) 
iii. undervisning på arabiske skoler (Anas)

5) Status over hjemmesiden
6) Status fra PR-udvalget
7) Status over regnskab/ v. Hassan
8) Næste møde samt oplæg
9) Eventuelt
Vel mødt! 
Sehat Bestyrelsen (sehat@punkt.ku.dk)

Sehats motto er Sundhed for alle!

Foreningens medlemmer arbejder for at forbedre sundhedstilstanden blandt de etniske minor-
iteter i Danmark. Foreningens sekundære formål er at lave almennyttigt, idébetonet, socialt og 
debatskabende arbejde for foreningens medlemmer. 
Alle interesserede er meget velkomne.

BASISGRUPPER
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Indkaldelse til 
Foreningen 
Studenter-
klubbens
ordinære 
general-
forsamling

Mandag d. 10/5-2010 kl. 17:00 i 
Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og et antal 
suppleanter
7. Valg af revisor, hvor den ene skal være 
statsautoriseret.
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på gener-
alforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsam-
lingen. Forslag kan afl everes i postkassen 
udenfor Studenterklubben eller sendes til 
warming@stud.ku.dk 
Beslutninger træffes ved simpelt fl ertal.

Mvh.
På vegne af bestyrelsen, Peder Warming

SE PROGRAMMET: NY FORE-
DRAG om URTEMEDICIN

Den 16.- 18. april 2010 holder vi igen 
vores fantastiske hyttetur i Ganløse.
Vi har inviteret et bredt udsnit af 
alternative behandlere med relevant 
baggrund. Her følger det foreløbige 
program:

Fredag: 
kl. 15-17 transport og ankomst til hytten
kl 17-19 Foredrag om URTEMEDICIN ved Marianne Palm. 
Hun taler om “Fup eller fakta om urter som medicin, inter-
aktioner, om hvordan man fremstiller de mest effektive urte-
produkter (forskellen på tørrede droger, tinkturer, ekstrakter 
og tørekstrakter) og med udgangspunkt i nogle eksempler af 
forskning, sund fornuft og erfaringer. 
Der er rigtig mange myter om brug af urter i behandling-
søjemed, som vi kan få punkteret ved samme lejlighed..”

Lørdag: 
kl. 8 morgenyoga, for dem der har lyst! 
kl. 8.30 morgenmad med brød, mysli og frisk frugt.
kl. 9-12 foredrag om BODY WORK med Ken Balson, sport-
sterapeut, og Helge Volkmann, læge. Ken arbejder med 
sportsudøvere, rygproblemer og kronisk syge. 
Kl. 12-13 afslapning
Kl 13-16 ”MAD SOM MEDICIN” ved karkirurg Mikael Bitsch. 
Han fortæller om sine erfaringer med type 2 diabetes patienter 
og kostændringer i form af udelukkelse af animalske produk-
ter. Oplægget er inklusiv frokost som tilberedes af Søren Lange 
baseret på råvarer der indgår i diæten.
Resten af dagen er sæt af til hygge, ture i den skønne forårs 
natur, lækker aftensmad og fest!!!

Søndag:
Kl. 10 Brunch
Kl. 11-13 foredrag om SHIHATSU ved stud. med. Tobias.
Tobias har taget en 2-årig diplom uddannelse i Shiatsu i Aus-
tralien inden påbegyndt medicinstudie i Århus.
Kl 20 lækker bæredygtig aftensmad. Herefter hygge og 
HANDS-ON SHIATSU øvelser. 
Kl. 13-15 Workshop om undervisning i KAM på medicins-
tudiet
Fra kl. 15 Frokost, oprydning og hjemrejse.

Vi tager igen i Ganløse Spejderhytte, som ligger midt i den 
smukkeste skov og blot en times transport fra København. 

Tilmed dig ved at skrive til lizbri@gmail.com 
Det er ikke nok at tilmelde dig på denne side!!!
Det koster 250 kr og er inkl. de spændende foredrag, mad og 
logi. Transport (6 zoner) og drikkevarer betales selv. 

Vi håber både af se gamle som nye ansigter og glæder os til 
endnu en rigtig sjov, lærerig og hyggelig tur!

VIL DU GERNE I GANG MED AT FORSKE?
PUFF holder månedsmøde 
D. 15. APRIL 2010 KL 16.15 I LILLE MØDESAL

Er du interesseret i forskning? Vil du gerne i gang men ved ikke helt hvordan du skal gribe det an? Vil du 
gerne lære fra andres erfaring med forskning?
Kom og hør Martine G. Aabye fortælle om sine erfaringer med at komme i gang med en forskerkarriere. 
Martine gennemførte et prægraduat forskningsår i Tanzania og vandt OSVAL-prisen i 2007. Hun har udgivet 
videnskabelige artikler, præsenteret sine resultater ved fl ere internationale konferencer og forsker fortsat 
aktivt indenfor sit felt.

Se mere på puffnet.dk

Venlig hilsen
PUFF – Panums Ungdoms Forsker Foren-
ing
PUFF arbejder for at motivere til og forbedre 
vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle stu-
denterforskerens faglige kompetencer.

Fase II Fest d. 24. april
Så er det blevet tid til den årligt tilbagev-
endende fest for os “gamle” på studiet, nemlig 
fase II fest, lørdag d. 24. april 2010.

Er du træt af at stå 3 timer i kø til fredags-
baren fordi alle de nye russere skal ind, gider 
du ikke høre “Afrika” på repeat og er du på 6. 
semester eller derover, så er dette helt sikkert 
festen for dig.

Festen starter kl. 20.00 og kører til den lyse 
morgen. Arrangementet er gratis, så du skal 
kun medbringe kontanter til baren - vi tager 
desværre ikke imod kreditkort af nogen art.

Priserne er de sædvanlige billige studenterk-
lubpriser og sortimentet er øl, cider, shots og 
mon ikke vi kan mixe et par interessante drinks 
hvis det skulle være.

Vi er pt. i gang med at fi nde et fedt liveband, vi 
vender tilbage når vi har fundet et navn.

Husk studiekort fra det Sundhedsvidenskabe-
lige fakultet, til denne fest kan der ikke invi-
teres venner med udefra. Grundet regler fra 
brandmyndighederne må vi max. have 300 
gæster inde af gangen, så kom gerne tidligt.

Spred rygtet blandt jeres “med-fase II’ere” 
og tilmeld jer gerne på Facebook under ”Fase 
II fest”.

Vi ses til en fed fest!

Mvh.
Arrangørudvalget

Kære medstuderende.

Så er det nu på torsdag at panums nyeste basisgruppe holder stiftende generalforsamling.
Hvis du også er interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi, så er det basisgruppen for dig.
Foreningens kommer til at hedde (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende), eller blandt venner: 
FORNIKS

Arrangementet bliver afholdt torsdag d. 8. april fra klokken 16 i lokale 29.01.32. Og alle interesserede er selvfølgelig 
inviteret.

Vi har været så priviligerede at få en af skandinaviens førende neuroforskere ud: Dr. Messoud Ashina, som vil indlede mødet 
med et foredrag om vigtigheden af de neurologiske fag, samt give et indblik i den nyeste forskning.

Har du nogle spørgsmål, eller er du bare interesseret, kan du skrive til: 
forniks@punkt.ku.dk

Med Venlig Hilsen
Alexander, Song og Jesper

BASISGRUPPER

Deltager du i MIKAMs Hyttetur? (sæt kryds)

 Ja Nej Måske
Knuz MOK
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SAMS Kbh 
inviterer til:

Etiske problemstillinger 
i Almen Praksis

- debataften med Lotte Hvas, 
almen mediciner 
og næstformand 

i Etisk Råd

Hun er kendt som en livlig debattør af etiske 
problemstillinger inden for sundhed og syg-

dom. Arrangementet er ren debat af cases, der 
illustrerer etiske problemstillinger du møder i 
dagligdagen i almen praksis. Debatten vil både 

foregå i grupper og i plenum, hvor Lotte Hvas vil 
nuancere og uddybe problemstillingerne.

 
Det er Tirsdag 13/4 i Store Mødesal på Panum

Læs mere på:

www.samskbh.dk

Fra SAKS
kommer her en oversigt over, hvad der sker i den 
kommende tid:

Kursus i avanceret sutur: 
Afholdes den 8 april kl. 17. Tilmeldingen starter 
den 31. Marts kl 16. Det forudsættes at man har 
været på det basal suturkursus eller har lignende 
erfaringer. Der undervises primært i operative 
suture, samt mere avancerede suture. 

Kursus i tarmanastomoseteknik: 
Afholdes den 12. April kl. 16-19. Tilmelding starter 
den 29. Marts kl 16. Det forudsættes at man har 
deltaget i avanceret sutur eller har lignende 
erfaringer. 

Husk alle tilmeldinger skal ske til tilmelding@studkir.
dk.

Foredrag i traumekirurgi:
Ved overlæge Jens Hillingsø. Afholdes den 19. April 
kl 17 i tandlægeaud. 29.01.32. Emnerne vil være 
damage control og uddannelsen inden for traume-
kirurgi. Alle er velkommende. 

Månedsmøde tirdag den 13 april.
 Bliver formodentlig afholdt i store mødesal i 
studenterhuset. Vi glæder os til at se så mange 
som muligt. Dagsorden findes på hjemmesiden og 
opslagstavlen

Lær PUC at kende, til GF tor 15/4 kl. 19.00
PUC holder General Forsamling på Panum, hvor 
det formelle forventes hurtigt overstået og det 
uformelle sættes i højsædet. Der kommer måske 
endda overraskelser på programmet! :)
Hvis du har overvejet at blive medlem af PUC, 
så kom til GF’en og hils på de andre PUC’ere og 
find ud af, hvad vi kommer til at lave i den kom-
mende tid.

Da vi spiser sammen under mødet, er det rart at 
vide, hvor mange der har tænkt sig at komme, så 
meld gerne tilbage på info@puc.nu, hvis du vil med. 
Du vil i så fald også få tilsendt dagsorden samt sted 
for arrangementet.

Vi glæder os til at se rigtig mange!

Spil UV-Rugby og leg i Svømmehal med PUC!
Vi har svømmehals tid hver mandag kl. 21-23, til 
og med 10. maj.
Vi spiller UV-Rugby og leger i vand, hvilket som en 
af de få ting i livet, endnu er gratis for alle studer-
ende i dette semester! Dette takket være kontingent 
betalende medlemmer i PUC, som støtter ideen om 
gratis motion for alle!
Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj
Formel tilmelding er velset, hos Jon på 20862738 
eller info@puc.nu.

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning og 
UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder og 
mænd. Og der er også et udvalg af masker, snorkler 
og finner til låns!

Er du glad for vand, så kom og vær med! -Vi lover, 
at en hel ny verden vil åbne sig for dig.

BASISGRUPPER

KultMed blev s��et i februar 2008, og har ha� tæt på hundrede medlemmer. KultMed er foreningen, hvor 
du kan møde dine medstuderende og kollegaer, på tværs af årgange og semestre,  i teatret, i operaen, �l 
ballet, �l koncerter, i biografen, og en masse andre spændende steder. KultMed er et socialt- og proffesionelt 
netværk, hvor kultur og sundhedsvidenskab er det fælles omdrejningspunkt.

Derfor:
Hvis du gerne vil mere i teatret, �l koncerter, opera, ballet m.m. og sam�digt har lyst �l at lære nye spændende 
mennesker at kende,
 så er KultMed, Basisgruppen at engagere sig i!

Men, den nuværende bestyrelse kan af forskellige årsager desværre ikke fortsæ�e og der er derfor brug for 
nye ildsjæle �l at føre foreningen videre.
KultMed har dog både vedtægter, hjemmeside, mailliste, en fornu�ig økonomi og er registreret hos Kbh.s 
kommune som en folkeoplysende forening. Der er god basis for at starte en masse projekter op, at a�olde 
gevaldigt fede arrangementer og sam�digt selv lære en masse, hvis blot man har lyst �l at lægge en smule 
arbejdslyst og �d.

Den nuværende bestyrelse håber derfor, at der er nogen på SUND, som kunne tænke sig at føre KultMed 
videre.
Et første skridt i den rig�ge retning ville være at �lmelde sig GF’en og så også lige tage en ven, veninde eller 
læsemakker med :)

KultMed GF 14. apr. 2010, Studenterhuset
Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeoptællere
3. Kort intro �l KultMed
4. Formandens beretning �l godkendelse
5. Det reviderede regnskab �l godkendelse
6. KultMeds frem�d:
     Skal foreningen opløses?
7. Fastlæggelse af næste års kon�ngent 
     og evt. indmeldelsesgebyr
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Evt.

Vi spiser sammen e�er mødet.
Tilmelding er derfor velset, af hensyn �l mad, 
på info@kultmed.dk. Spørgsmål samt forslag 
�l dagsorden/behandling kan sendes �l samme 
adresse.

For at kunne stemme og s�lle op �l bestyrelsen 
på GF’en kræves det, at man er medlem af 
KultMed INDEN GF.
Eksisterende medlemmer indbetaler 40kr. i 
kontingent for 2010 mens nye medlemmer 
melder sig ind ved at indbetale 50 kr. Penge 
skal ovf. SENEST man 12/4 for at medlemskab 
er gyldigt.

KultMeds konto: Reg: 6610 Konto: 2761163

KultMed har brug for DIG!
Hvis ikke DU gør noget, så eksisterer KultMed ikke længe...

Det første DU kan gøre, er at KOMME �l General Forsamling 
ons 14/4 kl. 17-19 i lok. 1-1-14 i Studenterhuset!
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Er det dig?

Er det dit kørekort?

Er det din bil?

Er det MOK?

MOK søger B(r)UD
Har du lyst �l at sørge for at MOK kommer ud �l samtlige 
medicinstuderende på KU? 

Så kan du blive det nye MOK-Bud. Som MOK-Bud skal du hver 
�rsdag køre en runde på hospitaler i Storkøbenhavn og aflevere 
MOK, samt sørge for forsendelser af MOK. 

Jobbet aflønnes svarende �l 5 VT-�mer + kørselsgodt-
gørelse for hver uddelt MOK.

Det kræver bare at du har en bil, eller adgang �l én, hver �rsdag 
og at du har �d kl.ca.15:30 og et par �mer frem. 

Du skal være fleksibel, da MOK ikke al�d leveres på samme 
�dspunkt.
Du skal kunne starte inden sommerferien (lønnet følgevagt ca. 
i maj og et par vagter alene dere�er, inden MOK holder sommerferie) - Ansøgningsfrist: 20. april

Hvis du er interesseret eller har yderligere spørgsmål så kontakt mig på mok@mok.dk eller 27 38 37 82

Markus/MOK.red.

Vores allesammens dejlige kantine – Simply Cooking
En af Panums store svagheder er at de studerende bliver skiftet ud med 
jævne mellemrum. Teoretisk set må omkring 16-20% af de studerende 
udskiftes årligt.

Altså er der mange der ikke ved, at det engang har været godt. At det, for lidt 
over et år siden, faktisk smagte vanvittigt godt. Der var smoothies, et stort 
the-udvalg, varieret udvalg af mad, frisk salat og dejligt morgenbrød. Der 
kom endda en vandfontæne, så man kunne få postevand til maden. Vi var 
glade, og det var så godt at Sandwich-Mocca måtte introducere nye rabatter 
og varer for at holde fast på den faldende kundeskare fra Panum.

Men nu kradser det åbenbart. Pengene skal tjenes ind, og de studerendes 
skal betale:

Vandfontænen ”virker ikke”. Eller, det siger de at den ikke gør. Og 
spørger man ind til hvorfor, er svaret at de har ”fundet kalk i vandet”, 
og at ”forkalkning er farligt”. Tja.. Men de er så søde at henvise til vand 
på flaske til 10 kr. stykket.

Maden har mistet meget af sin smag. Altså, deres fisk smager af fisk. Og 
deres pasta smager af pasta. Men så heller ikke mere. Særligt i forhold 
til hvad de engang lavede, er kvaliteten faldet væsentligt.

Udvalget er det samme. Lasagne, wraps, klamme vegetar-pizza’er, fisk 
på spyd, kyllingelår og en klump kølle-kød. Hurra. Det samme gælder 
salatbaren. Man kan jo sige, at det er en fordel, da man efterhånden 
må have lært hvor tingene står, så man kan spare noget tid. Men det 
gør man jo ikke med de kilometer-lange køer.

Apropos salaten, så er det af og til noget der har stået i flere dage. Jeg 
er ofte ude for at skulle frasortere for gammelt salat. Oliven der engang 
har været grønne, men nu er brune – Gourmet!

Kagerne står og venter på at blive købt. Og de står dér indtil at de 
bliver købt. Prøv at holde øje med deres kager en anden gang. Hvis 
det ikke er købt når dagen er omme, serveres de igen dagen efter, og 
sådan fortsættes det, til de bliver spist op. 9 kr. for en 4 dage gammel 
kage – nice!!

Og så prikken over i’et: Udskiftning af kaffe-kopper til endnu mindre, 
lortebrune plastikkopper, vel og mærke uden låg. 

•

•

•

•

•

•

Der må være grænser for hvor meget man kan tage røven på folk. Ved at 
gøre opmærksom på hvor utilfredse vi er, kan vi måske presse kvaliteten 
op igen. Køber vi ikke deres varer, må de tilpasse varerne, så vi igen gider 
at købe dem. 

Desværre ser Simply Cooking ud til at vinde kampen. 16-20% af os skiftes 
ud årligt og vi har bedre ting at tage os til. Det er elendige betingelser for 
at føre en kamp. 

I det omfang det nu kan lade sig gøre, tager jeg efterhånden turen til Skt. 
Hans’ torv. Der kan man også få en dejlig caffe latte til en 10’er. Og så smager 
det lige en milliard gange bedre end tjære med lunken letmælk. Husk i øvrigt 
at vi har gratis kaffe i studenterbaren. Og her koster drikkevarer også en 
brøkdel af hvad du giver i kantinen.

/Yousif, stud.med. 5. semester

MOK har taget kontakt �l Simply Cooking og videresendt ovenstående 
indlæg. Simply Cooking har meddelt, at de gerne vil skrive et svar, men 
de�e var dog ikke redak�onen i hænde ved deadline mandag d. 5/4. 

Jannie / MOK

DEBAT

JOB TIL DIG
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Studenternes Galleri: “Den 
‘Svære’ Kærlighed”, 
Forårsudstilling 2010 

Torsdag d. 8. april slår vi endnu engang dørene 
op for en udstilling i Studenternes Galleri. Et 
udstillingsrum upåvirket af gældende trends og 
konventioner. 

Galleriet har til huse i stueetagen på Det Humanis-
tiske Fakultetsbibliotek, hvor man vil kunne opleve 
kunst fra en anderledes vinkel. Kunstnerne bag de 
udstillede værker er alle universitetsstuderende, 
der over en bred vifte af genrer og udtryk sammen 
står for Forårsudstillingen.  

Studenternes Galleri giver en spændende mulighed 
for at undersøge den evige dialektik/samspillet 
mellem kunsten og institutionen. Her bliver bibli-
oteksbrugeren gallerigæst og omvendt. De gængse 
og forudfattede forventninger til og om kunsten i 
rammen udfordres. 

Med universitetet i ryggen og en ikke-kommerciel 
politik åbnes en mulighed for en mere demokratisk 
og ucensureret proces end hos andre kunstinstitu-
tioner og virksomheder. 
Galleriet er således et bidrag til kunstscenen, hvor 
universitetsstuderende får mulighed for med deres 
værker at tage del i debatten.  

Studenternes Galleri er et samarbejde mellem In-
stitut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUBIS-HUM 
og tre kunsthistoriestuderende: 
Andreas Mandrup, Ida Oline Frandsen og Laura 
Albeck. 

Fernisering torsdag d. 8. april kl. 16:00-17:30 
Efterfest i Roland Bar. 
 
Quidquid latine dictum sit altum viditur, 

Andreas Mandrup, Ida Oline Frandsen og Laura 
Albeck samt Institut for Kunst og Kulturvidenskab 
og KUBIS 
 
www.studenternesgalleri.dk

Foredrag i Dansk Medicinsk-
historisk Selskab
Adgang for alle

”Den hygiejniske sag”. Kloakdiskussioner og 
netværksalliancer mellem læger og ingeniører i 
1800-tallets København.”

Tirsdag d. 20. april kl. 19.30
Auditoriet i Medicinsk Museion 
Bredgade 62

Hanne Lindegaard, lektor, ph.d., DTU, Depart-
ment of Management Engineering, Innovation and 
Sustainability.

I midten af 1800-tallet tog København og andre 
storbyer i Europa initiativ til anlæggelse af helt nye 
vand- og kloaksystemer. Teknologierne blev hurtig 
en del af byens infrastruktur og kloakteknologien 
tages i dag for givet som en central, underjordisk 
og usynlig løsning. Men etableringen af syste-
merne kan ikke forstås løsrevet fra de debatter, 
problemopfattelser og løsningsmuligheder, der var 
på dagsorden i 1800-tallet. Foredraget bygger på 
afhandlingen ”Ud af Røret?”, der i detaljer viser, 
hvordan hygiejne, sundhed og orden blev diskuteret 
på bl.a. hygiejniske kongresser. Læger og ingeniører 
oprettede i fællesskab videnskabelige foreninger og 
udgav nye tidsskrifter, hvor sygdomsopfattelser, lugt 
og latrin var centrale temaer. Afhandlingen trækker 
på metoder og teorier fra bl.a. Science and Technol-
ogy Studies og Michel Foucault’s diskursanalyse.

STUDIET & STUDIETILBUD

UDDRAG AF SUND-info nr. 138 - 26. marts 2010 
(redigeret af Mia/MOK)

Københavns Kommune vedtager 
anlægspakke omfattende bl.a. Nørre 
Campus
Et flertal på Københavns Rådhus har torsdag den 25. 
marts godkendt en omfattende anlægspakke, Kickstart 
København, som skal sikre gang i økonomien ved at 
investere i de kommunale kerneopgaver og udviklingen 
af byen.
Gennem aftalen skabes bl.a. bedre rammer for, at Køben-
havns Universitets Nørre Campus og Rigshospitalet kan 
udbygges for samlet 5 mia. kr. i de kommende år.
Rektor Ralf Hemmingsen udtrykker glæde og  tilfred-
shed med aftalen, fordi den sikrer de bedste rammer 
omkring udbygningen af universitetet til gavn for de 
studerende og ansatte. Rektor mener, at nybyggeriet vil 
være med til at give nyt liv til bydelen og få stor betydn-
ing for udviklingen af København som videnregion.
Yderligere information: 
http://kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Kickstart.aspx eller
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/stand-
ardnyhed/

RUNDT OM CAMPUS
Udlån af flyttekasser
For at komme et stort svind af flyttekasser til livs og for 
at undgå at midlertidig opbevaring i forbindelse med en 
flytning bliver permanent, har SUNDs logistikafdeling 
taget et nyt initiativ:
Logistikafdelingen har indkøbt flyttekasser, som udlånes 
gratis, men faktureres hvis de ikke leveres tilbage inden 
for 6 måneder. På http://sund.ku.dk/for_ansatte/drift-
safdelingen/logistik ligger et skema,
som skal udfyldes ved lån af flyttekasser.
Redigeret af CampusServiceSUND, att. Gunilla Sommer, 
guso@sund.ku.dk

Vis hensyn ved parkering i 
Panumkælder
Der er ca. 500 parkeringspladser i Panums parkering-
skælder, hvor CampusServiceSund har udstedt ca.
1.400 parkeringstilladelser til medarbejdere og ca. 700 
til studerende.
De senere år har vi oplevet et stigende pres på parker-
ingskælderen. Vi er blevet flere medarbejdere,
men vi er heller ikke altid lige gode til at parkere. Det 
skyldes bl.a. at parkeringskælderen er fra 70’erne og 
dimensioneret til datidens biler. I dag er bilerne bredere 
og det kan derfor være vanskeligt at parkere 3 biler 
mellem kælderens betonsøjler. Som konsekvens af de 
trange forhold er der flere biler, der er parkeret ulovligt 
uden for de markerede parkeringsbåse eller i kørebanen 
foran indkørslerne.
Derudover cykler flere til arbejde. Vi har gode cykelskure 
på Panum, men en del medarbejdere vil gerne parkere 
deres cykel i parkeringskælderen. Det vil vi gerne med-
virke til, men det vil samtidig lægge yderligere pres på 
parkeringskælderen.
Fakultetets ledelsesteam skal derfor henstille til, at alle 
medarbejdere og studerende parkerer hensigtsmæs-
sigt:
- kun inden for de afmærkede båse
- aldrig i kørebanen
- helst i de yderste parkeringsbåse nær betonsøjlerne; 
hvis du parkerer i den midterste bås, vil der knap nok 
være plads til at parkere til højre og venstre.
- kør helt frem til de gule rumdelere; de sidste 10-20 cm. 
giver bedre svingeplads til nabobilerne
- Husk: det er først-til-mølle-princippet: Når parkering-
skælderen er fyldt, må du prøve på den
udendørs parkering eller finde parkeringsplads på 
gaden.
Fakultetets ledelsesteam vil nu undersøge parkerings-
muligheder for cykler i parkeringskælderen.
Cykelparkeringen skal i så fald foregå i afmærkede 
områder, da en del cykler i parkeringskælderen i
dag er til gene for Logistikafdelingen eller til fare for 
sikkerheden.
Fakultetets ledelsesteam vil også overveje sanktionsmu-
ligheder: Hvis du parkerer ulovligt og er til fare
for sikkerheden, vil du få en advarsel. Hvis du fortsat 
parkerer ulovligt, vil din parkeringstilladelse
blive inddraget. Endelig bliver langtidsparkering bragt 
til ophør.
For yderligere information: Driftschef Henrik Kudal, 
hku@sund.ku.dk eller fakultetsdirektør
Arnold Boon, boon@sund.ku.dk

Næsten 250 abstracts indsendt til 
ph.d.-dagen den 29. april
Omkring hver fjerde af SUNDs ph.d.-studerende har 
indsendt abstracts og vil benytte ph.d.-dagen den
29. april til at fremlægge og diskutere deres 
forskning
De indsendte abstracts er alle med i en konkurrence 
på dagen, hvor der er 3 priser á 10.000 kr. som
gives til de bedste posters.
Fristen for tilmelding af abstracts er udløbet, men der 
er frem til den 16. april mulighed for tilmelding
til selve arrangementet via phddag@sund.ku.dk.
Ved ph.d.-dagen, som foregår på engelsk, vil der være 
oplæg ved lektor Simon Bekker-Jensen, der fortæller 
om karriere inden for proteinforskning og ved viden-
skabsjournalist, ph.d. Lone Frank, der fortæller om 
hvordan viden skaber vore tanker.
Yderligere information: http://healthsciences.ku.dk/
research/phd/current/phdday/

Aftale med LIFE om 
boligformidling til udenlandske 
forskere og studerende
SUND har pr. 31. marts 2010 opsagt gæsteboligerne 
på Center for Sundhed og Samfund, CSS. I stedet
har SUND indgået aftale med LIFE om formidling af 
boliger til fakultetets udenlandske forskere. Fra
1. august 2010 omfatter aftalen også internationale 
studerende på hele kandidatuddannelser og
internationale masterstuderende.
Udvekslingsstuderende skal fortsat søge om bolig via 
det centrale Internationale Kontor på Københavns 
Universitet. På grund af tilpasninger på KU er antal-
let af boliger til udvekslingsstuderende reduceret, så 
først-til-mølle-princippet er gældende.
Yderligere information: 
http://sund.ku.dk/for_ansatte/driftsafdelingen/Gaes-
teboligerKK/
eller 
http://www.life.ku.dk/English/education/accommoda-
tion.aspx eller
Boligformidlingen på LIFE, att. Charlotte Simonsen, 
csn@LIFE.ku.dk eller
Fakultetssekretariatet på SUND, att. Suzanne An-
dersen, suan@sund.ku.dk

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 
2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. 
Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail 
til informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk.  
Deadline er 48 timer før udgivelse.
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Tilkaldevikarer til 
kundeservice 
Information om opgaven:
Academic Work søger nu tilkalde-
vikarer til kundeservice for en af vore 
kunder. Vor kunde er nordens største 
leverandør af innovative mobilløsnin-
ger og - tjenester. Virksomheden har 
hovedkontor på Østerbro i København 
og kontorer i både Finland, Sverige 
og Norge. 

Arbejdsopgaver:
Som tilkaldevikar til kundeservice, 
skal du springe til ved ferie og syg-
dom.  Dine primære arbejdsopgaver 
er at servicere og tage imod opkald fra 
en række forskellige kunder lige fra 
nybegynderen til superbrugeren. Der 
vil være en grundig oplæring fra start, 
så du behøver ikke at have erfaring in-
denfor området. Det vigtigste er, at du 
er i stand til at smile i telefonen, at du 
er robust og kan klare, hvis kunderne 
er sure, at du er udadvendt, social 
og holder af at tale med forskellige 
mennesker. På længere sigt kan der 
blive tale om assistance andre steder 
i virksomheden også.

Det forventes, at du kan springe til 
og tage til Østerbro, når behovet er 
der og det kan passes ind i forhold til 
dit studie, hvad enten det er dagen 
før eller samme morgen, vi kontakter 
dig. Arbejdstiden vil hovedsagligt 
ligge fra omkring kl. 10.00-14.30. Der 
vil være en halv times frokostpause, 
hvor virksomheden byder på frokost 
i kantinen.

Krav til person:
Vi søger dig, som
•Er i starten af din uddannelse
•Lærenem
•Fleksibel
•Serviceminded  
•Er i stand til at formulere dig godt 
på tale og skrift både på engelsk og 
dansk
•Har en god telefonstemme og kan an-
vende de mest almindelig programmer 
i Windowspakken på brugerniveau

Start: Snarest muligt
Omfang: Varierende
Arbejdstid: Normale kontortider
Sted: København, Østerbro
Løn: Timeløn 
Kontakt: Nickie Victoria Sonne, nickie.
victoria.sonne@academicwork.dk 
eller 
41 32 40 81, Reference: NS508

Opgaven indgår i vor vikarbureau, 
hvilket indebærer, at du bliver ansat 
af Academic Work men arbejder ude 
hos en af vore kunder. 

Som konsulent på Academic Work er 
du hurtigere, smartere og sulten. Efter-
som vi løbende indkalder til samtale, 
vil vi bede dig sende din ansøgning 
allerede idag!

Academic Work er Nordens største 
bemandnings- og rekrutteringsbureau 
for studerende  og unge akademikere. 
Vi tilbyder studiejob, konsulentopgaver 
og rekrutteringer inden for de fleste 
områder og brancher.

HOLD STYR PÅ DE 

BANKENDE HJERTER
EKG – let at se

John R. Hampton

Bogen er en oversættelse af den nyeste 

udgave af John R. Hamptons legenda-

riske The ECG made easy. Den giver en 

letforståelig introduktion til ekg-

begrebet, og læseren bliver i stand til 

at læse og tolke et ekg uden at drukne 

i komplekse detaljer. 

Bogen er forsynet med en række huske-

lister og Hvad-gør-man?-bokse, der an-

giver vejledende behandlingsprincipper. 

EKG – let at se er med sin kortfattede 

og praktiske facon også velegnet til en 

hurtig repetition af studietidens lærdom. 

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

Til bogen er der udviklet 
et hjertestetoskopi -

program som du fi nder 
på www.munksgaard-

danmark.dk under 
bogens titel.

Nyhed
128 sider 
Kr. 248,- 

(vejl.)

ANNONCER
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Pædiatri – en illustreret lærebog

Tom Lissauer og Graham Clayden
Dansk red. Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow

FADL's forlag

z

�

�

Dansk pensumdækkende lærebog om lægemidler. 
Et omfattende værk, som beskriver brugen af læge-
midler – fra det mest grundlæggende, som udvik-
ling af nye lægemidler, til deres direkte anvendelse 
i patientbehandlingen.
Denne 4. udgave indeholder en opdatering af fakta 
og introduktion af de nyeste lægemidler. Samtlige 
kapitler er revideret.
Indholdet dækker pensum ved landets tre sund-
hedsvidenskabelige fakulteter, og bogen kan med 
fordel anskaffes tidligt og benyttes under hele me-
dicinstudiet.

Redaktion: Jens P. Kampmann, Ulf Simonsen & 
Kim Brøsen

4. udgave
880 sider
999,99 kr.
ISBN: 978-87-7749-552-6          

UDKOMMER 19. APRIL 2010

Nu er den her endelig – en dansk pensumdæk-
kende lærebog i pædiatri! 
Pædiatri er en oversættelse af den populære eng. 
Illustrated Textbook of Paediatrics. Bogen er grun-
digt bearbejdet til danske forhold af nogle af de 
mest kompetente eksperter inden for pædiatrien. 
Et særligt kendetegn ved bogen er den rigdom af 
illustrationer, faktabokse og cases, der gør det 
omfattende stof nemt at orientere sig i og let at til-
egne sig. 
Pædiatri dækker pensum på medicinstudiet i både 
Århus, Odense og København.

Redaktion: 
Ulrikka Nygaard & 
Kjeld Schmiegelow

1. udgave
528 sider
849,99 kr.
ISBN 978-87-7749-490-1

UDKOMMER 1. JUNI 2010

BASAL OG KLINISK FARMAKOLOGI PÆDIATRI – EN ILLUSTRERET LÆREBOG

Basal og klinisk

farmakologi
4. udgave

JENS P.  KAMPMANN
KIM BRØSEN
ULF SIMONSEN

Dansk pensum-

dækkende lærebog 

om lægemidler. 

Samtlige kapitler 

er velillustrerede 

og opdaterede 

med nyeste viden

NY, OPDATERET UDGAVE 2010!

ISBN 978-87-7749-490-1

SAGT OM BOGEN:
”Genial pædagogisk fuldtræffer. 
Konkret og kommunikativ. Der 
er tænkt over, at formidlingen 
sker i flere faser: først en intro 

og så tekst, som forklarer 
tydeligt og forståeligt.”

Vidar, stud.med., 
11. semester

FADL’s Forlag, Blegdamsvej 26, Baghuset, 1. sal, DK-2200 København N, Telefon 3535 6287, forlag@fadl.dk, www.forlag-fadl.dk

annonce
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Fra en urgammel reklame-papyrus:

Y conductor even in these paths, as with admiration I 
have discovered since they are past.

Blessed be Thy name forever. I am obliged to bear this 
testimony to Thy goodness. Before I continue my nar-
ration, I must add one remark, which the Lord gave me 
to make upon the way by which He, in His goodness, 
was pleased to conduct me; which is, that this obscure 
path is the surest to mortify the soul, as it leaves it not 
any prop to lean upon for support. Though it has no 
application to any particular state of Jesus Christ; yet, 
at its coming out, it finds itself clothed with all His 
dispositions. The impure and selfish soul, is hereby 
purified, as gold in the furnace. Full of its own judg-
ment  and its own will before, but now obeys like a child 
and finds no other will in itself. Before, it would have 
contested for a trifle; now it yields at once, not with 
reluctance and pain by way of practicing virtue, but 
as it were naturally. Its own vices are vanished. This 
creature so vain before now loves nothing but poverty, 
littleness and humiliation. 

Fra bæverens hemmelige e-mail 
alias, har vi modtaget lovning på 
3,5 mio £:

HERITAGE(R) / FUNDING(R) INTERNA-
TIONAL 
MEGA JACKPOT.
Executive Director: Mrs. Marie Collins.

Dear Cash Winner,

Your e-mail address was selected and confirmed 
by our co-sponsor Heritage International, through 
their latest internet software. You have therefore 
been approved by Heritage(R) Int’l/Funding(R) 
Corporation UK the sum of £3.5 Million Pounds 
(THREE MILLION, FIVE HUNDRED POUNDS). 
These funds are in cash, Credited to a valid cash-
ier’s check, with a winning Reg. No. HFOJ:
36925/0751. Be informed that your prize has been 
insured and ready for pay out to you. You are to 
contact your assigned claims officer below with 
your required information’s:

Name: Mr. Brant Dorlph .
E-mail: brantdorlph@advir.com
Claims Verification Department. 

Do email the above Claims Administrator, at once 
with this Claims
Requirements; 1. Full Name: 2. Address: 3. Na-
tionality: 4. Age: 5.
Occupation: Nature of Work: 6. Phone: Fax: 7. 
State of Origin: Country: 8.
Sex: 9. Winning Email Address: 

Have you won any online lottery before: YES/
NO.........................

Mode of Prize Remittance:
Courier Delivery Of your Certified Winning Cheque 
and other Winning
Documents safely to you.

SPAM

Spam i MOK og den moderne 
verden:

 I disse moderne tider kan det være svært at 
skelne virkelighedens verden fra den virtuelle. 
 Et væld af gode tilbud, øjensynligt vundne gevinster 
(på trods af manglende deltagelse i konkurrencer) og 
buisseiness tilbud fra ukendte, men tilsyneladende 
ualmindeligt succesfulde fremmede kommer reg-
nende i postkassen, e-mailens indbakke eller med 
postuglen til Hogwarts, som jo ellers burde være 
trænet til at frasortere den slags. Det kaldes med 
et populært ord for SPAM, men har været kendt i 
mange århundreder i alle mulige variationer. Fra 
de tidligste populationers anmasende vægmalerier 
fyldt med falske løfter, til strøgets mund-spam-
mere med gyldne ord om gratis-aviser. Fra zarens 
reklamekurérer, der på uventede tidspunkter kom 
rendende med falske fabergé-æg efterligninger (ja, 
det skete konstant! De prøvede sågar at prakke folk 
chokolade-påskeæg fra Fakta på, med stor lovprisn-
ing af æggets skønhed!), til e-mails om de mange 
milliarder lige netop DU har vundet! 
 
 Mok er et af de mange faste ofre for dette ugudelige 
falskneri, og vi bringer her et par eksempler på den 
spam vi modtager, og som i nogle tilfælde tydeligvis 
har aner langt tilbage i verdenshistorien.

Hvor kommer det fra?

Et af de største mysterier er oprindelsen af de 
forskellige spam-tekster. Er det alt sammen  fra 
Christopher Molbech (tak for overstående tilbud, 
som altså IKKE er fra spam-man), der bare bruger 
forskellige alias, eller findes der en slags anti-helt, 
en spam-man, derude?
 Redaktionen er dog af den overbevisning at der 
må findes en spøgfuld lille skabning derude, der 
er master mind bag spammen, og vi mener ganske 
sikkert at have fundet fotografisk evidens for dennes 
eksistens.

 Mød spam-bæveren! Et kriminelt geni, der gennem 
hele historien har fundet smuthuller i lovgivninger 
og udnyttet medier til manipulation og promovering 
af forretningsideer. Pas på ham! Han er ikke sådan 
at bide skeer med...

af David Hvidtfelt/MOK-red.

= ?
- Nej, vel? 
Den går altså ikke 
kære kurér, heller 
ikke selvom vi sam-
tidig får gratisavis 
med i købet!

Heya,how are you doing recently?
 I would like to introduce you a very good company 
which i knew.Their website is www.bestpeaktrade.
com  .They can offer you all kinds of electronical 
products which you need like laptops ,gps ,TV 
LCD,cell phones,ps3,MP3/4,motorcycles  etc........
Please take some time to have a check ,there must 
be somethings you ‘d like to purchase .

Their contact email: electronbest@188.com 
Hope you have a good mood in shopping from their 
company !
Regards v

Direkte oversat af ekspert i hule 
tegninger:

Good day,
I have a Mutual Beneficial Business Project for you 
worth millions of dollars. 
My name is Noor Bernard a practicing lawyer london 
united kingdom.
I want to seek your candid collaboration in handling a 
business venture that I feel would be mutually beneficial 
to you and I.
May I ask your permission to present you as a benefici-
ary to the will of one of my trusted clients? To commence 
this transaction,I require you to immediately indicate 
your interest by a return e-mail.
Best regard,
Noor Bernard
davida@i12.com
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NYT FRA STUDIENÆVNET

På studienævnsmødet i marts deltog også Torben 
Schroeder, der er professor, overlæge, dr.med. og in-
stitutleder på Institut for Kirurgi og Intern Medicin. 
Han fortalte at budgetterne for kurser og klinikophold 
er på vej. Vi mener det er positivt at der nu endelig 
skabes klarhed og overblik over økonomien på studiet, 
da det er en nødvendig forudsætning for at kunne 
prioritere fornuftigt. Hospitalsafdelingerne får som 
bekendt penge for at have studerende, og derfor kan 
vi fra universitetets side forvente at de studerende får 
en god introduktion, mulighed for at arbejde under 
supervision og dermed få et godt udbytte, og i det hele 
taget ordentlige rammer for klinikopholdet.

Vi foreslog Torben Schroeder, at der fremover skal 
laves et system så en studerende ikke skal på præcis 
samme slags afdeling på klinikophold på 7. og 9. se-
mester, fx så man ikke skal to gange på en mavetarm-
kirurgisk afdeling, for det vil være mere interessant og 
lærerigt at se forskellige specialer og patientgrupper. 
Vi er godt klar over at nogle studerende selv klarer at 
bytte afdeling, og det er selvfølgelig fint at man selv 
tager ansvar for sin uddannelse, men vi mener at det 
som udgangspunkt bør arrangeres centralt fra med 
forskellige afdelinger. Han var enig og sagde at det 
burde være muligt, og udfaldet blev at studienævnet 
vil invitere Klinisk Fællessekretariat for at finde en 
praktisk løsning.

Vi i Frit Forum har arbejdet for at fakultetet skal 
indføre en grænse for hvor mange studerende der kan 
optages på kandidatdelen af medicin. Overflyttere er 
meget velkomne så længe der er plads, men faktum er 
at når kapaciteten ikke er ubegrænset, så må fakultetet 
også lave en grænse. Loven siger heldigvis at stud-
erende der er færdige med 6. semester på KU under 
alle omstændigheder har ret til at blive optaget på 
kandidatuddannelsen i forlængelse heraf, så ingen bør 
komme unødigt i klemme. Vi nævnte dette forslag over 

for Torben Schroeder, og han gjorde det klart at det 
er noget kun dekan Ulla Wewer kan beslutte. Jørgen 
Olsen rundede af med at sige det er noget studienævnet 
vil have fokus på i forbindelse med gennemgang af 
evalueringerne, da det vil give studienævnet en bag-
grund for at udtrykke sin bekymring om antallet af 
optagne på kandidatdelen.

DM fremlagde herefter et forslag til at ændre den 
mundtlige eksamen på 3. semester. På 3. semester er 
dumpeprocenten lav og de studerende får generelt høje 
karakterer, hvis man sammenligner med 2., 4. og 5. 
semester. Til gengæld er ”prisen” at mange studerende 
bruger utroligt meget arbejde på at forberede sig til 
eksamen på 3. semester.

Vi mener...
...at det vigtigste omkring anatomi på sigt er at man får 
nogle klinikere til at stå for større dele af undervisnin-
gen, fx kirurger, radiologer, otorhinolaryngologer osv. 
da det er de fag hvor vi skal kunne anvende anatomi. 
Vi vil også gerne være med til at kigge på selve eksa-
mensformen, men vi kunne ikke umiddelbart støtte 
DM’s forslag. Deres ide er bl.a. at den studerende skal 
trække ”kategorispørgsmål”, fx ”Neuroanatomi”, ”Un-
derekstremitet” eller ”Hoved og hals”, og gennemgå 
det på 5-10 minutter. Vi mener at det umiddelbart vil 
blive for overordnet. Jørgen Tranum fandt det desuden 
betænkeligt at bruge en stor del af eksamensgen-
nemgangen på overordnede kategorispørgsmål, da det 
ikke vil give et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag, 
og den betragtning kan vi godt være enig i. Vi foreslog 
at listen over spørgsmål skal gås grundigt igennem 
med henblik på at reducere antallet af spørgsmål, som 
enten er meget smalle eller som i høj grad overlapper. 
Konklusionen blev at vi studerende skal mødes med 
Jørgen Tranum og prøve at lave et endeligt forslag som 
skal behandles på studienævnsmødet i maj.
Vi håber at nogle af jer finder det interessant at følge 
med i hvad studienævnet på medicin laver, og vi vil 
skrive mere i næste nummer af MOK. Du kan også 
finde dagsordener og referater fra studienævnet 
på www.medicin.ku.dk. Du er altid velkommen til 
at kontakte os på simonkrabbe@stud.ku.dk og 
JonasO@stud.ku.dk.

Simon Krabbe, 11. sem. og Jonas Olsen, 5. sem., Frit 
Forums medlemmer af Studienævnet for Medicin

Dementi
I forrige udgave af mok skrev vi, at der på studienævns-
mødet i februar var blevet nævnt, at studerende helt 
ned til 5. sem. underviser i stetoskopi. Vi er blevet gjort 
opmærksomme på, at det først er ved afsluttet 7. sem., 
at man har lov til at undervise i objektiv undersøgelse 
og herunder stetoskopi. Der er tale om en misforståelse 
på mødet, og vi beklager fejlen.

Foredrag af Socialdemokraternes 
uddanelsesordfører
Socialdemokraternes uddannelsesordfører kommer 
på besøg til en snak om det politiske landskab. Gamle 
partier er blevet splittet. Nye alliancer er kommet til. 
Antorini kommer med sit bud på fremtidens partier.

Tid: Torsdag d. 8. april 2009, kl. 19.00

Sted: Frit Forum København, Suhmsgade 4

�����������

Trænger du også til at blive holdt i hånden og lyttet 
på? 
Savner du folkeskolens rundkredspædagogik og ”hvad 
synes du selv”? 
  
(Kom til debat og introduktionsmøde onsdag d. 7. 
april kl. 16-18 i lokale 1.2.32) 
  
Nok er medicinstudiet fantastisk, men det kan blive 
endnu bedre!               
Demokratiske Medicinere, DM, er en relativt ny stu-
denterpolitisk organisation som tror på at det skal være 
muligt for enhver medicinstuderende at få indflydelse 
på studenterpolitikken – også de studerende der ikke 
selv direkte er aktive i en studenterpolitisk organisa-
tion. Vi har derfor brug for at høre DIN mening om 
medicinstudiet, så vores alle sammens studie kan gøres 
endnu bedre. 

  
Er studenterpolitik noget for dig eller din 
læsemakker? 
Som aktiv studenterpolitiker kan man være med 
til at udvikle ideer og løsninger til et bedre studie. 
Studienævnet for Medicin har det overordnede ans-
var for undervisningen, og beskæftiger sig bl.a. med 
pensum, evalueringer og den overordnede opbygning af 
medicinstudiet. I studienævnet er der fem studenter-
repræsentanter, hvoraf DM sidder på to af pladserne. 
Det kan godt være svært at finde rundt i, men vi vil 
meget gerne give dig overblik over hvor og hvordan vi 
som studerende har indflydelse på studiet. 
  
Når studenterpolitisk 
arbejde giver mening 
I øjeblikket arbejder vi med 
sager som kemiundervis-
ningen på 1. semester, en 
forbedring af  de studer-
endes oplevelse af 3. semes-
ter, avanceret genoplivning 
til alle medicinstuderende, 
flere og bedre klinikpladser 
m.m. Tidligere har vi bl.a. 
arbejdet med spørgsmål 
som indførsel af syge-/reek-
samen, læseferie, større 
konsekvens af fagenes 
e v a l u e r i n g e r,  e k s t r a 
hjælpemidler til eksamen 
på 4. og 5. semester samt 
en generel styrkelse af stu-
denterdemokratiet. Vi har 
også forsøgt at sætte mere 
fokus på de medicinstuder-
endes forhold i pressen og 
hos politikere i folketinget. 
Dette er sket bl.a. i sagen 
om syge/re-eksamen, der 

førte til at Jyllandsposten skrev en artikel om prob-
lematikken, ligesom vores henvendelse til folketingets 
uddannelsespolitiske ordførere førte til en række 
§20-spørgsmål til debat i folketinget. Hele sagen 
udmundede i, at vi nu har fået syge-/reeksamen på 
samtlige semestre. 
  
Mød op! 
Så kig forbi onsdag d. 7. april i lokale 1.2.34 mellem kl. 
16 og 18. Mødet er helt uformelt, så hvis du først kan 
komme senere eller gerne vil gå før, kan du bare gøre 
det. Vi sørger for kaffe og kage – du kommer med de 
gode ideer og den konstruktive kritik. 

Peace, love & Demokratiske Medicinere 
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Til generalforsamling blev der bl.a. snakket mangel på vagter 
og diskuteret ny fordeling af puljetillæg. Desuden blev der 
vedtaget en lovændring! 

Hvor blev vagterne af ?

Direktøren for vagtbureauet, Peter Andersen, orienterede om 
hvorfor der pludselig var så få løsvagter. Katastrofale regnska-
ber har medført massive besparelser og fyringer på regionens 
hospitaler, og det har påvirket udbuddet af løsvagter, og i min-
dre omfang også holdene. Der er en løbende kommunikation 
imellem FADL og hospitalerne plus de interne vikarbureauer, 
hvor det formidles at FADL fortsat er en god samarbejds-
partner, og hvordan de bruger FADLvagter bedst. FADL er 
anset som ”inhouse”, altså en intern virksomhed i regionen, 
og dermed ikke omfattet af vikarstoppet. FADLs vagtbureau 
forventer at der vil ske en stigning i efterspørgslen af FADL-
vagter hen over forsommeren og sommeren.

Vedtægtsændringer omkring puljetillæg

FADLs vedtægter omkring puljetillæg skulle ændres, som 
følge af den nyligt vedtagne overenskomst på SPV og VT om-
rådet. Puljetillægget er kort sagt en samling af de tillæg der gi-
ves for arbejde ud over den normale arbejdstid (fx helligdage, 
aften/nat mv.), som fordeles ligeligt ud til alle medlemmerne 
på de hold, der er i puljen.

Det handlede i høj grad om hvorvidt man kun skulle dele sit 
puljetillæg med sit eget hold, eller fx alle andre SPV hold, hvis 
du er SPVer. 

Der var opsat fi re forskellige forslag til fordelingen af dette 
tillæg. Tre fra bestyrelsen og et fra et medlem.

Debatten drejede sig især om forslag I og IV. 

Forslag I gik ud på følgende: Der oprettes to tillægspuljer, én 
for SPV hold og én for VT hold. Det vil sige at alle SPV hold får 
udbetalt samme puljetillæg, uanset om de arbejder i dagtiden 
på hverdage eller i weekenden. 

Forslag IV gik ud på følgende: Hvert hold har sin egen pulje, 
hvor tillæggene bliver fordelt ligeligt ud på holdmedlemmer-
ne. Hold som arbejder på skæve tidspunkter får således meget 
i puljetillæg, mens hold som arbejder i dagtiden på hverdage 
ikke optjener noget puljetillæg til deres egen pulje. 

Forslag I blev vedtaget. Argumenterne for forslag I var bl.a. 
at man som studerende har ulemper uanset hvornår man 
arbejder, og at arbejde i dagtiden går ud over studiet.  Således 
vil der fremover kun være 2 puljer, én for SPV-hold og én for 
VT-hold. 

Referatet fra Generalforsamlingen, herunder argumentatio-
nen for og imod de forskellige forslag, kan læses på 

www.fadl.dk

KREDSFORENINGEN

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
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. 9.00 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 18.00

Nye fælles åbningstider for 
Kredsforeningen og Vagtbureauet

Åbningstiderne for ekspedition i det nye FADL hus er pr. 7/4 
2010 som følger:

mandag-onsdag: 9.00-12.30 og 13.00-15.00
torsdag: 11.00-18.00
fredag: lukket

Vagtbureauet har åben for telefonisk henvendelse i tidsrum-
met som hidtil, og vagtbestilling kan ske i tidsrummet som 
hidtil.

Det sker i FADL

»  15  april: Repræsentantskabsmøde
»  1. maj: FADLs 1. maj i studenterklubben

Lægevikarkurser
Skadestue- og ortopædkirurgi 1
7/4 + 8/4
kl. 16.00-20.00
Panum, lokale 1.2.18

Opdatering fra den ekstraordinære generalforsamling i FADL København d. 24/3 2010.

Hvad med mit puljetillæg!?



16
 Hvis du har brugt youtube i denne uge, 
har du oplevet at siden har været ekstra 
langsom. Skylden er nu placeret og det er 
den nye rap duo Unge Penge der har øget 
besøgstallene på youtube eksponentielt. 
Unge Penge er en rap duo der består af 
Big Daddy D og Lil’ Chris Ca$$idy. De 
står bag numrene ’Hvem er bøssen nu?!’ 
og ’Se os’. Til det først nævnte hit, ’Hvem 
er bøssen nu?!’, er der i denne uge kommet 
en musikvideo og det er den der har sat 
youtube i bås med en skildpadde. 
MOK har formået at få et eksklusivt in-
terview med Unge Penge og fået lov til at 
bringe musikvideoen på vores hjemmeside, 
http://www.mok.dk:

Kan i fortælle lidt om jer selv?
Big Daddy D: Unge Penge er udadtil og officielt en 
musikduo, som beskæftiger sig med ny moderne musik 
og banebrydende lyrics, som er meget poetisk. Jeg synes 
vi prøver nogle musiske ting af som ikke er set før. 
Lil’ Chris Ca$$idy: Fx har vi valgt at bruge autotune 
som man normalt brugte i 70’er og 80’er rock. Som de 
første overhovedet i Danmark, i Verden og i Universet, 
som vokal.
Big Daddy D: Du kan høre det på vores kæmpe hit, 
’Se os’.
…
Big Daddy D: Men det er jo officielt. Unge Penge har 
eksisteret længe, fra før vi begyndte at lave musik. 
Lil’ Chris Ca$$idy: Fra da vi begyndte at lave penge.
Big Daddy D: Vi kan ikke tale om hvor vi har fået dem 
alle sammen fra. Det er klart mange er kommet efter 
vi er begyndt at lave musik.

Hvor har i fået inspirationen til ’Hvem er bøssen 
nu?!’
Big Daddy D: Det meste inspiration kommer nok fra 
penge.
Lil’ Chris Ca$$idy: …og vores hverdag i slummen. 
Vi kom lynhurtigt ud af slummen fordi vi lavede så 
mange penge.
Big Daddy D: Der er ingen tvivl om at penge ikke er 
den eneste inspirationskilde for den poesi som vi læg-
ger for dagen. Men også nogle af de ting man kan købe 
for pengene.

Hvad med ’Se os’?
Lil’ Chris Ca$$idy: Primært de penge vi har tjent på 

’Hvem er bøssen nu!?’, frem for dem vi har hustlet 
os til.
Big Daddy D: …også den nye måde folk har kigget på 
os på efter vi blev stjerner
Lil’ Chris Ca$$idy: de tænker: ”wow, de har penge!”

Fortæl lidt om jeres nye musikvideo.
Lil’ Chris Ca$$idy: Den skildrer livet fra før vi blev 
kendte, fra dengang vi var ’the thugs in school’.
Big Daddy D: Vi har prøvet at være hudløs ærlige, det 
er helt virkelige situationer
Lil’ Chris Ca$$idy: Vi har lavet videoen efter det danske 
dogmekodeks.
Big Daddy D: Vi er blevet fulgt af et kamerahold i en 
uges tid også er det blevet klippet sammen.

Er i ikke bange for der er nogen der kommer og skyder 
jer?
Big Daddy D: Jeg er ret sikker på nørder ikke skyder 
os. Inde for hip-hop verdenen har man det man kalder 
battlene crews, folk der har bøf med hinanden.
Lil’ Chris Ca$$idy: Så kommer de og laver breakdance 
på os.

Big Daddy D: Man kan se med Puff Diddys crew at 
der har været nogle skuddueller. Det jeg godt man 
kan forvente, også, og det er vi vant til. Jeg har skudt 
10 gange.
Lil’ Chris Ca$$idy: Jeg har skudt det samme her, mere 
eller mindre. Vi er stoppet med at tælle.
Hvorfor er i så meget sejere end alle os andre?
Lil’ Chris Ca$$idy: Penge

Big Daddy D: Og den attitude vi lægger for dagen for 
at få pengene. Som videoen også viser finder vi os ikke 
i pis. Det giver Hoes

Men der er jo ikke rigtig nogle kvinder med i vid-
eoen?
Lil’ Chris Ca$$idy: Det er fordi det er socialrealistisk 
videoprojekt om homoseksualitet.
Big Daddy D: Det er klart at når vi laver et nummer der 
hedder ’Hvem er bøssen nu!?’ er det selvfølgelig ikke 
fordi vi har noget imod homoseksuelle. Det er fordi det 
er slang. Man siger måske en ting og mener noget andet. 
Fx at du er nørd og du er dum. Det er det vi mener med 
det og ikke som sådan homoseksualitet. 
Så i bruger bøsse som et skældsord?
Big Daddy D: Nej som et slang ord, for at jeg synes du 

er lidt anderledes og det er ikke iorden. Så når man 
har sådan en titel skærer vi alle de klip ud hvor man 
har en hel masse damer. For at holde stilen. Også fordi 
vi har bombet youtube og det skal jo være muligt for 
mindreårige at se på den.

Hvad er jeres fremtidsplaner?
Lil’ Chris Ca$$idy: Vi skal have lavet nogle flere penge, 
en hel masse god musik, nogle flere hoes og skyde nogle 
flere folk.
Big Daddy D: Jeg overvejer at købe nogle flere biler.

Hvad med inden for musikkens verden?
Big Daddy D: På Fredag klokken 16:30 foran Stu-
denterklubben er der releaseparty på vores nye sang 
’Flash dine penge’. Det er noget banebrydende ny musik 
hvor vi går den helt anden vej. Inspirationen har i høj 
grad været vores VIP tilværelse.
Lil’ Chris Ca$$idy: …og vores andre numre. På det 
musiske felt er den meget anderledes. Den er måske 
mere clubvenlig. Vi har været på en del clubs og man 
har jo hørt de der DJ’s give den gas mens man sidder 
hende i loungen, får et blowjob og tager noget coke. Vi 
skal jo ikke bare lave en ’se os’ 2
Big Daddy D: Vi prøver hele tiden at viderudvikle os.

Kan man regne med at se nogle koncertdatoer
Big Daddy D: Vi har måttet holde roskilde lidt igen, 
fordi vi har nogle udenlandsprojekter som vi synes er 
enormt spændende.  De har lovet de vil holde lørdag 
kl. 21-01 fri så må vi lige se.
Lil’ Chris Ca$$idy: Det er alle scenerne.

Har i planlagt at arbejde sammen med andre kun-
stnere.
Big Daddy D: Nephew har talt om at lave noget sammen 
med os. Det kommer nok ikke til at ske.
Lil’ Chris Ca$$idy: Det er sådan en telefonsvar-
ebesked.
Big Daddy D: Skæg og snot for sig.
Lil’ Chris Ca$$idy: Ikke for at være ond mod nogle af de 
andre bands i Danmark men det kunne godt være nogle 
af dem vi kommer lidt i håndgemen med. 
Big Daddy D: I videoen er der en gut der bliver skubbet 
så han falder, det er Simon Kvamm. Det er også Simon 
Kvamm der bliver skubbet ned i en skraldespand. I 
klasselokalet er det Simon Kvamm der får hældt øl ud 
over sig, det er også Simon Kvamm der får pommes 
fritter i hovedet.

Her til sidst, er der nogen bagside af medaljen?
Lil’ Chris Ca$$idy: Vi lever i år 2010 og man betaler 
ikke med medaljer mere så det er måske mere bagsiden 
af pengesedlerne.
Så bagsiden er en bro?
Big Daddy D: Ja, det kan man godt sige.

På fredag. foran Studenterklubben, holder 
Unge Penge releaseparty på deres helt nye 
hit: Flash dine penge. Til denne event vil  
Unge Penge personligt være tilstede og der 
vil være mulighed for autografer og billeder 
sammen med stjerner, mod betaling. 
Dette sker 16:30 fredag d. 9. april 2010!

Markus/MOK.red.

’UNGE PENGE’ OG GARVEDE GANGSTERRAPPERE

I videoen er der en gut der bliver skubbet så 
han falder, det er Simon Kvamm. Det er også Simon 
Kvamm der bliver skubbet ned i en skraldespand. 
I klasselokalet er det Simon Kvamm der får hældt 
øl ud over sig, det er også Simon Kvamm der får 
pommes fritter i hovedet.

"
"

Det meste inspiration kommer 
nok fra penge."

Unge Penge citater
(LCC – Lil Chris Ca$$idy, BDD – Big Daddy D, HEBN – Hvem 

er bøssen nu?!, SO - $e o$)
- ”Jeg kaster penge op i luften, så de kan regn’ på de 
bitches” – LCC, HEBN
- ”En bitch skal være rig hvis hun vil hæng’ ud med 
luderfar” – BDD, HEBN
- ”Det’ latterligt, jeg bruger sedler til at tørre sved af 
Big Daddy D” – LCC, HEBN
- ”Selvom suckers så lige op i skyen, ville de kun kunne se 
mine penge når de bliver smidt ude i byen” – BDD, SO
- ”Tæller mine doe, sniffer snow, har en gennemført stilo 
fra top til tå” LCC, SO
- ”Ja, bitch, du har penge, men vi bliver set med lidt 
fler’” – BDD, SO


