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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: Elise+Jannie/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 25, årgang 42 udkommer
  Elise og Markus skal på date

Torsdag: Richard Oestermann fortæller om seneste bog "krigen i  

  Gaza: Israels dilemma" se www.
  

Fredag:  SATS foredrag om hypothermi kl. 16, se s. 7

Lørdag: FASE2FEST, se forsiden & s. 7
  

Søndag: Crossfit butchers lab holder lukket grundet FGB Party III  

  så find på noget andet at lave
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SAKS foredrag om traumekirurgi, kl. 17:00, se s. 7
  SINDSSYG SJOV EFTERMIDDAG PÅ MOK REDAKTIONEN!
  SÅ KIG FORBI OG GRIN MED!

Tirsdag:  Aktivitetsdag i studenterklubben så rod rigtig meget om  
  dagen

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 
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Indledende betragtninger:
I denne uge vil vi gerne give et shoutout til 
Bo og Lis - den so, for på allerhøjeste intelle-
ktuelle niveau at berige tilværelsen for børn 
såvel som voksne. I samme åndedrag (bortset 
fra punktummet) vil vi gerne takke Markus, 
Jonas O, Freet samt Alex for værdifuld inspi-
ration under udviklingen af nye vampevasere. 
Pga. Henrik Ø’s (Fail-girl) fanatiske protek-
tionisme for sedlen, hvor ordene blev skrevet 
på, har det ikke været muligt at fremskaffe 
de tidligt udviklede vampevasere til denne 
uges MOK.  
Kasper Aagaard, Anders Gullach og Henrik 
Øh…

Anders Sand (noun.): Tredjesjoveste navn 
på Panum nogensinde overhovedet.

Anne Steg (noun.): Andetsjoveste navn på 
Panum nogensinde overhovedet.

Gamsam (noun.): Underviser med ufrivillig 
rejsning. Kan give klager og/eller kompli-
menter.

Grawof (noun.): Selvindbildt trendy eksa-
mensskæg.

Hypomeus (noun.) : Medicinsk betegnelse 
for at være så genert, at man ikke tør at tage 
tøj på. Symptomer kan være: udpræget nø-
genhed, sår på fødderne og nedadrettet blik. 
Kan behandles med maling.

Klom (noun.): Det uspecifikke had en 3. 
semesters studerende oplever når andre 
brokker sig over at de er stressede.

Knad Fabelle (verb.): At stoppe et kryb-

bespil for at spørge ham der spiller jesus om 
han vil med til ens fødselsdag, og man får 
svaret: ”Nej, det er min fødselsdag. Det er 
et krybbespil.”.

K’tæs (noun.): En CBS’er der oprigtigt 
skammer sig over sit studie (sjælden).

Lombok (verb.): At blive opdaget i at spise 
råt smør.

Mouramme (noun.): Kunsten at folde ål.

Muuim (adj.): Tilfredshed efter at have 
lagt en god lort. Når man forsøger at opklare 
hvem der har lagt en lort skal man spørge om 
de er Muuim.

Naffe (verb.): At gå ned på læsesalen og 
lægge sine ting ved en plads, for derefter at 
holde ½ time kaffepause i klubben.

Olere (verb.): At bruge et ord i en sætning 
som kan misforståes. Observer følgende situ-
ation: man laver kage med en ven og siger 
”Jeg elsker dej.” Hvorefter vennen springer 
ud af skabet og tilstår dig sin store kærlighed. 
Du svarer at du ikke mente ”dig” men deri-
mod refererede til vådt mel.

Pcyko (noun.): Udtales med stumt ”p”. En 
søko på en cykel (sjælden).

La Leur (noun.): Veninde-ar på dorsum 
manus, virker lidt på samme måde som 
venindearmbånd, bare med et ar i stedet for. 
evt. selvpåført med limpistol. F.eks. Markus 
og Peder.

Pleoferie (noun.): Kummerferie med kær-

resten (eller haffelaffen) i klubben af en uges 
varighed. Billig men usund.

P.P.S. (noun.): Piger mod Piger i Skakten. 
Organisationen blev grundlagt for 6 år 
siden. Den gang var de afhængige af hjælp 
fra Urtekusserne, men er nu blevet en mere 
selvskændig organisation. For 2 år siden 
gjorde interne stridigheder i organisationen, 
at ledende medlemmer i partiet stiftede deres 
eget parti som de også kaldte det ægte P.P.S. 
De to partier har næsten identiske partipro-
grammer, men er dog uenige på nogle enkelte 
kerneområder. F.eks. mener det oprindelige 
P.P.S, at selvom piger ikke skal i skakten, må 
de gerne afbilledes der, hvorimod udbryderne 
mener, at enhver reference til kvinder, kvin-
delighed og den kvindelige form skal fjernes 
fra skakten.

Ragamere (noun.): Panikagtig følelse af at 
have mistet sin pung til fredagsbar

Rå Klom(noun.): Det specifikke had en 3. 
semesters studerende oplever når en 1.se-
mesters studerende brokker sig over at være 
stresset og have for meget at læse.

Shut up woman, get on my horse (tm.): 
brugbart, men endnu ikke brugt udtryk.

Tis til Køen (noun.): Forslag der blev 
fremført for at nedsætte den store kø til 
fredagsbaren. Forslaget blev nedstemt, men 
et nyt forslag: ”Antas til Køen” er ved at blive 
udarbejdet.

Unsund (adj.): Det mindst usunde alterna-
tiv i en overvejende usund situation. F.eks. 
at vælge en whopper i stedet for en double 
whopper.

Ømund (noun.): En mand der sidder mel-
lem to andre mænd i isterningeleg.

 

Mikroskopisk spotsal flyttes ikke til biblioteket men til 15.2
Kære Læsere

I sidste uge skrev jeg, på side 3, om, at mikroskopisk studiesal ville blive flyttet til glasburet på biblioteket. Tirsdag 
blev skribenterne af det åbne brev indkaldt til møde med Arnold Boon, fakultetsdirektøren, og Bitta Nielsen, Chef for 
StudieServiceCenter. Der fremlagde de studerende en alternativ løsning. Løsningsmodellen gik ud på at biblioteket 
skulle holdes mikroskopfrit og de lokaler der ikke var i brug i bygning 15 på 2. sal bruges som mikroskopisk 
spotsal.

I løbet af onsdagen havde over 180 studerende skrevet under på at den initielle beslutning var en dum idé og onsdag 
eftermiddag tikkede der en mail ind om at  studiesalsvagterne havde kommet med en så god løsning at de valgte at 
tage den. 

Derfor vil jeg bare takke alle de studerende som skrev under, som gik aktivt ind i kampen og fakultetet som var 
yderst lydhør overfor vores forslag.

Mange hilsner
Markus Harboe Olsen
Ansvarshavende redaktør på MOK

Kære alle

Mikroskopisk studiesal er nu lukket ned, og det blev i sidste uge besluttet at der i stedet skal holdes åbent i mikroskopi-
undervisningslokalerne i 15.2. Fremover kommer lokale 15.2.15 således til at fungere som primært ”Demonstrator-
rum”. Det er her de studerende skal henvende sig med deres studiekort, hvorefter de kan tage en præparatkasse. 
Demonstratoren vil også befinde sig i dette lokale og besvare spørgsmål. 
Der vil desuden være åbent i lokale 15.2.18, hvor de studerende også har mulighed for at sætte sig. Op til eksamen 
vil vi åbne op til flere lokaler og der vil således være nok præparater og mikroskoper til alle. 

Med venlig hilsen
Os fra studiesalen

REDAKTIONELT

Ugens vampevasere÷ 

Åbningstider til mikroskopi - Forår 2010 

    Teknisk Assistent: Demonstrator:
April   

 14. 13 - 17 Birgitte Jon (13-17) 
 15. 16 - 20 Irfan 
 28. 13 - 17 Irfan Jon (14-17) 
     

Maj 3. 14 - 20 Irfan Jon (14-16) 

5. 16 - 20 Irfan 

7. 14 - 18 Birgitte Jon (14-17) 

10. 16 - 22 Irfan Carina (16-19) 

11. 17 - 21 Irfan 

12. 16 - 22 Stine Jon (17-20) 

13. 14 - 20 Birgitte 

17. 9 - 15 Birgitte Carina (12-15) 

18. 9 - 13 Birgitte 

20. 16 - 22 Stine Carina (16-19) 

22. 9 - 15 Stine Carina (12-15) 

23. 9 - 15 Stine Carina (11-15) 

24. 8 - 14 Stine Carina (8-14) 

25. 15 - 21 Irfan (15-17), Birgitte (17-21) Carina (15-21) 

26.    2. Sem Spotprøve 
 31. 17 - 22 Birgitte Carina (17-19) 

Juni   
01.    3. Sem Spotprøve 

August    

23. -  Kommer senere - 

24.    2. sem skriftlig reeksamen 

25.    2. Sem Spot reeksamen 

Bemærk! Der åbnes i lokale 15.2.15!
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Nyt fra 
studienævnet
Der har været rejst kritik af, at der nogle gange er for meget 
genbrug af tidligere eksamensopgaver, og det er desværre 
ikke første gang vi studerende må påpege det. Studieleder 
Jørgen Olsen har nu lavet et udkast til nogle retningslinier, 
og det vil forhåbentlig give en holdbar løsning på dette 
problem fremover. Vi er helt enige i at der trænger til at 
blive strammet op, så genbrug af opgaver kun sker i et 
begrænset omfang. 
I er meget velkomne til at læse udkastet igennem og skrive 
jeres evt. kommentarer i næste nummer af MOK, eller sende 
det til simonkrabbe@gmail.com og JonasO@stud.ku.dk.

Venlig hilsen,
Simon Krabbe, 11. sem., og Jonas Olsen, 5. sem.
Frit Forums repræsentanter i studienævnet

......
Genbrug af tidligere eksamensopgaver 
– UDKAST

Vedrørende hovedopgaver
Skriftlige opgaver, som ikke er cases.
Spørgsmål indenfor tidligere brugte emneområder er i or-
den. Der forsøges så vidt muligt at sikre variation f.eks. ved 
variation af underspørgsmål. Ligesom en egentlig afskrift 
af tidligere formuleringer skal søges undgået.

Skriftlige opgaver, som er sygehistorier (cases)
Disse opgaver må ikke genbruges uændret. Ved genbrug 
af cases som f.eks. sygehistorier skal disse omformuleres. 
Patientens køn og de kliniske og parakliniske parametre 
skal ændres. Mindst en tredjedel af underspørgsmålene 
erstattes med andre.

Vedrørende multiple choice og sand/falsk opgaver
Der opereres med omfattende opgavebanker (>150 op-
gaver). Genbrug af individuelle opgaver er i orden, når blot 
mindst halvdelen af de anvendte spørgsmål ikke tidligere 
har været brugt.

Vedrørende opgaver baseret på artikler
Artikler må gerne genbruges, men spørgsmålene skal 
varieres Vedrørende stationsbaseret eksamen med skriftlige 
spørgsmål (OSCE) Genbrug er tilladeligt for så vidt angår 
praktiske stationer, idet man ønsker at sikre beherskelse af 
et defineret sæt af kliniske færdigheder. Genbrug er ikke 
tilladeligt for så vidt angår cases. Disse skal som minimum 
omformuleres som beskrevet under ”hovedopgaver”

Vedrørende hele eksamenssæt
Ved parvis sammenligning med tidligere eksamenssæt må 
den maksimale lighed med et tidligere sæt ikke overstige 
25%. Ved eksaminer, hvor det er tilladt at medbringe 
tidligere opgavebesvarelser må genbrug ikke forekomme.

Følgende mail skulle gerne være havnet i din punkt.ku-mail d. 12/4

Kære alle studerende,
Kære alle medarbejdere
I den forgangne uge er SUND i pressen blevet kritiseret 
for vores håndtering af  eksaminer på medicinstudiet. 
Kritikken går bl.a. på genbrug af tidligere  opgaver, 
stavefejl og spørgsmål udenfor pensum. Det er vi kede 
af og beklager  meget. I dette brev vil jeg kort forklare, 
hvad der er sket og hvad vi vil gøre  for at undgå lignende 
problemer i fremtiden.
Den aktuelle klagesag Klagesagen vedrører den afholdte 
ordinære eksamen i ‘Kliniske sygdomsenheder og  arbe-
jdsmedicin’ i januar måned, som ligger efter
undervisningen på 2. semester  på medicinstudiets 
kandidatdel. Den pågældende eksamen vedrører den 
teoretiske  undervisning i medicin og kirurgi. Undervis-
ningen i medicin og kirurgi samt  tilhørende eksaminer 
er opdelt på 8 temaer, hvor tema A-D undervises og  
eksamineres på 6. semester af bachelordelen, mens 
temaerne E-H undervises og  eksamineres
på 2. semester af kandidatdelen. Når der på kandidat-
delen  eksamineres i temaerne E-H, er det muligt i et 
begrænset omfang at inddrage  viden fra bachelordelens 
temaer A-D i medicin og kirurgi. 
I den afholdte eksamen måtte vores studieleder
efterfølgende dog konstatere, at inddragelsen af bach-

elordelens temaer var af et  omfang, der ikke kunne 
forsvares ud fra studieordningens eksamensbeskrivelse.  
Studielederen iværksatte derfor en række initiativer 
for at afbøde generne for  de studerende, som havde 
været til eksamen. De studerende fik tilbudt et nyt  
eksamensforsøg og fik registreret den bedste karakter 
af disse to  eksamensforsøg.
Sagsforløbet, herunder disse initiativer, er beskrevet i 
en  redegørelse til Rektor den 23. marts 2010 og i en 
efterfølgende pressemeddelelse:

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.4/eksa-
mensklager/.

Fakultetet styrker kvalitetssikring Der må på ingen 
måde herske tvivl om kvaliteten af eksaminerne på 
SUND. Fakultetets ledelse har på baggrund af den 
aktuelle klagesag besluttet at bringe  procedurerne for 
kvalitetssikring af eksamen up to date. Vi har derfor 
iværksat  følgende 4 initiativer: 1. Præcisering af pro-
cedurer for tilrettelæggelse, afholdelse og bedømmelse 
af eksamen, samt udarbejdelse af entydige funktions-
beskrivelser for hhv. kursusledere og eksamens-
formænd. Udkast til  procedure, funktionsbeskrivelse 
mv. drøftes og vedtages snarest og vil derefter  blive 
lagt på hjemmesiden.

2. Uddannelsesprodekanen, studieleder for medicin og 
studiechefen for Eksamenskontoret afholder den 13. 

april et møde med samtlige  kliniske eksamensformænd 
for at gennem gå regelsættet for eksaminer, og evaluere  
tilrettelæggelse af eksaminer på SUND.

3. Dekanatet vil i de kommende måneder sammen 
med de ansvarlige institutledere, eksamensformænd, 
semesteransvarlige samt evalueringsenheden gen-
nemgå hvert semester med henblik på at vurdere, om 
eksaminer tilrettelægges og afholdes i henhold til de 
forbedrede procedurer og  retningslinjer og hvordan 
de umiddelbart kan indføres.

4. Dekanatet vil afholde dialogmøder med de studer-
ende for at indsamle deres erfaringer om fakultetets 
eksaminer.

Der gøres hver dag et stort og engageret arbejde af vores 
studerende og underviserne på SUND’s mange uddan-
nelser, og jeg er stolt af de mange dygtige  kandidater, 
vi sender ud i vores samfund.
Arbejdet med at øge kvaliteten i vores uddannelser 
er de næste år et hovedindsatsområde på SUND. Jeg 
håber, at vi med de tiltag jeg her  har skitseret, kan øge 
kvaliteten af eksaminerne yderligere.

Med venlig hilsen

Ulla Wewer
Dekan

POLITIK & SVAR PÅ EKSAMENSKLAGEN STUDIEVEJLEDNINGEN

�����������

Velkommen � l et nyt år med 
SundRådet! 

Bliv AKTIV i SundRådet – Samlestedet for de studerende på SUND!

SundRådet består af en bestyrelse, med studerende fra SUNDs forskellige studier (medicin, odontologi, FSV, m.fl .). 
Bestyrelsens sammensætning afspejler derved SundRådets formål, som er at samle de studerende på SUND på 
tværs af studieretninger.
Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også af DIG, den enkelte studerende på SUND!
SundRådet er en paraplyorganisa� on for alle basisgrupper og for størstedelen af fagråd på SUND. Man kan inden-
for SundRådet således beskæ� ige sig med enten studentersociale ak� viteter (f.eks. dri� en af Studenterhuset, 
Basisgruppebar, studiemiljø, biblioteket, kan� nen, etc.) eller studenterpoli� k på fakultetsniveau (Studenterforum, 
Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster.

SundRådet � lbyder dig mange måder at være ak� v på:
Har du lyst � l at være med � l at styre SundRådets udvikling og være up-to-date med, hvad der foregår på SUND, 
så opfordres du � l at s� lle op � l SundRådets bestyrelse.
Du har dog også mulighed for at engagere dig i projektorienterede udvalg, hvor du, som studerende på SUND, 
kan involvere dig i netop det, der interesserer dig, og derigennem være med � l at fremme de sociale netværk og 
studiemiljøet på SUND.
Er du studenterpoli� sk interesseret, kan du gennem SundRådet s� lle op � l Akademisk Råd, � l Studenterrådet v. 
KUs Bestyrelse eller s� lle op som SundRådets Basisgrupperepræsentant i Studenterforum.

Du kan kort sagt komme � l at engagere dig i lige præcis det område, der netop interesserer dig!
Du kommer derved kun � l at arbejde med det, som du mener, har relevans for dig, mens SundRådets andre ak� ve 
al� d vil stå � l rådighed med råd, hjælp og vejledning.

Der sker mange � ng på SUND og på KU hele � den, både godt men også en del der langt fra er godt for den almene 
studerende.

Derfor:
Bliv ak� v i SundRådet! ...fordi SUNDs studerende har brug for dig!

Indkaldelse � l Generalforsamling i SundRådet
Onsdag 12. maj 2010 kl. 17 
– 19 i Studenterhuset, lok. 1.1.02

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent, to � l at underskrive 
referatet, samt to � l at tælle stemmer.
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og � llidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budge� orslag
6. Indkomne forslag
7. Valg � l bestyrelsen bestående af op � l 8 personer 
(Formand, Næs� ormand, Kasserer og  op � l 5 menige 
medlemmer)

8. Valg af 2 Fakultetsrepræsentanter og evt. sup  
pleanter
9. Valg af Basisgrupperepræsentant og evt. suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af 4 repræsentanter � l Sundrådets Fond.
12. Valg af repræsentanter � l diverse udvalg
13. Mødeplan for 2010
14. Evt.

Evt. andre forslag � l dagsordenen og � l behandling 
på generalforsamlingen, samt ønsker om at s� lle op 
� l bestyrelsen, udvalg eller repræsentants-/� llids-
poster, skal være modtaget af SundRådets bestyrelse 
(info@sundraadet.dk) senest fredag 7. maj.
Endelig dagsorden � l generalforsamlingen udsendes 
via info-sundraadet@punkt.ku.dk i ugen denne 
a� oldes i.
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Research 
summer school

The university of  Angers, France, will organize this 
summer an exciting summer school for students 
of medicine/biological sciences/pharmacy. This 14 
days program will introduce your students to major 
medical research issues and raise their interest to 
get involved in research activities. An attractive 
social program is also included. 

Registrations are open now (http://www.univ-an-
gers.fr/researchsummerschool2010).

Deadline is the 15th May. Applications 
should include a CV and a letter of 
motivation. 

Studievejledningen for Medicin    Uge 16-17    2010
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder 
Tirsdag 20/4 -  1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Onsdag 21/4 -  1500 – 1800 Christina Olesen  Medicin
Torsdag 22/4 -  1000 – 1200 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Torsdag 22/4 1000 – 1200 -  Sedrah A. Butt  Medicin
Fredag 23/4 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
     
Tirsdag 27/4 -  1200 – 1330 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Torsdag 29/4 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
Torsdag 29/4 1000 – 1200 0800 – 1000 Jesper Marsner Hansen 
Torsdag 29/4 1400 – 1600 1200 – 1400 Sedrah A. Butt  Medicin
Torsdag 29/4 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted  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. 

OBS: Eva Maryl holder ferie fra d. 20. april til d. 29. april – begge dage inklusive.

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

International 

corner

STUDIEVEJLEDNINGEN

Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 16, 2010
Studenterpræst Nicolai Halvorsen er 
tilbage efter tre måneders studieorlov. 
Se ham! Brug ham! Spørg ham! Han har 
savnet dig og alle de andre!

History on Location: Et liv mellem 
to stole… 
v. Erik Strid

Erik Strid, tidligere studenterpræst ved Odense Uni-
versitet, var teologistuderende og politisk aktivist i 
København under ungdomsoprøret. I sine prædikener 
ved studentergudstjenesterne i Trinitatis Kirke var han 
bl.a. ivrig fortaler for, at en adskillelse af stat og kirke 
kun kunne gå for langsomt. 

Erik Strid vender tilbage til åstedet og gør status over 

et langt liv som præst. Er holdningerne de samme i 
dag? (Rygtet fortæller, at Erik Strid er far til tegneren 
Jakob Martin Strid!)

Dato: 22. april 2010 
Tidspunkt: 20:00 - 23:00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

(Efter fredagsfrokosten i St. Kannikestræde 8 fredag 
den 23. april bortauktioneres en del af Erik Strids 
bogsamling. Kom og gør et kup!)

Fredage i SMiK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 
i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Studentergud-
stjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt 
studerende prædiker.

 
Efter gudstjenesten er der 
frokost i Studentermenighedens 
lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. 
og alle er velkomne. Pris 15 kr. 

Visse fredage er der efterføl-
gende brætspil eller anden hy-
gge og/eller underholdning.

Filmaftener

Over seks onsdagsaftener (14. 
april er en undtagelse fra re-
glen) 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 om aftenens film, og 
efter filmen fortsætter vi med 

en fælles drøftelse af indtrykkene over en kop et el-
ler andet.

28. april: Købmanden i Venedig
12. maj: Jesus fra Montreal

Tidspunkt: 19:00 - 22:00 
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal 
Pris: Gratis

Tilmelding er ikke nødvendig.

Strikkecafeen Den røde Tråd

Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden 
og alle er velkomne til at komme og være med. Hvis 
du aldrig har strikket, kan du lære det; hvis du er en 
almindeligt god strikker, kan du udveksle ideer med 
os andre; hvis du er verdensmester, kan du få den 
beundring, som du fortjener!

Tid: torsdagene: 6. maj og 3. juni kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy 
Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) 
eller bestil en tid.

www.studenterpraesterne.ku.dk
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94
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Etik i Nutidens Medicin

SAMS interview med Lotte Hvas, 
dr.med, Næstformand i Det Etiske Råd 
samt tilknyttet Forskningsenheden 
for Almen Praksis ved Københavns 
Universitet

Hvad er medicinsk etik og etiske 
dilemmaer indenfor medicinen?

Den medicinske etik er bygget op omkring 4 grundprin-
cipper: 1) At gøre godt beneficience 2) Ikke at skade 
non-maleficience 3) Princippet om retfærdighed og 4) 
Respekt for autonomi. 

Det første grundprincip er næsten selvindlysende en 
del af den etiske basis for lægegerning. Medicin han-
dler fundamentalt om at hjælpe et andet menneske og 
dermed gøre det godt. 
 Det andet grundprincip, non-maleficience er ligeledes 
en konstant tilstedeværende del af lægegerningen. 
Alle medicinske behandlingsbeslutninger indeholder 
en afvejning af de relative fordele ved behandlingen i 
forhold til ulemperne f.eks. bivirkninger. 
 Retfærdighedsprincippet handler om at behandle alle 
lige - og drejer sig i høj grad om ikke at forfordele nogle 
befolknings- eller patientgrupper (f.eks. de resources-
tærke) fremfor andre. 
 Autonomiprincippet og det problematiske heri er mest 
åbenlyst indenfor psykiatrien og tvangsområdet, men 
er også meget relevant i forhold til f.eks. forebyggelse, 
som vi vender tilbage til.

De medicin-etiske dilemmaer opstår der, hvor man må 
afveje principperne mod hinanden, og f.eks. må afgøre 
om man skal gå på kompromis med noget autonomi 
for at gøre patienten bedst muligt rask.

Fælles for etiske dilemmaer er, at der ikke findes 

et  endegyldigt facit. Ingen kan tage patent på ‘det 
rigtige’ etiske synspunkt. Derfor drejer arbejdet for 
etiske udvalg og grupper sig bl.a. om at eksplicitere, 
hvad der er på spil. I sidste ende er det i den daglige 
praksis, at de etiske dilemmaer skal løses. Det betyder, 
at vi som læger reelt ikke kan undgå at tage stilling 
til medicinsk etik. Derfor er det vigtigt at beskæftige 
sig med medicinsk etik - og det burde fylde mere på 
lægestudiet.

Hvad er de nye etiske dilemmaer?

Lotte Hvas fremhæver tre områder som eksempler på, 
hvor medicinsk etik i høj grad er nutidsrelevant: 

For det første er der indtoget af forebyggelsen som  
aktivitetsområde. Sat på spidsen kan man sige, at 
hvor vi førhen forholdt os passivt afventende indtil 
patienterne henvendte sig, flyttes fokus i denne tid, så 
læger fremover skal påtage sig mere proaktive opgaver. 
Der er faktisk tale om et regulært paradigmeskift.
Dette skift skaber nye etiske dilemmaer, idet den 
proaktive rolle betyder, at vi intervenerer uden pa-
tienten har bedt om det. Ordet forebyggelse lyder 
selvindlysende positivt. Der er dog en del potentielle 
problemer ved forebyggelse. Udover de direkte nega-
tive fysiske og psykiske bivirkninger ved forebyggende 
intervention, kan der være tale om stigmatisering og 
sociale rolleskift  (idet en ellers rask person omdefin-
eres til en patient). Endelig skal vi være varsomme, 
idet der hurtigt opstår social bias i f.eks. forebyggende 
kampagner. Det er overvejende de allerede velfunger-
ende der fanger “budskabet”.

Det andet område er det stigende behov for prioriter-
ing indenfor sundhedssektoren. Det demografiske 
skift mod en ældre befolkning og tilkomsten af nye 
dyre behandlingsformer betyder, at spørgsmålet om 
prioritering trænger sig mere og mere på. 
 I forhold til prioritering er det særligt princippet om 
retfærdighed der er i spil; for eksempel i forhold til 

social ulighed, oversete behandlingsområder og priori-
tering indenfor kræftområdet. Eller: Skal man henvise 
en 87-årig til avanceret hjerteoperation? 

Endelig findes en stor del af de etisk sprængfarlige 
emner indenfor områder, hvor vi “rører ved skab-
erværket”. Det drejer sig bl.a. om stamcelle-baseret 
behandling, abort, eutanasi, organdonation og foster 
scanninger. 

Hvad bliver et etisk brændpunkt i fremtiden?

 Et eksempel er medicinsk optimering. Det vil være 
noget vi i stigende grad skal tage stilling til som 
læger. Historisk har lægens rolle været at arbejde i 
feltet mellem det syge og det raske. Men den stigende 
tilkomst af medikamenter og behandlinger, der kan 
øge præstationsevnen fysisk, seksuelt og mentalt 
betyder, at vi som læger bliver nødt til at tage stilling 
til henvendelser, der drejer sig om at gå fra det raske 
mod det optimale. På dette område vil der især være 
et dilemma mellem paternalisme og autonomi. Hvem 
skal have ret til behandlingen? Alle, eller kun dem der 
kan og vil betale?

 GENOPSLAG: 
Vil du udsendes med PIT til sommer??

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 finde alt fra lækre 
sandstrande, små lerhytte-landsbyer, flotte bjergo-
mråder 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 financiere 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:  
 rekruttering.pitkbh@gmail.com   

Imcc exchange

Flere Exchangepladser i 2010!
ØSTEUROPA
Serbien - 1 plads
Slovakiet - 2 pladser
Slovenien - 2 pladser
Tjekkiet - 2 pladser
Polen - 2 pladser

ØVRIGE LANDE
Holland - 1 plads
Tyskland - 1 plads
Portugal - 1 plads
Israel - 2 pladser

Kliniske ophold på 1 måned - besøg et fremmed 
land, prøv grænser af og mød
nye mennesker!2000 kr for at besøge et udenlandsk 
hospital og få øjenåbnende oplevelser!

Tjek www.imcc.dk/exchange - restpladser

INFOMØDE den 18.maj kl 16. Nærmere info 
opslåes i MOK.

Meld dig også ind i Facebook-gruppen 
‘IMCC Exchange DK’

Sexekspressens Aktiondag

Hej vi er en (k)ærlig basisgruppe der søger 1.-12. 
semesters m/k til m-k, k-k, m-m, m-f, m-m-k, s/m, 
k-k-m, k-k-m-m mm. Vores interesser er funktionel 
anatomi, lange gåture på en (fuld) strand og øl med 
sidevogn. Vores beskæftigelse er at undervise 7.-10. 
klasse i blomster og bier, bævere og slanger! Vi har 
været aktive i 10 år, men er altid klar på et frisk pust 
og glæder os til at lære dig/jer bedre at kende.

Vi holder Aktiondag kl. 12 fredag d. 30. april, hvor 
du kan blive uddannet som Sexekspresguide og få 
god, gammeldags, gedigen kvalitetstid sammen med 
Panums Hyggeligste Basisgruppe. Efterfølgende er 
der skumfest, dog uden skum. Skriv, hør mere og 
tilmeld dig til: 

jannielogager@hotmail.com

Hvorfor være i Sexekspressen? – Fordi det ligger 
godt i munden…

hjertelig hilsen
www.sexekspressen.dk

P.S. I sidste uges MOK har der muligvis sneget sig 
en lille tyrkfejl ind, vedrørende datoen for Aktionda-
gen. Vi vil gerne slå fast, at det er d. 30. april, og 
ikke d. 15. maj, hvor du skal sætte et stort, saftigt 
kryds i kalenderen

BASISGRUPPER
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Foredrag i traumekirurgi

Foredrag i traumekirurgi afholdes den 26. April. 
Kl. 17,00

Sted: Tandlæge auditorium 29.01.32

Klinikchef, Overlæge, Ph.D Jens Hillingsø fra 
Kirurgisk klinik C på Riget kommer og fortæller 

om Traume kirurgi. 

Under emner:
 - Damage Control Kirurgi 

-Uddannelse inden for Traume kirurgi

Alle er velkommen, så kom og få et afbræk fra 
den daglige monotone læsning på Panum.                    

Fase II Fest d. 24. 
april

Så er det blevet tid til den 
årligt tilbagevendende 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 fredagsbaren 
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 studenterklub-
priser 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 finde et fedt liveband, vi 
vender tilbage når vi har fundet et navn.

Husk studiekort fra det Sundhedsvidenskabelige 
fakultet, til denne fest kan der ikke inviteres venner 
med udefra. Grundet regler fra brandmyndighed-
erne 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

BASISGRUPPER

FORNIKS månedsmøde

Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi 
eller neurokirurgi?

FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 29. april, 
kl. 17:15 i lokale 1.2.18. Alle er velkomne. Vi skal 
i gang med at planlægge foredrag, kurser og ar-
rangementer.

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Konto og økonomi
3. Medlemskab
4. Hvor er vi, og hvor vil vi hen?
5. Arbejdsgrupper
6. Projekter og arrangementer
7. Evt.

Vel mødt!

FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

www.forniks.dk

Lær PUC at kende
- til de månedlige Klubmøder!

PUC holder Klubmøder sidste onsdag i måneden 
kl. 19.30.
Et klubmøde består af et lille oplæg (som kan 
være alt fra billedfremvisning fra rejser til mere 
dybdegående undervisning i dykkermedicin), lidt 
spiseligt (enten i form af aftensmad og/eller kage), 
samt planlægning af kommende arrangementer.
Klubmøder er åbne for alle på SUND og den ideelle 
måde at lære PUC at kende på!
Alle klubmøder afholdes i PUCs lokale i Studen-
terhuset 1.1.14.
Af hensyn til evt. mad m.m. er det velset, at man 
melder sin ankomst mindst en dag i forvejen på  
info @ puc.nu.

Planlagte klubmøder:
Ons 28/4: Billeder fra fjerne himmelstrøg, v. 
Christian
Ons 26/5: Oplæg v. Vibeke
Ons 30/6: Oplæg v. Christiane
Ons 29/9: TBA
Ons 27/10: TBA
Ons 24/11: TBA

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.

FORNIKS
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag: kl. 11.00–18.00 Fredag: Kun telefonisk 9-14

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

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivning 
og invasiv kardiologi på første række!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 stk. erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent fra uge 19 2010.

Hvem vi er
Vi er 12 medicinstuderende, som arbejder som kardi-
ologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet  på 
kardiologisk intensivafdeling RH 2143. Vi dækker alle 
aften- og nattevagter, samt dagvagter i weekenden og 
er 1-2 personer i vagt af gangen.

Hvad vi laver
Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt 
på afdelingens 8 sengeafsnit
Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt 
akutte patienter
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved 
behov 
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI (ballonudvidelser)

•

•

•

•

Hvad vi kan tilbyde
Grundigt oplæringsprogram med pensum efter 
lærebog.
Oplæring i 4 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 
6-8 betalte dag/aftenvagter.
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på 
lille, velfungerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt 
indlæring af centrale teoretiske og
kliniske redskaber.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold-
møder med efterfl g. middag.
”Pensionistordning”, idet man efter 1000 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du
Færdig med 5. semester.
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 
VT-timer 
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan 
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. 
kompakt holdstruktur)

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Indstillet på at blive på holdet i mindst 1 år
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment, hvorfor du som OBS’er ikke bør være på 
andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.

Omkring ansøgning og ansættelse:
Du skal ansøge senest torsdag 29. april kl. 08.00 via 
ansøgningsblanket på fadl.dk 
Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du  er i tvivl, 
om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 18 på RH, 
afs. 2143 
Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgn-
ing sammen med ansøgningsblanketten
Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi 
skal være opmærksomme på.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. 
tidspunkt for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Asthildur Arnadot-
tir: asthildur@stud.ku.dk

•
•

•

•

•

•

•

•

•

A N N O N C E R

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

V B  M E D D E L E L S E R
LÆGEVIKARHOLD 7705 
Neurokirurgisk afdeling H, Glostrup hos-
pital
Lægevikarholdet på Neurokirurgisk afdeling H 
søger 2 nye medlemmer fra og med 1 februar 
2010. Vi laver de elektive journaler samt assis-
terer med lettere stuegangsarbejde - jobbet giver 
således god rutine i neurologisk undersøgelse og 
journalskrivning m.m. Der er også mulighed for at 
observere operationer af og til.
Arbejdstid: 2 lægevikarer pr. dag, mandag til fredag 
fra kl. 08.00 – 14.00 
Krav:

Bestået farmakologieksamen og anæste-
siologikursus, dvs. du skal minimum være 
holdsat på 10. semester
FADL- medlemskab samt gyldigt akkredi-
teringskort

•

•

Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. 
måned – også i eksamensperioder
Interesse i kirurgi / neurologi, tidligere hold-
erfaring samt lægevikariater værdisættes, 
men det er ikke et krav
Studerende, der kan blive længe på holdet, 
vil blive foretrukket
Du skal kunne deltage i 4 dags oplæring

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for læge-
vikarer 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkel-
bog 35 24 54 02 
Ansøgningsfrist: Fredag den 23.april 2010 kl. 08.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7705” 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på VB onsdag 
den 28.april.

•

•

•

•

VAGTBUREAUET

MOK'S FÆDRE
I denne uge har Johannes fra 5. semester skrevet følgende 
til moks fædre:

Hej fædre, 

på vegne af mine gode kammerater Frederik og Casper, 
fremsendes hermed følgende spørgsmål:

“En tønde land er otte skæpper. Hvor meget er en skæppe 
land? Jonas siger, at det nok er 10 hektar, men kan I 
bekræfte dette?”

Venlig hilsen Johannes

Johannes har her fat i en problemstilling, som alle kender!
Enhver kregler, der handler land, bruger udtrykket 
"tønder".

Til besvarelse af dette spørgsmål har vi endnu engang spurgt 

Jonas' far, Henrik, som altid har været en handyman og også 
burde kunne svare på dette spørgsmål.

”Det er en 1/8 tønde. Jeg ved ikke hvor meget en tønde er. 
Jeg mener det er muligvis har noget med ar at gøre. Og en 
hektar er 100x100 m eller 100 ar. Men en skæppe… Ej jeg 
ved det sgu ikke!”

Manden er jo drøn skarp! Forholder sig til fakta og svarer 
promte! Svaret er en 1/8 tønde, og så er der oven i købet 
bonusinfo om ar og hektar...

Har du spørgsmål til MOK's fædre, skal du sende 
dem til far@mok.dk inden man d. 26/4 kl 12.00

af Jonas/mok-red

Jonas' far Henrik
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Webmaster søges
Kreativ webmaster søges til udvidelse og vedligehold 
af hjemmesiden www.ekkert.dk
Du har interesse i forebyggelse, kost, hjerte, cancer 
etc. 
Du kan arbejde hjemmefra og får indledningsvis løn 
for fem timer om ugen.
Henvendelse stigekkert@gmail.com

Jobannonce
Kan du ultralyd og har du interesse i forebyggelse?
Vellønnet deltidsjob med oplæring tilbydes.
Henvendelse stigekkert@gmail.com

modeltog!
Er du ligesom os?! fascinationen 
vil ingen ende tage! Modeltog på 
skinner!

Og vi kører naturligvis med mär-
klin!

(Fleischmann accepteres også)

Vi har lokalerne - du kommer med 
skinner og tog.
Vi kunne mødes nogle uforpligtende 
mandage i lokale 1.0.11.
kontakt på togtrolden@gmail.com

ANNONCER

Læs mere om kittelbøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

ØVRIGE TITLER I SERIEN

EKG
– Let at se
Nu med hjertestetoskopiprogram
John R. Hampton
128 sider, Kr. 248,- (vejl.)

Håndbog i palliativ medicin
Per Sjøgren, Jørgen Eriksen og Marianne 
Metz Mørch (red.)
216 sider, Kr. 278,- (vejl.)

Rationel væske-, elektrolytbehandling 
og ernæring 2. udgave
Allan Engquist og Birgitte Brandstrup
360 sider, Kr. 396,- (vejl.)

Skadestuekirurgi 4. udgave
Michel Boeckstyns, Bent Ebskov 
og Lars Bo Ebskov (red.)
320 sider, Kr. 328,- (vejl.)

Subjektivt & objektivt 2. udgave
Anamnese, undersøgelse og journal
Søren Brostrøm og Niels Saxtrup
224 sider, Kr. 348,- (vejl.)

Praktisk klinisk smertebehandling 
5. udgave
Per Sjögren og Niels-Henrik Jensen
256 sider, Kr. 258,- (vejl.)

Praktisk væske- og elektrolytbehandling
Bente Jespersen og Lars S. Rasmussen
96 sider, Kr. 175,- (vejl.)

FIND OS I LOMMEN ...
Bliv godt klædt på med 
Munksgaard Danmarks 
kittelbøger 

Praktisk procedure- og diagnose guide
Finn Johannsen, Mikkel Bøgeskov 
og Amandus Gustafsson
346 sider, Kr. 348,- (vejl.)

NYESTE 
BOG I 

SERIEN

Krisen kradser…
Efter sidste møde på undertegnedes VT-hold blev vi informeret om 
at FADL fortsat vil uddanne ventilatøre på trods af manglende vagter 
og manglende afgang fra flyverholdene. 

Nedenstående billede viser hold-
møde på et tilfældigt VT flyverhold 
samme tid til næste år. Estimeret 
vagtantal pr. Holdmedlem 3,45 . 
10-16 .

Ydermere har nedenstående 
forfatter en gisning om, 
hvordan fordelingen af 
vagter i fremtiden skal 
varetages.

Christian 
– vagtløs ventilatør.

debat



10 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

Det sker i FADL

»   1. maj : FADLs første maj i studenter-
klubben kl. 09.
»   7. maj : FADLs Forlags afholder genral-
forsamling kl 11.

Lægevikarkurser 
»   Akut medicin 3 : 19., 20.+21. april kl. 17-21. Lokale 1.2.34

»   Akut medicin 4 : 19., 20.+21. april kl. 17-21. Lokale 1.2.16

»   Skadestue- og ortopædkirurgi 2 : 21 + 22. april kl. 16-20. Lokale 1.2.17

»   Stetoskopi 2 : 22. april kl. 17-21. Lokale 1.2.50

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsen-
tant i FADL?
FADLs tillidsrepræsentanter (TR) varetager medlemmernes 
interesser, hvor vi blandt andet:

• Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til en evt. 
klagesamtale på Vagtbureauet.

• Hjælper til med at undersøge regler og rettigheder for 
stud.med. og FADL-vagt, når man arbejder under forskellige 
forhold.

• Deltager i ansættelsessamtaler ved indsupplering på faste 
hold.

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med 
sikkerheden i arbejdsmiljøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:
• Profi lering af hjemmeside og synliggørelse af TR.

• Deltagelse i klagesamtaler.

• Involvering i Vagtbureauets 2. time (efter SPV-kurserne).

• TR har fungeret som bisidder til ansættelsessamtaler på 
faste FADL-hold. 

• Regelmæssige møder med Vagtbureauet, hvor vi diskute-
rer vagttagernes arbejdsforhold og de medlemmer, som er 
omfattet af problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes 
for 1 år ad gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af et semester, 
hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle sager.
Arbejdsbyrden er ca. 15-20 timer pr. semester, men kan 
variere efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 
Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølge-
lig har tavshedspligt.
Afl ønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere
Du skal:

• Være medlem af FADL

• Have bestået SPV-kursus

Semestertrin er underordnet

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og tillid@fadl.dk
Ansøgningsfristen er fredag d. 7. maj 2010 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter

Meld dig til på facebookgruppen “FADLs 
1. maj 2010” så vi ved ca. hvor meget 
morgenmad vi skal købe, og husk FADL-
klistermærket så du kan komme ind...

Vi glæder os til en festlig kampdag
sammen med dig!
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Styr på dine nekroser?!

Enhver flittig student kender sikkert de tre 
nedenstående nekroser udfra beskrivelsen af 
deres makroskopiske udseende - men hvad er 
det lige de hedder:

1: Denne nekrose er karakteriseret af at være 
blød, hvidlig eller gullig og med en cremet eller 
osteagtig konsistens. Skyldes en infektion med 
Mycobacterium tuberculosis.

2: Nekrose i centralnervesystemet, hvor det 
døde væv er henflydende da de autolytiske 
processer  i CNS løber længere end i organis-
mens øvrige celler.

3: Bakterier betinger, ligesom den første, også 
denne form for nekrose. Nærmere betegnet 
bakterier af arten Clostridium. Det opstår 
typisk ud fra udbredt vævsdestruktion, fx 
krigslæsioner. Ved hjælp af bl.a. glykolytiske 
enzymer, fi brinolyse og kollagenase nekrotis-
erer klostridierne det omgivende, sunde væv 
og spredes langs fascier og sener til muskel-
væv. Luftformige nedbrydningsprodukter fra 
bakterierne giver karakteristiske krepitationer 
ved berøring.

- svar sendes til mok@mok.dk - mærk din mail  
"basal quiz". Husk at skrive dit navn, telefon-
nummer og semester

Troels/ MOK-red.

Basal 
quiz

Den diagnostiske quiz

Grillsæsonen står for døren, og som første tegn herpå myldrer sprødstegte børn ind på de danske skadestuer...

En søvnig torsdag eftermiddag, hvor eneste højdepunkt i skadestuen har været en episode imellem en mistænkelig 
munter portør og en let fnisende sygeplejestuderende, som med røde kinder og nedslået blik smuttede ud fra “det rene 
depot” - der foregik sikkert noget beskidt.

Den hvinende lyd af gummidæk bremser mod asfalt bryder tavsheden og markerer at det kommende arbejde , for 
dig som forvagt, bliver andet end en forstuvet ankel. Dørene bliver slået op, og ind løber en mand iført John Deer 
kasket, kansas-overalls og en nusset hvid wifebeater. I favnen bærer han en skrigende og stærkt dryppende tøjbylt. 
Den erfarne modtage-sygeplejerske ydbryder straks: ”hold da magle – vi må have gang i noget skyldning!”

Du kommer ind på stuen, og ser at der på lejet ligger en 14-årig dreng. Manden i overalls 
forklarer ophidset at drengen, Ronnie, havde været til bålfest med to af de 
lokale knallertvenner. Til festen havde Ronnie medbragt en flaske fra farens 
skur som angiveligt indeholdte noget brandbart til plæneklipperen. Ved 
første forsøg på at sparke lidt fut i bålet, og imponere de unge piger, 
antænder flasken i hånden på drengen. Ingen han når at smide flasken, 
eksploderer den i hånden på ham og forbrænder ham på højre hånd, 
hele armen, forsiden af thorax og i ansigtet. 

Kære læser… Hvad gør du?!
Hvad er den initielle behandling?
Hvor mange procent er drengen forbrændt?
Kan du klare den selv, eller er dette muligheden for at bestille 
en helikopter til en afdeling med landsfunktion?

Skriv dit svar til   mok@mok.dk - mærk din mail "diagnostisk quiz". Husk at 
skrive dit navn, telefonnummer og semester.

Mikael og Troels/ MOK-red.

•
•
•

Der var engang en stud.med., der gerne ville 
vide, hvad det der ABC og patienter var. Han 
spurgte først sin far, som arbejdede som biopat. 
Han sagde: ”A står for allergi over for farven 
turkis, B står for bulgarsk kaffelavement og C står for 
Citronmelisthe.”
Den unge stod med, som godt vidste, at faderen var en kvaksalver, troede 
ikke på dette. Han konsulterede derfor sin egen praktiserende læge, som 
sagde ”ABC er den vigtigste behandling af patienter. A står for aspirin, B står 
for den biopsykosociale sygdomsmodel og C står for C-vitamin.”
Det virkede lidt som om, at den almene mediciner ikke havde helt styr på sine 
prioriteter.
Nu tog han over på sygehuset! Der måtte de vide det…
Ortopædkirurgen sagde: ”A for arm, B for ben og C for cirkulær gips”
Lungemedicineren sagde: ”A for asthma, B for bronkitis og C for cystisk fibrose!”
Anæstesilægen sagde: ”A for anæstesi, B for Blokade og C for CVK!”
Cardiologen sagde ”A for asystoli, B for bradykardi og C for cordarone”
Psykiateren sagde ”A for angst, B for borderline syndrom og C for cipralex”
Zoologen sagde ”A for abe, B for Brontosaurus og C for Chimpanse!”
”sig mig lige engang er du læge?! Og er brontosaurussen ikke uddød?” spurgte 
stud.med.’en.
”næh og joh, men jeg er bare indlagt her på psykiatrisk afdeling!”

Skuffet og vred over aldrig at finde ud af det hvad søren det stod for, gik han en tur 
til tandlægen og fortalte under tandtjekket om sine problemer. Så sagde tanlægen: 
”Jamen jeg er også en slags læge! Jeg ved da godt, hvad det står for!” vores hovedper-
son kiggede tvivlende på ham, mens odontologen fortsatte: ”A står for afbetaling… 
B står for blegning og C står for colgatesponsorat.”

Stud. med.’en lærte først lang tid efter, at det rigtige ABC er: A for airways, B for 
breathing og C for circulation.
Det er det, læger bruger, når de skal prioritere, hvordan de systematisk gennemgår 
en akut dårlig patient.
Og hvad er moralen med historien?
- Lyt ALDRIG til en odont...!

ABC easy as 1,2,3!af Jonas/MOK-red
Vind i denne uge:

chataux de migraine hvis 
man er en heldig kartoffel, 

og bliver udtrukket blandt de 
rigtige svar.  

Velbekommen.
mvh Troels/MOK-red.

forrige uges uges 
vinder:
For en flot besvarelse 
vinder Johannes 3. se-
mester den diagnostiske 
quiz.

Sidste uges vindere:

Diagnostisk quiz: 
Jesper Rydberg, Fri efter 11.semester.

Basal quiz:
Niklas Ingemann, 4. Semester

Vi glæder os til at se jer begge i radaktion-
slokalet på mandag, til udlevering af jeres 
velfortjente præmier.
Med venlig hilsen 
quizredaktionen.
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Det er trange tider for den fattige studerende, nu hvor finanskrisen er 
over os, med absurde pristigninger på alt fra letz-sushi menu 1 (prisstign-
ing på 10% fra en dag til en anden) til prisen for at få afhentet affald 
(stigning på 39,12% ift. 2009). I en årstid hvor naturen blomstrer, ung-
dommen forelsker sig og de stakkels høfeberofres rudolf næser begynder 
at skinne, er det godt at vide, hvordan man på besparende vis kan forføre 
det modsatte køn. Vi viser dig hvor og hvordan du på den billigste måde 
kan drikke din udkårne i hegnet under bordet - og uden konsekvenser 
udnytte ham/hende. MOK bringer dig...

...BYENS BILLIGSTE BRANDERT...

Der er for den impulsive romantiker et væld af muligheder at vælge mel-
lem i forsøget på at overrumple dit hjertes udkårne med sanse- og følesles-
indtryk. Vi vil her dele det lidt groft op i den spontane, økonomiske, men 
lettere skarnede udendørs date, og den imponerende, extravagante og lettere 
pengetunge indendørsdate. 

Udendørs daten:
Udendørsdatens store force er naturens iboende romantik. Sørg for at 
vælge smukke og romantiske steder - det skal trods alt veje op for dine 
gnierske tendenser. På udendørsdaten ligger det hele i forarbejdet: 
udtænkning, arrangering og indkøbet. Der er her mulighed for enorme 
besparelser, og altså en billig vej til din dates bryst/hjerte. I boksen ses 
en oversigt over forskellige priser per genstand på udvalgte drikke-
varer, fra udvalgte supermarkeder. Det fremgår tydeligt heraf, at 
din billigste mulighed er at byde hende på Harboes gyldne dråber! 
Vil du gerne vise en lidt mere sofistikeret side af dig selv, kan du 
med fordel ty til den læskende og let perlende hvidvin, Cruzare’s, 
eller den smukt mørkerøde og meget eksotiske kirsebærvin. Sørg 
i alle tilfælde for at udnytte prisens mulighed for at have et over-
flødighedshorn af alkoholiske drikke klar til din date, så denne 

om ikke andet imponeres af dit øjensynlige overskud. 
 Det er en risikabel date, men eksekveres den ordentligt, har den potentiale 

til en fantastisk (fuld) aften.

 Indendørs daten:
På den til tider økonomisk tyngende indendørs date har du mulighed for at opføre dig 
ekstravagant og dog afslappet. Al planlægning er overstået, når du har fundet aftenens 
rute. Denne er til gengæld altafgørende! Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at du 
sørger for at lægge din rute med omtanke! Det kan blive en skæbnesvanger oplevelse, 
hvis du pludselig sår med begge lommer tomme, og dit mål for aftenen stadig tørster. 
Sørg derfor altid for at starte de dyreste steder, vis overskud, og sørg for nonchalant 
at bevæge dig hurtigt videre til billigere og billigere steder. På denne måde vil din date 
kun huske de fine og lækre steder, du har vist hende, og du vil få mest muligt for dine 
penge. Det er ydermere en idé at lægge de sidste stop på jeres vej tæt ved dit domicil. 
Dette sparer for taxa regning.
MOK har undersøgt lidt priser på nogle udvalgte beværtninger af forskellig klasse på 
og omkring ungdommens moderne metropol, Sankt Hans Torv. 

Sidste udvej – den sikre vinder:
Finder du det for skrabet at byde din date på Harboe, og det er du ikke ene om, men 
har du heller ikke pengene til de moderigtige diskoteker, og det er du absolut heller 
ikke ene om, er en sidste udvej Panums studenterklub. Her kan du for en overskuelig 
pris få en ganske gedigen brandert op at køre i hyggelige og personlige omgivelser. Er 
du oven i købet ikke så heldig at starte ud med en date, er der her rig mulighed for at 
finde en sjæleven, og lykkes det ikke, er det bestemt ingen skam. Har du læst i MOK, 
kan du imponere i baren med hvordan du i klubben får mest muligt ud af dine surt 
tjente penge, eller blot udnytte denne viden til at købe ham/hende de rigtige drinks, 
og overlegent få hvad enhver ensom og romantisk sjæl søger – sex. 

Vi håber at denne vejledning har været dig til inspiration, og hjulpet dig til hvordan 
netop du fanger din eneste ene. Vi har vist et lille udvalg af eksotiske drikkes priser. 
Sidder du selv med et alternativ kan du undersøge PPG (pris per genstand) på MOKs 
hjemmeside, www.mok.dk. 

Alle priserne er uden moms og vi har 
Harboe Ren Pilsner som en vinder men 
Kirsebærvin ånder den i nakken.

Markus og David/MOK red.

Pris pr. genstand = A  V  δ  
 12g/genstand

P

A: Alkohol procent
V: Volumen
δ: Densitet = 0,789g/mL

P: Pris

Formel for PPG:

Irma 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Wiibroe årgangsøl 330 mL 1100 10,6 % 4,78 

Thy humle 330 mL 700 5,8 % 5,56 

Didrik 500 mL 1500 7,5 % 6,08 

Royal red 330 mL 650 4,8 % 6,24 

1795 Budejoviche 500 mL 950 4,5 % 6,42 

Thy Pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal export 330 mL 900 5,6 % 7,41 

Kronenburg 1664 330 mL 1750 5,0 % 16,13 

 

Netto 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Harboe ren pilsner 330 mL 225 4,4 % 2,36 

Kirsebærvin 750 mL 1695 14,5 % 2,37 

Cruzares 1000 mL 1795 11 % 2,48 

Harboe guld 330 mL 350 5,7 % 2,83 

Harboe Bjørne Bryg 330 mL 495 7,7 % 2,96 

Vodka Karloff 750 mL 5995 40 % 3,04 

Harboe red 500 mL 595 4,6 % 3,94 

Harboe dunkel 500 mL 595 4,4 % 4,11 

Tuborg guld 500 mL 1195 5,8 % 6,27 

Tuborg classic 330 mL 775 4,6 % 7,77 

 

Super Brugsen 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Vestfyens pilsner 330 mL 295 4,6 % 2,956 

Prins kristian 330 mL 395 5,7 % 3,194 

Danish Pride 330 mL 595 8,0 % 3,428 

Master Brew 330 mL 995 10,5 % 4,367 

Wiibroe årgangsøl 330 mL 1025 10,6 % 4,457 

Finsbury gin 700 mL 7995 37,5 % 4,632 

Fine Festival 330 mL 950 7,5 % 5,838 

Carlsberg sort guld 330 mL 825 5,8 % 6,556 

 

Studenterklubben 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
HC Andersen 330 mL 1000 9,0 % 5,12 

Giraf 330 mL 1000 7,3 % 6,31 

Thor pilsner 330 mL 1000 6,0 % 7,68 

Royal export 330 mL 1000 5,6 % 8,23 

Havskum 330 mL 1000 5,5 % 8,38 

Fadøl export 450 mL 1500 5,6 % 9,05 

Royal pilsner 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Royal classic 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Fadøl Pilsner 450 mL 1500 4,6 % 11,02 

Temp Cider 330 mL 1500 4,5 % 15,36 

Vodka shot 20 mL 1000 37,5 % 20,28 

Fisk shot 20 mL 1000 30,0 % 25,35 

Gin/Tonic 200 mL 1500 3,8 % 30,02 

White Russian 200 mL 1500 2,9 % 39,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørrebros Bryghus 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Påske bock 400 mL 5500 7,0 % 29,88 

Påske bock 250 mL 3500 7,0 % 30,42 

 

Understellet 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Guldøl 500 mL 4000 5,8 % 20,98 

Guldøl 330 mL 2700 5,8 % 21,45 

Almindelig øl 330 mL 2200 4,6 % 22,04 

Almindelig øl 500 mL 3500 4,6 % 23,14 

 

Funkes 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Guldøl 330 mL 3000 5,8 % 23,84 

Almindelig øl 500 mL 4000 4,6 % 26,45 

Export 330 mL 4000 5,6 % 32,92 

 

 

Irma 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Wiibroe årgangsøl 330 mL 1100 10,6 % 4,78 

Thy humle 330 mL 700 5,8 % 5,56 

Didrik 500 mL 1500 7,5 % 6,08 

Royal red 330 mL 650 4,8 % 6,24 

1795 Budejoviche 500 mL 950 4,5 % 6,42 

Thy Pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal export 330 mL 900 5,6 % 7,41 

Kronenburg 1664 330 mL 1750 5,0 % 16,13 

 

Netto 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Harboe ren pilsner 330 mL 225 4,4 % 2,36 

Kirsebærvin 750 mL 1695 14,5 % 2,37 

Cruzares 1000 mL 1795 11 % 2,48 

Harboe guld 330 mL 350 5,7 % 2,83 

Harboe Bjørne Bryg 330 mL 495 7,7 % 2,96 

Vodka Karloff 750 mL 5995 40 % 3,04 

Harboe red 500 mL 595 4,6 % 3,94 

Harboe dunkel 500 mL 595 4,4 % 4,11 

Tuborg guld 500 mL 1195 5,8 % 6,27 

Tuborg classic 330 mL 775 4,6 % 7,77 

 

Super Brugsen 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Vestfyens pilsner 330 mL 295 4,6 % 2,956 

Prins kristian 330 mL 395 5,7 % 3,194 

Danish Pride 330 mL 595 8,0 % 3,428 

Master Brew 330 mL 995 10,5 % 4,367 

Wiibroe årgangsøl 330 mL 1025 10,6 % 4,457 

Finsbury gin 700 mL 7995 37,5 % 4,632 

Fine Festival 330 mL 950 7,5 % 5,838 

Carlsberg sort guld 330 mL 825 5,8 % 6,556 

 

Studenterklubben 
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Royal pilsner 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Royal classic 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Fadøl Pilsner 450 mL 1500 4,6 % 11,02 

Temp Cider 330 mL 1500 4,5 % 15,36 

Vodka shot 20 mL 1000 37,5 % 20,28 

Fisk shot 20 mL 1000 30,0 % 25,35 

Gin/Tonic 200 mL 1500 3,8 % 30,02 
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Almindelig øl 500 mL 4000 4,6 % 26,45 
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Guldøl 330 mL 2700 5,8 % 21,45 

Almindelig øl 330 mL 2200 4,6 % 22,04 

Almindelig øl 500 mL 3500 4,6 % 23,14 

 

Funkes 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Guldøl 330 mL 3000 5,8 % 23,84 

Almindelig øl 500 mL 4000 4,6 % 26,45 

Export 330 mL 4000 5,6 % 32,92 

 

 

Irma 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Wiibroe årgangsøl 330 mL 1100 10,6 % 4,78 

Thy humle 330 mL 700 5,8 % 5,56 

Didrik 500 mL 1500 7,5 % 6,08 

Royal red 330 mL 650 4,8 % 6,24 

1795 Budejoviche 500 mL 950 4,5 % 6,42 

Thy Pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal export 330 mL 900 5,6 % 7,41 

Kronenburg 1664 330 mL 1750 5,0 % 16,13 

 

Netto 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Harboe ren pilsner 330 mL 225 4,4 % 2,36 

Kirsebærvin 750 mL 1695 14,5 % 2,37 

Cruzares 1000 mL 1795 11 % 2,48 

Harboe guld 330 mL 350 5,7 % 2,83 

Harboe Bjørne Bryg 330 mL 495 7,7 % 2,96 

Vodka Karloff 750 mL 5995 40 % 3,04 

Harboe red 500 mL 595 4,6 % 3,94 

Harboe dunkel 500 mL 595 4,4 % 4,11 

Tuborg guld 500 mL 1195 5,8 % 6,27 

Tuborg classic 330 mL 775 4,6 % 7,77 

 

Super Brugsen 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Vestfyens pilsner 330 mL 295 4,6 % 2,956 

Prins kristian 330 mL 395 5,7 % 3,194 

Danish Pride 330 mL 595 8,0 % 3,428 

Master Brew 330 mL 995 10,5 % 4,367 

Wiibroe årgangsøl 330 mL 1025 10,6 % 4,457 

Finsbury gin 700 mL 7995 37,5 % 4,632 

Fine Festival 330 mL 950 7,5 % 5,838 

Carlsberg sort guld 330 mL 825 5,8 % 6,556 

 

Studenterklubben 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
HC Andersen 330 mL 1000 9,0 % 5,12 

Giraf 330 mL 1000 7,3 % 6,31 

Thor pilsner 330 mL 1000 6,0 % 7,68 

Royal export 330 mL 1000 5,6 % 8,23 

Havskum 330 mL 1000 5,5 % 8,38 

Fadøl export 450 mL 1500 5,6 % 9,05 

Royal pilsner 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Royal classic 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Fadøl Pilsner 450 mL 1500 4,6 % 11,02 

Temp Cider 330 mL 1500 4,5 % 15,36 

Vodka shot 20 mL 1000 37,5 % 20,28 

Fisk shot 20 mL 1000 30,0 % 25,35 

Gin/Tonic 200 mL 1500 3,8 % 30,02 

White Russian 200 mL 1500 2,9 % 39,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørrebros Bryghus 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Påske bock 400 mL 5500 7,0 % 29,88 

Påske bock 250 mL 3500 7,0 % 30,42 

 

Understellet 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Guldøl 500 mL 4000 5,8 % 20,98 

Guldøl 330 mL 2700 5,8 % 21,45 

Almindelig øl 330 mL 2200 4,6 % 22,04 

Almindelig øl 500 mL 3500 4,6 % 23,14 

 

Funkes 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Guldøl 330 mL 3000 5,8 % 23,84 

Almindelig øl 500 mL 4000 4,6 % 26,45 

Export 330 mL 4000 5,6 % 32,92 

 

 

Irma 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Wiibroe årgangsøl 330 mL 1100 10,6 % 4,78 

Thy humle 330 mL 700 5,8 % 5,56 

Didrik 500 mL 1500 7,5 % 6,08 

Royal red 330 mL 650 4,8 % 6,24 

1795 Budejoviche 500 mL 950 4,5 % 6,42 

Thy Pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal pilsner 330 mL 700 4,6 % 7,01 

Royal export 330 mL 900 5,6 % 7,41 

Kronenburg 1664 330 mL 1750 5,0 % 16,13 

 

Netto 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Harboe ren pilsner 330 mL 225 4,4 % 2,36 

Kirsebærvin 750 mL 1695 14,5 % 2,37 

Cruzares 1000 mL 1795 11 % 2,48 

Harboe guld 330 mL 350 5,7 % 2,83 

Harboe Bjørne Bryg 330 mL 495 7,7 % 2,96 

Vodka Karloff 750 mL 5995 40 % 3,04 

Harboe red 500 mL 595 4,6 % 3,94 

Harboe dunkel 500 mL 595 4,4 % 4,11 

Tuborg guld 500 mL 1195 5,8 % 6,27 

Tuborg classic 330 mL 775 4,6 % 7,77 

 

Super Brugsen 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
Vestfyens pilsner 330 mL 295 4,6 % 2,956 

Prins kristian 330 mL 395 5,7 % 3,194 

Danish Pride 330 mL 595 8,0 % 3,428 

Master Brew 330 mL 995 10,5 % 4,367 

Wiibroe årgangsøl 330 mL 1025 10,6 % 4,457 

Finsbury gin 700 mL 7995 37,5 % 4,632 

Fine Festival 330 mL 950 7,5 % 5,838 

Carlsberg sort guld 330 mL 825 5,8 % 6,556 

 

Studenterklubben 
Navn Volumen Pris[kr.] Procent PPG 
HC Andersen 330 mL 1000 9,0 % 5,12 

Giraf 330 mL 1000 7,3 % 6,31 

Thor pilsner 330 mL 1000 6,0 % 7,68 

Royal export 330 mL 1000 5,6 % 8,23 

Havskum 330 mL 1000 5,5 % 8,38 

Fadøl export 450 mL 1500 5,6 % 9,05 

Royal pilsner 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Royal classic 330 mL 1000 4,6 % 10,02 

Fadøl Pilsner 450 mL 1500 4,6 % 11,02 
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BYENS BILLIGSTE BRANDERT!


