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FADLs Fødselsdag! Tillykke!

Meld dig til begivenheden 
"FADLs 1. maj 2010" 
under FADLs side på facebook 
(www.facebook.com/fadlkbh). 
Så ved vi ca. hvor meget 
morgenmad vi skal købe. 

Husk FADL klistermærket så du 
kan komme ind...

Vi glæder os til en 
festlig kampdag 
sammen med dig!
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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: FADL

Onsdag:  MOK nr 26, årgang 42 udkommer
  FADL fylder år, 56 af slagsen, men er stadig en ung blond  
  pige der går og nynner i Danmarks sal
  Studenterpræsten holder filmaften, se s. 4

Torsdag: SAKS Temaaften, se s. 9
  IMCC Månedsmøde, se s. 10
  SAMS (gen)fødselsdag, se s. 11
  FORNIKS månedsmøde, se s. 11

Fredag: Sexexpressens aktionsdag, se s. 10

Lørdag: FADLS 1. maj i Studenterklubben, se forsiden og s. 6
  

Søndag: FAJL's flugtskydning, se s. 11
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PIT månedsmøde, se s. 11

Tirsdag: NEPAID Månedsmøde, se s. 10
  Exchange månedsmøde, se s. 10

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktion

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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Indledning (og afslutning):
Tak til Henrik Øhh for at fl ause uden noget at have det 
i. Det er vildt nice udenfor og jeg er ved at dø. Out.
Kasper Aagaard og Anders Gullach

Alkoholmisbrug (noun.):
At spilde øl.

Amaliomaniere (noun.):
At skippe undervisning for at se Paradise. 

Anemusse (verb.): 
At gå i skoven for at plukke anemoner og opdage det 
er blevet vinter.

Aporosis (noun.):
Den naturlov der udelukkende findes i klubben, 
hvorved alt går i stykker 1 milliard gange hurtigere 
end alle andre steder.

Bergakere (verb.): 
At blokere passagevej for at gøre opmærksom på 
problematikken omkring et frit mellem-Tibet (ikke 
nord, syd, øst eller vest, men mellem-Tibet.)

Bergamoffe (verb.):
Når man har gæster på besøg, der starter besøget med 
at sige de snart skal videre, hvorefter de glemmer det, 
og man så er nødsaget til at minde dem om det.

Clowboyko (noun.): 
En ko der laver Klovborg-ost, men inderst inde gerne 
vil leve prærien. 

Dadl’s generalforsamling(noun.): 
En forsamling af dadler bevogtet af læger.

Dadl-vagt (noun.): 
En læges bevogtning af dadler.

Dömpe (verb.): 
Socidalrealistisk sadistisk leg med rygerne i atri-

umgården. Eksempel: At sige ”hej rygere…” og så 
smække døren til atriumgården så rygerne er låst ude 
i kulden. (haha beskidte rygere. Se de fryser).

Fadl-jagt (noun.):
Populær fritidsinteresse for mange medicinstuder-
ende.

Faillin (noun.):
Fortælling af vittighed til mandagsmøde uden den 
store komiske effekt.

Femomorkle (verb.):
At indspille fagbøger på lydbånd for at kunne lytte til 
det, når man laver andre og sjovere ting.

Gen-opbygge (verb.):
(udtales ligesom gen i gensplejsning). At bygge ting 
op vha. gener. Eksempelvis jætter.

Hemihandskeanopsi (noun.): 
Medicinsk betegnelse for konsekvent at undlade at 
tage handske på den ene hånd. En form for neglekt. 
Kan medføre pludselig død. Michael Jackson led af 
dette.

Kanop (noun.):
Knækbrød der går på runde i en bus. Ofte relateret 
til tømmermænd.

Kasal (noun.):
Det man siger til de ølhungrende kunder, når klubben 
er løbet tør for kolde øl i klubben.

Katat (noun.): 
En uintelligent kat.

Klavka (adj.):
Tilstand hvor man fi nder vampevasere sjove. Man må 
ikke være klavka og køre bil samtidig.

Kölling (adj.):
Claessons væremåde til eksamen af meget nervøs 
person. No mercy. 

Kötinges (noun.):
En person fra Hongkong der er dårlig til alt.

Mekraulasaurus (noun.):
Uddød dinosaur der levede i atriumgården dengang 
dette var en del af det nordamerikanske kontinent 
(omkring Colorado). 

Mok Mik (verb.): 
Fælleslæsning af Mok af grønlændere.

Nyne (verb.):
At med vilje tæmme en volleyball med næsen. Bo 
Rasmussen fra Hjørring er Danmarks-mester i denne 
disciplin.

Pakvapåf (noun.):
Forvirrethed efter at have hørt noget meget sjovt, så 
man taber det man har i hænderne.

Parental projektion (noun.):
Når man kommer til at kalde sin SAU-lærer for 
mor/far.

Rumamodak (noun.):
Skuffelse over sig selv når man ikke kan spise en 
hel pizza.

Aab’pa (verb.):
At sætte ting i forkert alfabetisk rækkefølge.

Salpat (noun.):
Kop på fadølshanen.

Sölidante (verb.):
Når man blinker meget højt med øjnene.

Spriffe (verb.):
At bruge sin hånd som si, når man brækker sig.

Tagenemeratte (verb.):
At spise sin ispind, når man er færdig med isen.

Tuttemak (noun.):
Beskrivende ord for sætning der slutter med k. Ek-
sempel: ”Jeg elsker lak.”

Ukut (adj.):
Det modsatte af akut. Dvs. en ting der behøver ikke 
at gå specielt hurtigt. Eksempelvis massage i solen 
med øl og chokoladekage.

Vampevasologi (noun.):
Læren om vampevasere. Er pensum på 1. semester.

Vappeve (noun.): Når mænd har veer.

Ugens vampevasere÷ S

VKlub = Vstandard * 109
hvor V = smadret units/tid.

GØGL

Den basale quiz
Denne uges basale quiz er dedikeret til mandens reproduktionsorgan.
Vi husker alle at der i testiklerne fi ndes den sagnomspundne blod-testis-barriere. 
Denne har som funktion at sikre at kun stoffer der kan passere barrierens celler vil 
nå til den skrøbelige proces kaldet spermatogenesen. For at sikre denne funktion 
er cellerne bundet tæt sammen af de såkaldte tight-junctions. 
Men hvad er det lige disse celler hedder???

Den diagnostiske quiz.
I denne uge modtager du en 54 årig mand som henvender sig med en større fl ænge 
over venstre øjenbryn. 
Patienten fortæller at han skulle parkere sin bil i en parkeringsbås foran den 
lokale Føtex. På mystisk vis fejlbedømte han den bil som holdt ved siden af den 
ledige bås. Resultatet blev et sammenstød, hvor han bankede hovedet op i forruden 
og dermed pådrog sig sin fl ænge. Generelt har han gennem det sidste stykke tid 
bemærket fl ere episoder hvor han overså f.eks. overhalende biler, el. fodgængere 
i fodgænger felterne i forbindelse med sving. 
Sygeplejersken får vasket såret, og da du har fået sat nogle i øvrigt smukke hud-
suturer spørger du om han i øvrigt har nogle spørgsmål. Lidt nølende fortæller han 
at der faktisk er en anden ting han har lagt mærke til gennem det sidste stykke 
tid. Du har på dine kommunikationstræningskurser lært om åbne spørgsmål og 
spørger derfor: Hvad er det?
Patienten fortæller at han synes han er begyndt at få bryster, faktisk har der ind 
i mellem været noget sivning fra brystvorterne.
Kære læser hvilken sygdom kan forklare patientens symtomer?

Sidste uges quiz var en sand lækkerbisken for de kommende patologer og svarene 
var selvfølgelig:
1) Kasseøs nekrose 2) Kollikvationsnekrose 3) Gangræn el. koldbrand
Den havde Mikkel Agersnaps luret så det tegner lovende for hans eksamen! 

Den lille brandsårspatient skulle behandles som Adriana Maria Ioan ganske 
rigtigt skrev:
Initiell behandling: Skyllning over brandsåret med koldt vand hurtigst
muligt indtil smertefrihed. Resten av pt. opvarmes med varme tæpper.
(Ansigtsforbrændingen skylles til smertefrihed, vasked med vand og sæbe
5-10 min. Indpakkes ikke. Håndforbrændingen skylled ligeledes til
smertefrihed, vasked med vand og sæbe i 5-10 min. Der påsmøres et tyndt
lag Flamazine, der trækkes en usteril plasticpose på hånden og fi kseres i
håndledet.)
Drengen er forbrændt på 32,5% (1% højre hånd, 9% for hele armen, 18% for
hele siden af thorax samt 4,5% for ansigtet).
Nej, jeg kan ikke klare den selv! Barnet har en forbrænding (grad 2 eller
3) der overstiger 10%. Der skal derfor bestilles en helikopter til en
afdeling med landsfunktion (RH). Kan du svarene!

Send en mail til mok@mok.dk
Husk at skrive navn, tlf. 
nummer og semestertrin!

Mikael/mok-red

UGENS QUIZ
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Studievejledningen for Medicin Uge 17-18 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 Medicin 
Torsdag 29/4 1400 – 1600 1200 – 1400 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 29/4 1200 – 1400 1400 – 1600 Anine T. W. Skibsted Medicin 
      
      
Tirsdag 4/5 - 1200 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Onsdag 5/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Onsdag 5/5 0900 – 1100 1100 – 1300 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 6/5 0900 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 7/5 1000 – 1200 0800 – 1000 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 7/5 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! 

Den Internationale Studievejledning 
Dag Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdage 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl International
Torsdage  1300 – 1500  Eva Maryl International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er  
interesseret i – se skemaet nedenfor.  

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

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 
17, 2010

Mangel på hemmeligheder
Det’ en hemmelighed (VIII)

Nu er jeg tilbage fra studieorlov, og det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at det har været godt.  Men tre 
måneder går hurtigt.  

Jeg har arbejdet på et bogprojekt om religionskritik 
og ateisme, noget jeg gerne vil sige mere om; men det 
falder uden for emnet her. Det har ikke meget med 
hemmeligheder at gøre.  Der kommer dog nok noget 
med om kristendommens mysterium, og hvordan det 
skal forstås. Men den del er ikke gennemarbejdet 
endnu.  Det er om ikke hemmeligt, så stadig tåget 
for mig selv. 

Men jeg kunne have lyst til at tale lidt om nutidens 
mangel på hemmeligheder.  Jeg er jo efterhånden 
gammel, i hvert fald gammel nok til, at have haft 
en barndom uden computere og en ungdom uden 
mobiltelefoner. Dengang var der også meget få over-
vågningskameraer, og der var ikke noget reality TV. 
Der var i det hele taget meget lidt TV.  Jeg tror ikke 
der var færre hemmeligheder end nu, men grænserne 
mellem det offentlige og private var anderledes.  

I dag er vores liv meget mere offentligt eller i hvert 
fald mere eksponeret til større grupper.  I kraft af 
Facebook ved jeg mere om, hvad mere perifere venner 
foretager sig end før. Og selvom jeg ikke ser Paradise 
Hotel, så ved jeg, at det som det meste andet reality 
TV forsøger at filme alt, hvad deltagerne laver.  Der 
skal helst ikke være noget hemmeligt. 

Men jeg tror ikke man lærer personerne at kende. De 
spiller roller, ligesom vi gør det på Facebook.  Jeg har 
ikke set nogen interessante hemmeligheder på Face-
book. Muligvis kunne efterretningstjenesten finde ud 
af mere om mange af os, end før vi blev digitale og 
mobile; men i al almindelighed har vi stadig masser 

af hemmeligheder.  Og det er godt. 

Selvfølgelig kan hemmeligheder blive for belastende. 
Så kan det som nævnt tidligere i denne sammenhæng 
være godt, at kunne dele sine byrder, sin skam og sine 
traumer med en, der vil lytte og som holder mund.   
Men på den anden side, så mener jeg, det er godt 
at have hemmeligheder.  Små hemmeligheder eller 
måske store, men netop betydningsfulde fordi de er 
hemmelige.  Ikke fordi de er handler om ulovligheder, 
om laster eller synder, men måske fordi de handler om 
noget der er godt og smukt.  Men mest fordi vi bliver 
så flade og kedelige uden hemmeligheder. 

Trangen til gennemsigtighed og åbenhed har en 
grænse. Det kan være fint nok i forvaltningen, men 
gennemsigtige personer er jo uspændende. Vi er jo ne-
top spændende for hinanden, fordi vi er gådefulde. 
Nok skal sandheden åbenbares engang, men ”endnu 
ser vi i et spejl, i en gåde”. (1. Kor., 13, 12)

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Jerusalem
Film i Cinemateket
I 1996 skabte Bille August sin måske indtil nu bedste 
film, Jerusalem. Filmen er en filmatisering af Selma 
Lagerlöfs roman af samme navn.

Der vil være et oplæg inden filmen ved Erling Chris-
tiansen, tidligere formand for Højskoleforeningen og 
forstander ved Grundtvigs Højskole.

Studentermenigheden råder over fribilletter til fil-
men, som kan erhverves ved at sende en mail til Pia 
Lindseth på davidsen@hum.ku.dk eller ringe på 
tlf.: 53 53 51 31

Tid: Torsdag den 6. maj kl. 20.00
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55
Pris: Gratis

Koncert med Kaspar Vadsholt Trio
Super jazz-funk trio: Kaspar Vadsholt, en af Dan-
marks bedste bassister; saxofonist Hans Ulrik og 
trommeslager Søren Frost.

Mød op og få en sublim musikalsk oplevelse i hy-
ggelige omgivelser. Tag gerne venner med!

Tid: Fredag 7. maj kl. 17.00
Sted: Café Mødestedet, KUA
Pris: Gratis
Fredage i SMiK

12:15 Fredagsgudstjeneste     
13:00 Fredagsfrokost 

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

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

Filmaftener

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

Vi begynder hver gang med et oplæg om aftenens film, 
og efter filmen fortsætter vi med en fælles drøftelse af 
indtrykkene over en kop et eller 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 
du er velkommen til at komme og være med. 

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 (tirs-
dag 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

STUDIETILBUD

Du 
ska' 
ikk' 

kig' på 
min 

dame!

Ugens LoLhUnD
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Uddrag fra Sund info nr. 140 
- 23. april 2010

Undervisningsudvalg for 1. & 3. semester kandidat
Mødereferat

Møde afholdt: Tirsdag d. 13.april 2010 kl. 15.00-16.30
Sted: Rigshospitalet i Henrik Arendrups afdeling, konference-rum, afsnit 2-15-
2
Referent: Lone Grøn Laursen
Til stede: Henrik Arendrup, Jesper Eldrup, Michael Stoltenberg, Lise Nørrekjær 
Han-sen, Charlotte Ringsted, Susanne Holck, Torben Schroeder, Majken Krab-be 
Hjort, Henriette Gulløvv, Lone Grøn Laursen

Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden

TS ønskede ”Evaluering” sat på som punkt på dagsordenen, derefter blev 
den godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat fra 09.02.2010
Godkendt

Ad 3) Evaluering
Institutlederkredsen har foreslået, at evalueringerne tages op i Undervisn-
ingsudvalget.
Evalueringsenheden fungerer igen fra dette semester som kvalitetskontrol. 
Enheden besøger/gennemgår 2-3 afdelinger pr. semester.
CR foreslår der oprettes en formel inspektor-ordning, som tager sig af kval-
itetskontrol-funktionen.

Ad 4) Ny studenterrepræsentant (Kim Bartholdy Jensen)
Punktet udeladt, da Kim Bartholdy Jensen ikke mødte op.

Ad 5) Honorering til medlemmer af udvalget
I.fl g. TS bliver medlemmerne ”kun” lønnet i kraft af de UAT-timer, som er 
til rådighed i lektoratet. Hvis timerne overskrides, henvender man sig til 
institutlederen, som kan ansætte en ekstra lektor.

Ad 6) Referat fra møde i Kandidatudvalget
Punktet udsat, da der ikke har været møde i Kandidatud-valget.

Ad 7) DASL-skemaer
I.fl g. CR er informationen om DASL-skemaerne ikke nået ud til de under-
visere som har kontakt med de studerende. DASL-skemaer samt informa-
tionshæfte er sendt via mail fra Klinisk Fællessekretariat til alle professorer, 
lektorer, sekretærer d. 11.02.2010. Martin Tolsgaard fra CEKU har sendt 
materialet til samtlige studerende via mail samme dag.
Problemstillingen med at informationen ikke når de un-dervisere, som har 
kontakt med de studerende, vil TS ta-ge med på Institutledermøde.
Der er planlagt forsøg med DASL-skemaer på 1.rul på udvalgte afdelinger 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

på 12.semester.
På Studienævnsmødet i maj bliver DASL-skemaernes fremtid diskuteret.
HA svarer på mail fra overlæge Michael Seiersen.

Ad 8) Organisering af 1. semester kandidat
Som det fremgår af tilsendt mailkorrespondance mellem overlæge Henrik 
Arendrup og studieleder Jørgen Olsen skal der arbejdes på en fælles in-
troduktion til alle 1.semester kandidat studerende. Formålet er at give de 
studerende introduktionen til hele den kliniske uddannel-se og ikke kun til 
1.semester kandidat.

Ad 9) Gennemgang af målbeskrivelserne for kurserne og ek-samen for 1. 
og 3. semester kandidat

Kandidatudvalget har opfordret Undervisningsudvalget til at se på 
målbeskrivelserne før næste møde i Kandidatud-valget sidst i semestret, 
hvor Studieordningen skal revide-res. Der afholdes møde i konferencerummet 
på Henrik Arendrups afdeling d. 11.05.10 kl. 14.00, hvor alle inte-resserede 
er meget velkomne.

Ad 10) Gennemgang af hospitaler/afdelinger med studerende. Er grund-
laget for studenterophold ændret?

I.flg. TS diskuteres emnet i institutlederkredsen. TS vil komme med 
tilbagemelding på næste møde i Undervis-ningsudvalget.

Ad 11) TO-DO-liste
Se opdateret liste

Ad 12) Evt.
Der var intet under eventuelt.

Næste møde tirsdag d. 08.06.2010 kl.15.00-16.30
Foreløbig dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 13.04.2010
Skema til merit-godkendelse (Jesper Eldrup)
Referat fra møde i Kandidatudvalget
Gennemgang af målbeskrivelserne for kurserne og eksamen for 1. og 3. 
semester kandidat
Gennemgang af hospitaler/afdelinger med studerende.
Er grundlaget for studenterophold ændret? (Torben Schroeder)
TO-DO-liste
Evt.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

STYRENDE ORGANER

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

SUND arrangerer international 
kongres om aldring 5.-7. oktober i 
København
Københavns Universitet er i oktober vært for en inter-
national kongres med temaet Ageing, Longevity,and 
Health. Kongressen, der afholdes den 5.-7. oktober, 
er led i samarbejdet inden for International Alliance of 
Research Universities, IARU. Kongressen arrangeres af 
Center for Sund Aldring. IARU temaet ”Ageing, Longev-
ity, and Health” koordineres af SUND og indgår i IARUs 
fælles forskningsprogram Global Change.
I forbindelse med kongressen og det netop afholdte 
IARU-rektormøde i Bejing d. 13.-14. april 2010, har 
SUND udgivet et nyt nummer af IARU nyhedsbrevet 
IARU News. Nyhedsbrevet omtaler såvel IARU-kon-
gressen som Center for Sund Aldring og giver desuden 
en status på aktiviteterne i ”Ageing, Longevity and 
Health”-projektet og arbejdet med at etablere et inter-
nationalt aldringsnetværk International Healthy Aging 
Network, iHAN, med tilknytning til IARU.
IARU-news fi ndes på: http://healthyaging.ku.dk/news/
iarunews/IARU_News_03.April2010.pdf/
Yderligere information: http://ageing.iaru.ku.dk/ 
eller http://sundaldring.ku.dk/ eller http://www.iaruni.
org/

Borgermøde om Panumbyggeri af-
holdes på SUND den 6. maj
KU og Universitets- og Bygningsstyrelsen, UBST, invi-
terer borgerne i København indenfor til Åbent Hus og 
informationsmøde torsdag den 6. maj kl. 19.
Ved mødet vil der være korte informative oplæg om byg-
geriet fra Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Ulla Wewer, 
samt repræsentanter fra UBST og fra Købenavns Kom-
mune. Efter en pause med let forplejning vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Redigeret af Jonas/MOK-red

DEBAT

Kære Ulla Wewer
I løbet af den sidste uge har fokusgruppen “Studiepladser: Visioner og imple-

menteringer” færdiggjort deres rapport. Fokusgruppen bestod af medicinstuderende, 
repræsentanter fra diverse udvalg, samt en enkelt repræsentant fra fagforeningen 
TapiRus. På de 132 sider står det bl.a. udførligt beskrevet hvilke muligheder fakulte-
tet har for at ”øge kvaliteten i vores uddannelser […] de næste år”. Et af de punkter 
som bliver tydeligt fremhævet, er at fakultetet har en akut mangel på læsepladser. 
Rapporten går i dybden med dette problem og fastslår at mangel på læsepladser 
nedsætter en students kreative evne med 47,9%. Der er i rapporten også givet en 
række forskellige forslag til løsningen på dette problem. Derfor nedsatte vi en dialog-
gruppe hvor dekanatet var inviteret, men dekanatet valgte bevidst eller ubevidst 
at udeblive. Dialoggruppen afsluttede sit arbejde i dag og besluttede sig for at følge 
rapportens anbefaling.
Rapporten konkluderer at en af hovedårsagerne til pladsmanglen, skyldes de mange 
enkeltkontorer som dekanatet bruger. Desuden er denne enkeltmands kontorpolitik 
uhensigtsmæssig i forhold til sammenspillet mellem dekanatet og de studerende.

Således blev det i dialoggruppen besluttet at blandt andet dit kontor, i sin eksister-
ende form bliver inddraget og omdannet til et læsekammer til 4 studerende. Vi har 
allerede fundet et nyt lokale til dig, og her er det jo heldigt at demonstratorerne i den 
mikroskopiske studiesal gerne ville fl ytte til mindre lokaler. Dit nye kontor kommer 
til at være der, hvor den mikroskopiske studiesal tidligere har ligget. Du får et fi nt 
indrettet fælleskontor, som du blandt andet deler med Arnold Boon. Denne samling 
af universitetets ledelseskompetence vil føre til en hurtigere beslutningsproces i selv 
ganske simple sager, samt bedre synlighed over for de studerende.

Flytningen vil foregå en gang i næste måned mellem klokken 8 og 23. Vi vil sørge for 
at fl ytningen er lige så  uproblematisk som fl ytningen over til det nye studenterhus, 
således at det kan garanteres at telefon og tilkobling af dataledninger udføres 
efter senest 7-9 måneder.

Yderligere, og som kompensation for din umage med fl ytningen, må  du gerne 
beholde et af mikroskoperne som vi jo ikke længere bruger. De andre vil blive 
doneret til Panumtårnet, hvor de vil indgå i en gigantisk kunstinstalla-
tion, der på en enkelt måde skal tydeliggøre, hvor forskellen mellem 
undervisning og forskning ligger på et verdensklasseuniversitet.

Med venlig hilsen,
Felix Müller
Student
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.00 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 18.00

Det sker i FADL

»   28. april: FADLs 56-års fødselsdag
»   1. maj: FADLs 1. maj i studenterklub-
ben kl. 09. se www.facebook.com/fadlkbh
»   7. maj: FADLs Forlag afholder general-
forsamling kl 11.

Lægevikarkurser 
»   Psykiatri 2 : 27. april  + 4. maj 
kl. 16:30 - 21:00. Lokale 1.2.17

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

• Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til en evt. klagesam-
tale 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 diskuterer vagttager-
nes arbejdsforhold og de medlemmer, som er omfattet af problemstil-
linger.

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 selvfølgelig 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

www.facebook.com/fadlkbh

Hvis du bliver kandidat til sommer, skal du huske at give besked til 
FADLs sekretariat, så sørger vi for at udmelde dig inden næste semes-
terstart (og derfor undgår du en unødig kontingentopkrævning). 
Har du oprettet en Codan Forsikring igennem FADL, afmeldes denne 
automatisk pr. førstkommende 31/12 det år du bliver kandidat.

Skriv en mail til kkf@fadl.dk og husk at oplyse navn, CPR nummer 
samt grund til udmeldelse. 

Kandidat til sommer?

Meld dig til 
begivenheden 
"FADLs 1. maj 2010" 
under FADLs side på 
facebook 
(www.facebook.com/
fadlkbh). 
Så ved vi ca. hvor meget 
morgenmad vi skal købe. 

Husk FADL klistermærket 
så du kan komme ind...

Vi glæder os til en festlig 
kampdag sammen med 
dig!
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-12.30 & 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

OBS!
TIL ALLE VAGTTAGERE!
NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny brandtesten.
I perioden mellem den 1. og 18. maj skal du tage brandtesten igen – også selv om du tog den i april.
Denne periode ligger fast, således at det hvert år skal gøres på sam-me tidspunkt.

For at lette arbejdet på Vagtbureauet vil vi fremover kun opdaterer medlemssystemet (hvad angår brandtesten) en 
gang om året.
Du kan afhente dit nye kort i Vagtbureauets ekspedition fra den 15. juni til og med den 15. juli.

For at tage testen går du ind på http//fadl.powerlearn.dk eller du kan gå via linket på www.fadlvagt.dk.

Har du problemer med at logge ind kan du kontakte Vagtbureauet på 35 20 02 53 eller e-mail ksj@fadl.dk.

V B  M E D D E L E L S E R

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

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

SOMMERHOLD PÅ RIGSHOSPITALET
Rigshospitalet Hæmatologisk Klinik 1 har brug for et 
lægesekretær hold i sommerferien i
Perioden:

fra den 1. juni – 31.august.
Arbejdstid:

Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 
Oplæring:

Vil foregår på afdelingen sidst i maj
Krav:

Medlem af FADL
Bestået 6. Semester
Minimum 200 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. Maj kl. 08.00. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold– ”RH Hæma.”
Ansættelsessamtaler til sommerholdet fi nder sted på 
afdelingen (skriv derfor en uddybende ansøgning)

LÆGESEKRETÆRHOLD 1700 RH 
SØGER NYE MEDLEMMER
Vi arbejder på Mammografi sekretariatet på RH på et lille 
hold, men Det kardiovaskulære afsnit har brug for hjælp 
til at få skrevet journaler fra radiologiske undersøgelser. 
Det er derfor besluttet at udvide holdet med 5 nye 
medlemmer. 
Arbejdstid:

Mandag til fredag kl. 9-15
Krav:

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

Ansøgningsfrist: den 5. maj 2010 kl. 08.00 via. www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – mærke 
”RH-1700”

Der bliver afholdt samtaler i uge 19. 
Evt. spørgsmål til Adm. Sygeplejerske Astrid Bruun 35 24 
54 08 eller ab@fadl.dk eller holdleder Janne Fristrup Qvist 
janneqvist@gmail.com

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

A N N O N C E R

VAGTBUREAUET
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Band søger sanger!
Vores sangerinde går på barsel, og vi søger der-
for en forsanger. I første omgang i perioden frem 
til jul, men måske indtil sommer 2011.
Vi er trommeslager, keyboardspiller, guitarist 
og bassist med mange års erfaring og et solidt 
sammenspil, som spiller glad festmusik. Vi øver 
en gang om ugen, har fokus på den lækre lyd 
og møder velforberedte op til øvning. 
Ambitionen er at spille 6-10 jobs årligt.
Hvis du er interesseret er du velkommen til 
at ringe til Mads på 50935218, eller skriv til 
m_mejdahl@hotmail.com
VH Mads

Forsøgspersoner søges
Kost indtag og fedt udskillelse – KIFU
Til et forskningsprojekt der har til formål at undersøge 
kostens effekt på udskillelse af fedt i afføringen, 
søger vi:
160 raske kvinder og mænd mellem 18 og 50 år

Du kan IKKE deltage hvis du
• Er elite-idrætsudøver (dvs. dyrker mere end 8 timers 
fysisk aktivitet om ugen)
• Har ustabil kropsvægt (+/- 4 kg) 4 måneder forud 
for undersøgelsen
• Har en gastrointestinal lidelse (både tidligere og 
nuværende)
• Er i medicinsk behandling der kan interferere med 
undersøgelsens målsætninger (f.eks. kolesterol-sænk-
ende medicin)
• Er gravid, ammende eller i overgangsalderen
• Deltager i andre forskningsforsøg samtidig med 
dette

Hvad indebærer forsøget for dig?
Du skal registrere din kost i 7 dage samt opsamle urin 
og fæces i henholdsvis 2 og 5 dage. Desuden skal du 
ved afslutningen af forsøget have taget blodprøver. 
Forsøget er ikke forbundet med nogen bivirknin-ger. 

Efter endt forsøgsdeltagelse vil du enten modtage 
et skattepligtigt vederlag på 1.000 kr. eller deltage i 
et vejledningsforløb hos vores diætister med henblik 
på varig kostomlægning hvis du er overvægtig. Det 
bestemmer du selv.

Hvis du er interesseret i mere information kan du 
kontakte mig på nedenstående e-mail-adresse eller 
tele-fonnummer.

Med venlig hilsen

Michael Nørgaard
Forskningsassistent

Institut for Human Ernæring
Københavns Universitet
Rolighedsvej 30
1958 Frederiksberg C
Telefon: 61 28 35 19
E-mail: kifu@life.ku.dk

Studentermedhjælper 
til lønnet arbejde søges

Vi søger 3 medicinstuderende til udvidelse af materiale 
vedrørende genetisk projekt i migræne med aura og 
migræne uden aura. Arbejdet foregår i Dansk Hoved-
pinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. 
Arbejdet består fortrinsvis i at screene patientjournaler 
i Hovedpinecentret for potentielle migrænepatienter 
og efterfølgende lave et diagnostisk telefoninterview. 
Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/weekend). 
Efter en kort indlæringsperiode vil du selv kunne tilret-
telægge din arbejdsuge som du har lyst til. Lønnes som 
studentermedarbejder. Ansættelsen starter juni 2010.

Har dette din interesse, kan du får yderligere
oplysninger ved kontakt til klinisk assistent Han Le 
pr. e-mail: Hanlex01@glo.regionh.dk eller på telefon 
51907658.

Ansøgning bedes fremsendt pr. e-mail til 
Hanlex01@glo.regionh.dk senest d. 14. maj 2010

Webredaktør 
deltidsjob hjemmefra egen PC. 

Du er kanoninteresseret i kost og motion, selvstændig 

som person og kan formidle  videnskab så Bitten i 

Ølstykke synes det er sjovt.

Interesseret? send en mail: stigekkert@gmail.com

 

hilsen

Læge, DJH Stig Ekkert

Raske forsøgspersoner søges
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 59 år søges til et 
videnskabeligt forsøg. 

Baggrund
En række sygdomme i hjernen påvirker hjernens gen-
nemblødning, og nogle sygdomme i hjernen skyldes 
direkte nedsat eller ophør af blodgennemstrømnin-
gen til hjernen. Et eksempel herpå er en blodprop i 
hjernen, hvor det område i hjernen der mangler sin 
blodforsyning dør i løbet af minutter. Måling af hjernens 
blodforsyning er derfor af stor betydning både for at 
forstå, diagnostisere og behandle hjernesygdomme. Vi 
ønsker at udvikle ikke-radioaktive, bedre og billigere 
metoder, end dem der eksisterer i dag. Her anvendes 
MR-skanning som er en undersøgelsesmetode baseret 
på anvendelsen af magnetfelter og radiobølger. Derfor 
er man ikke udsat for røntgenstråler eller andre former 
for mulig skadelig stråling under skanningen.

Hvor 
Radiologisk afdeling, hovedindgang 3, 1. sal
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup

Hvad
Du vil indledningsvist få foretaget en blodprøve for at 
se om nyrefunktionen er normal.
Selve undersøgelsen består af MRI undersøgelser hvor 
gennemstrømningen af blod til hjernen måles mens du 
ser på en skærm. Der vil blive brugt et ufarligt kontrast-
stof som sprøjtes ind i en over-fladisk vene. 

Varighed
Samlet forberedelses- og undersøgelsestid ca. 3 
timer.
Der gives udgiftsgodtgørelse på 150 kroner pr. time. 
Beløbet er skattepligtigt.

Krav
Du skal være rask. Du må ikke have metal i kroppen 
eller lide af klaustrofobi.
Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite.

Henvendelse:

Enhed for funktionel billeddiagnostik, Klinisk Fysiologisk 
Nuklearmedicinsk Afdeling 
Glostrup Hospital

Kontakt os helst per mail, da vi ikke træffes telefonisk 
1-7. maj.

Henrik BW Larsson,  
Professor,  over læge, 
dr.med. 
e-mail: henlar02@glo.
regionh.dk
Tlf: 4323 2432

Otto Henriksen
Læge, klinisk assistent. 

e-mail: otthen01@glo.
regionh.dk
Tlf. 4323 4486 

PLO - Lægedage 
søger studentermedhjælp 20-25 timer om ugen
Tidsbegrænset stilling

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) søger en 
dygtig studentermedhjælp til registrering og booking 
i perioden 5. august til 15. december 2010.

Arbejdet består primært i kursusregistrering til de 
praktiserende lægers årlige lægekongres, Læge-dage. 
I uge 46 vil du deltage som bookingassistent på læge-
kongressen (Lægedage) i Bella Center.

Opgaver
Administrativt og praktisk arbejde med registrering og 
booking i forbindelse med lægekongres i november.

• Registrering og tilmelding af kursisterne i booking-
system
• Udsendelse af fakturaer, breve og badges til kur-
sisterne
• Vejledning til henvendende kursister om udbud af 
kurser
• Forefaldende sekretæropgaver.

Faglige kundskaber
• Gerne erfaring med registrering/booking 
• Venlig og professionel telefonservice
• Gerne nogen erfaring med statistik
• Gerne nogen sekretærerfaring.

Personlige egenskaber
• Arbejder struktureret, grundigt og hurtigt
• Er serviceminded, fleksibel og udadvendt
• Har gode samarbejdsevner og masser af energi
• Arbejder effektivt, har overblik og er god til at kom-
munikere, såvel skriftligt som mundtligt.

Arbejdstiden vil være dagligt i tidsrummet kl. 9.00-
14.00. I uge 46 må påregnes ca. 45 timers ar-bejde.

Du vil komme til at arbejde i rare omgivelser med søde 
kolleger - tonen er uhøjtidelig.

Tilkendegivelse af interesse samt CV med relevante 
oplysninger bedes mailet senest den 5. maj 2010 til 
Kirsten Talbro Laraignou (ktl.plo@dadl.dk)  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte leder af Lægedage, Kirsten 
Talbro Laraignou (tlf. 35 44 84 74).

Praktiserende Lægers Organisation er en landsomfat-
tende organisation, der har til formål at varetage de 
alment prakti-serende lægers faglige og økonomiske 
interesser. Vi er en del af Lægeforeningen.

Vores sekretariat, der består af 26 ansatte, har til huse 
i Domus Medica, tæt ved Østerport station.

ANNONCER

Statister søges til TV
Er du interesseret i at få din først optræden på 
nationalt tv?
- Så har du muligheden her!

TV-kokken Steffen F. Latus søger lægestuderende, 
som har gastronomisk interesse og erfaring.
I programmet "Spise og Fise" vil Steffen og den 
heldige vinder af pladsen som statist hver uge 
tilberede forskellige former for kål, så selv den mest 
kræsne får lyst til at smæske sig i det!
Steffen F. Latus har erfaringer med blomkål, 
grønkål, hvidkål, kinakål, knudekål, rosenkål, 
rødkål, savoykål, spidskål og bok choy!

Din opgave...
Din opgave som statist og ekspert om kroppen 
vil være at fortælle om de forskellige regioner af 
fordøjelseskanalen fra mund til anus og løbende 
informere om, hvor kålen nu befinder sig i MT-
kanalen.

Arbejdstid: hver mandag 12-20
Krav: Bestået 4. semester
Ansøgningsfrist: 11/5-10
send den til: flatus@gmail.com
Bliver du kaldt til samtale, vil det være et krav, at 
du selv tilbereder en ret med kål og præsenterer 
den for kokken. Kig i de støvede kogebøger eller på 
nedenstående link efter inspiration:
http://kaalkaellingerne.wordpress.com/

Mvh Jonas/MOK-red
På vegne af Steffen F. Latus

Steffen F. Latus
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10 IMCC

Vil du i klinik i Kenya til 
efteråret?
PIT har starter en nyt samarbejde op med 
Karatina District Hospital beliggende i
East Mathira District, Kenya. To pladser til 
medicinstuderende er derfor ledige med
start 1. september. Hospitalet har både en 
outpatient department (svarende til
ambulatorium), inpatient department og out-
reach department (svarende til almen
praksis). Hospitalet har 200 senge fordelt over 
4 afdelinger: kirurgisk, medicinsk,
pædiatrisk og fødselsafdeling.
Opholdet fungerer som et 3 måneders kliniko-
phold, der kan tælle som VKO (valgfrit
klinisk ophold). PIT sigter efter at fi nde hospi-
taler, der lader de studerende tage stort
ansvar, således man indgår aktivt som en del 
af personalet på hospitalet. Hospitalet
stiller en bolig til rådighed mod et lille beløb. 
Alle udgifter i forbindelse med
opholdet er selvfi nansieret herunder fl ybillet-
ter, bolig, mad, vacciner m.m. Pladserne
fordeles efter først til mølle princippet efter 
onsdag d. 28. april. Det er et krav at du
har bestået 8. semester før udsendelse. Skriv 
en mail med oplysninger om navn,
semester, universitet og evt. rejsemakker til 
rekruttering.pitkbh@gmail.com.
Spørgsmål er også velkomne på samme 
adresse.
Rekrutteringsgruppen, PIT

IMCC månedsmøde
TIL ALLE STUDERENDE!!!
Kom og vær med i IMCC! Start med at komme til en af 
vores møder og hør hvad du har af muligheder for at få 
et mere spændende liv.

Dagsorden for IMCC månedsmøde torsdag d. 29 april 
2010 kl. 17:00 i studenterhuset

1. Referent og ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nyt fra ansvarsposterne:
- Formand – kommende valg af ny formand
- Pr-koordinator og pr-gruppe
- Økonomiansvarlig
- Socialansvarlige
- Lokalsekretær
4. Nyt fra undergrupperne
5. IMCC GF – København 2010
6. Forårsfest – uddelegering af arbejdsopgaver 
7. Dato for ekstraordinær generalforsamling
8. Valg temagruppe for næste månedsmøde
9. Evt.
10. Temaoplæg: sex-ekspressens NECSE tur
11. kl. ca. 18:15 –  Rp. mad ca. 800g x 1 aften  
 rp. vin 100 ml hver 10 min. x 12 aften/nat

MÅNEDSMØDE I EXCHANGE!
Kom på tirsdag den 4.maj kl 17 i studenterhuset! Der er møde i en time og
derefter middag.
Det er sommerens 23 studerende der er på programmet - vi skal fi nde bolig
og buddies, hospitalsafdelinger og ikke midst sammensætte et super
socialprogram.
Kom og vær med!
- Hvis du vil spise med efter mødet, så vær sød at melde dig til exchangekbh@gmail.
com.

VIL DU TIL SIERRA LEONE OG 
LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE 
FRA 15. AUGUST 2010 TIL 1. FEBRUAR 
2011??
 
IMCCs Masanga gruppe søger en medicinstuderende 
til at arbejde på vores fejl- og underernæringsafdeling 
på Masanga Hospitalet i Sierra Leone, Vestafrika, i 
perioden 15. august 2009 til 1. februar 2011. 
Masanga gruppen er en lille gruppe under IMCC Århus 
men vi er meget interesserede i at få medicinstud-
erende fra landets øvrige universiteter til Masanga. 
Vi har tidligere haft en engelsk og norsk studerende 
udsendt. Vi har fundet en studerende der skal af sted, 
så du skal ikke rejse alene.
Som udsendt i Masanga får du en enestående mulighed 
for at arbejde i en lille organisation med basalt sund-
heds- og udviklingsarbejde. De primære funktioner 
er at supervisere og udvikle arbejdet på afdelingen 
samt at samarbejde med sundhedsmyndigheder og 
andre NGO’er lokalt. Derudover bliver der foretaget 
abdominal kirurgi på hospital, som kun har én læge, 
og der er mulighed for at deltage i arbejdet på bl.a. 
børneafdelingen, den kirurgiske afdeling, røntgenafde-
lingen og laboratoriet. Det er i høj grad et ophold, hvor 
du delvis er med til at etablere en mere langsigtet 
forbedring af sundhedssystemet i et af verdens fattigste 
lande, men hvor du også selv har stor medindfl ydelse 
på dine opgaver.  
 Du skal have gennemført dit første kliniske ophold 
for at komme afsted.
Læs mere på vores hjemmeside www.imcc-masanga.dk, 
hvor du også kan fi nde vores ansøgningsskema.
Du er også meget velkommen til at skrive en mail 
imcc_masanga@yahoo.dk eller ringe til Line Sindal 
(26577185), der har været i Masanga i efteråret 2009, 
og få svar på dine spørgsmål.
Ansøgninger skal sendes til imcc_masanga@yahoo.dk 
senest den 1. juni 2010. 

NEPAID MÅNEDSMØDE
 
Tirsdagen den 4 maj

Kl. 17.oo IMCC Lokal
Studenterhuset
 
Kom og hør om vores spænnande projekt som vi arbe-
jder
sammen med Nepalesiske medicinstuderende i Kat-
mandu.
Lige nu er vi en ekspansiv fase, så vi har brug før alle 
hænder. 

Research Exchange restpladser til sommer og i foråret:
Vi har i år stadig nogle få restpladser tilbage til dem, der skulle være interesseret i at komme på et Research 
Exchange ophold i udlandet af fi re ugers varighed. Perioden skal gå fra den første mandag i måneden til den 
sidste fredag i samme måned.
Prisen for et forskningsophold er i øjeblikket 2300 kr. og du har mulighed for at få 300 kr. tilbage, hvis du 
efterfølgende skriver en rapport om dit ophold. Husk at du også kan søge legater.

Vi har restpladser i følgende lande:

Brasilien (IFMSA-Brazil): NB. Ikke fl ere pladser i juli og august

Brasilien (DENEM Brazil)

Spanien (IFMSA-SPAIN)

Catalonia - Spain (AECS)

Portugal (PorMSIC): NB. Ikke fl ere pladser i august

Greece (HelMSIC)

Indonesia (CIMSA-ISMKI)

Slovenia (SloMSIC)

Muligvis Thailand (IFMSA-Thailand).

En oversigt over de en forskellige forskningsprojekter i de enkelte lande udbydes på vores database hjemme-
side: http://www.ifmsa.net/public/searchredb.php

NB. Husk at kigge under de rigtige organisationer. Brasilien og Spanien er opdelt i to organisationer.

Send der efter en email med landeønske og tre projektønsker i prioriteret rækkefølge til National Offi cer of 
Research Exchange på email: nore.denmark@gmail.com.

Sexekspressens Aktiondag
Hej vi er en (k)ærlig basisgruppe der søger 1.-12. se-
mesters 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. der har været lidt forvirring vedrørende datoen for 
Aktiondagen. 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!
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Det sidste nye initiativ fra SAMS Kbh 
hedder lægevagtordningen.

Vi har i samarbejde med lægevagterne 
i København, fået etableret muligheden 
for at komme ud og køre en aften med en 
vagtlæge.

Aftnen byder forthåbenlig på interessante 
og inspirerende oplevelser, som kan give 
et billede af, hvad det også vil sige, at være 
almen mediciner.

For at komme ud og køre med lægevagten skal man 
være medlem af SAMS Kbh. Dette koster 50 dkk/år og 
opkræves hver 1. februar.

Vejledningen til hvordan man kommer ud og køre med 
vagtlægen, fi nder du på “samsmedlem” grupperummet 
på punkt.ku.dk når du har meldt dig ind.

Du kan også melde dig ind via vores hjemmeside www.
samskbh.dk

Kom til “SAMS Kbhs 
(gen)Fødselsdag”
SAMS Kbh er studentergruppen på Pa-
num for de studerende der interesserer 
sig for Almen medicin.
Vi afholder foredrag, debataftener og 
meget andet.
Kom og få kage, kaffe, lege (fx limbo) og 
en sludder og hør om vores spændende 
gruppe.

Det er Torsdag den 29/4 kl 15:00 i 
Kantinen ved bordfodboldbordet.

Jakob kommer og forkæler ørerne med lidt smooth 
jazz på pianoet.

MIKAM inviter-
er til udvidet 
månedsmøde: 
Onsdag den 5. maj 2010 kl 
16 i vores lokaler på 1. sal i 
det nye Studenterhuset.
Vi evaluerer blandt andet 
vores fantastiske hyttetur, forelæsningsrækken og 
snakker om Sommerfesten!
Som altid er der gå humør, kage frugt og te! Kom 
glad og blive lidt længere denne gang, for vi skal 
kigge på vores bibliotek og rydde op og rundt i 
lokalet efter mødet, det vil sige fra kl 18. 
Afslutningsvis vil vi spise Pizza sammen (egen-
betaling).

Nye som gamle er velkomne, alle kan være med! Det 
er lige meget om du er på  1. eller 12. semester, vi 
bliver altid rigtig glade for nye ansigter!
Eller:
Hvis du vil på vores mailingliste, skriv gerne dit 
navn til mail@mikam.dk . Her for du masser af in-
formation om vores arrangementer og møder. Check 
også facebook for MIKAM eller vores hjemmeside 
www.mikam.dk

Kære Medlemmer!
Vi annoncerer hermed, at der lørdag d. 15. maj vil blive jagtet hornfi sk ved den østsjæl-
landske kyst. Husk termokande. Stedet vil afhænge af vind, vejr og strømforhold.

Endvidere vil der d. 2. Maj og d. 16 maj være fl ugtskydning på KFK (se evt. claytarget.
dk).

Nærmere oplysninger følger via grupperum. Hvis du endnu ikke har fået taget dig sammen 
til at sende en mail til fajl.jagt@gmail.com er der endnu plads i medlemsbogen.

Med venlig hilsen

Saddiq og Simon

FORNIKS månedsmøde
Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neu-
rokirurgi?
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 arrangementer.

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

FORNIKS

Tilmelding til fodboldturner-
ing og ølstafet ved næste lange 
fredagsbar den 7/5 er startet.
Tilmeldings kardus hænger ved storebar i 
stud.klubben. Allerde har mange hold tilmeldt 
sig, så skynd dig hvis du vil ha dig og dit hold 
på. Først til mølle.
Alle boldhold (4 personer + evt. trænere og 
udskiftere) skal have min. én med dobbelt x 
kromosom på banen.
Alle ølstafet hold (4 personer) skal betale 
100 spir for deltagelse (giver minimum 2 øl 
pr. mand).

 
Som altid vil et hold af fl otte og kompetente dommere styre slagets gang. 
I år er disse særligt inporteret fra den tyske Bundesliga! (Es gibt nur ein 
Rudi Völler).
 
Hrr. Langhoff, overdommer

Pumpefesten  i år bliver traditionen 
tro afholdt første tirsdag i juli
dvs. den 6.juli

Festen er en fejring af de færdige læger fra vinter 
og sommer 10´
Som er specielt inviteret til begivenheden.

Der er mulighed for(os)andre studerende at komme 
med ved forevisning af
studiekort til SUND.
Det bliver årets fest og en skøn afslutning på endnu 
et panum år.

Der vil være band og forkælelse af de deltagende

Færdige læger må tage en gæst med.

Mere info følger, men husk at sætte kryds i kalen-
deren.

Pumpede Hilsner pumpefestudvalget

BASISGRUPPER

PIT månedsmøde!
PIT holder månedsmøde mandag den 3. maj kl 16. 30 i Studenter-
huset.
Mvh. PIT København

Årlige skovtur for aflange dyr!
af Blallas og Blarkus

Jeg 
kan sgu' da se 

du har spist noget 
af vores mad! Det 

kender jeg ikke 
noget til!

Jo 
du har! Din hale 

ligner en bikube og en 
hundelort!
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Problemerne har hobet sig op for OA 
og som alle andre rigtige rappere ”… 
løser vi problemer på den måde vi løser 
problemerne og det er med vold.” Rap-
perne er imod at Danmark bliver mere 
og mere blødsødent og dette kalder de en 
”Sys Bjerre-risering”. De er også meget 
enige om, at de løse håndled forpester 
Danmark og vold er den bedste måde at 
løse problemer på.
Derudover så hjælper det også på dame-
fronten at være lidt hård i munden. De 
har lavet en sang som hedder ”Grimme 
piger” og i den forklarer de hvordan 
grimme piger finder sig i lidt mere. 
Derfor går OA altid efter de grimme 

kællinger, som de selv 
udtrykker det, da der 
er flere af dem og de er 
nødt til at leve med den 
dårlige behandling for 
at få nogen som helst 
form for samvær. 
”Der er dog en enkelt un-
dtagelse vi lige har skre-
vet ind i OA’s grundlov, 

som fede Mads, som er den eneste af os, 

der er rigtig god til at skrive, han har 
skrevet … de dumme lækre kællinger 
dem skal man holde fast i.”
Denne undtagelse blev skrevet ind da 

OA fik en VIP invitation 
til Paradise-fest hvor der 
ville være et helt disko-
tek fyldt med ”dumme 
lækre kællinger”. Don 
Rambuk, en af OA’s 
medlemmer, ønsker 
også inderligt at ”… 
tage på noget der hed-
der One Night Stand 
med hende(Tammie fra 
Paradise Hotel, MOK.
red.).”

OA er overbevist om at 

de, via deres sange, ændrer verden:
”Vi starter med Danmark, så går vi 
ned over Tyskland. Der har vi en force, 
det er Narko Niller, han kan snakke 
tysk. Han går også under Narkotikum 
Niller.” – Don Rambuk
Snitte Tony har lavet et cover af Ras-
mus Seebach’s Engel og dette har de 
lavet for at bevise man ”… kan tage 
et rigtigt homonummer og lave det til 
voldsrap.” Dette har OA også gjort med 
Vengaboys’ We like to party. Den sang 
kan du finde under ”Vi elsker stifter”. 
OA drikker kun Odense Pilsner og da 
Don Rambuk var til Award show havde 
han medbragt 20 Odense stifter (stifter 
er øl, MOK.red.), men de lukkede ham 
ikke ind til showet. 

Selvom der ikke er nogen fra OA, der 
har taget 6. klasses eksamen har OA 
eksperimenteret med at lave metam-
fetamin. De prøvede at blende nogle 
stifter og nogle BigMac’s og putte dem 
op i bagen på deres producer, men de 
fandt hurtigt ud af, at det ikke var 
sådan man lavede narko. 

Jim Lyngvild som er Ekstra Bladets 
moderedaktør og homoseksuel udtaler 
at ”det er kamp morsomt … at de vælger 
at til sidst at køre alle dem der danser 
er bøsser mens de alle sammen danser.” 
Om Jim Lyngvild udtaler OA: ”han er 
jo lort og lagkage” og som direkte svar 
fortæller de at det jo er Kamp March og 
ikke dans de laver. 

Dem fra OA er alle enige om, at de kan 
sammenlignes med Gud. Han havde en 
krans omkring hovedet og et kort. OA 
har stifter og elefanthuer og som de 
selv siger, er de bare up-to-date. Deres 
syn på andre etniciteter er ikke helt så 
up-to-date, da de mener, at alle negere 
er kannibaler.  

Et råd som OA har til alle mandlige 
læsere er, at vi skal finde de allergrim-
meste kællinger, begynde at bunde 
stifter og blive kendt på at lave voldsrap. 
De kvinder vi finder på medicinstudiet 
er de forkerte kvinder da vi mænd skal 
have nogle kvinder vi kan holde nede 
som man kan holde styr på. Man skal gå 
efter de kvinder med grimme ansigter 
men flotte kroppe og købe en elefanthue 
hun kan have på under samleje.

Markus/MOK.red.

Tak til Peder Warming og Michael Con-
cillado for hjælp med interviewet

Odense Assholes[OA] er en rap-
gruppe fra Odense som laver vold-
srap. De blev i december 2008 kendt 
for ”Julefrokost” som P3 promov-
erede til den helt store guldmedalje, 
så den i skrivende 
stud har 158.879 hits 
på youtube. OA er i 
på tour i øjeblikket 
og i forbindelse med 
deres koncert på rust 
fik MOK lov til at 
komme ind og inter-
viewe Snitte Tony, 
Don Rambuk og Narko Niller fra 
OA.
For et års tid siden lagde de ”Bøsser 
bløder lyserødt” op på youtube. Dette 
var for meget for foreningen for bøsser 
og lesbiske på fyn og, heldigvis for 
OA er, dårlig omtale er bedre end in-
gen omtale. Derfor 
blev sangen hur-
tigt et hit landet 
over. Hvis dette 
ikke skulle være 
stødende nok val-
gte de 14 dage efter 
releaset på ”Bøsser 
bløder lyserødt” at 
smide ”Kælling du 
kan ik’ køre bil” op 
på youtube. Denne 
sang har på un-
der et år fået over 
150.000 hits.
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OA’s slagsang
OA har lavet en slagsang som de synger 
til hver koncert for at vise hvad de er 
lavet af.

Du ligner sæk lort 
Så stik hovedet i en sæk

Hovedet i en sæk 
Sæk spred dine balder

Opskrift på kø'kage
(Kødkage, MOK.red.)

Kødkage er en OA nationalret. Den er delikat og 
som de selv siger en hån til vegetarer

Ingredienser:
- 3 frysepizzaer fra fakta
- 1 kg oksekød
- 1 kasse stifter

Man steger oksekødet i to store bøffer, der er på 
størrelse med pizzaerne. Det placeres som en 
lagkage med 1 pizza, 1 bøf, 1 pizza, 1 bøf, 1 pizza. 
Så har man en kødkage.

Stifter(noun.)
Drink, genstand, øl


