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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: Mia Joe og Jannie/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 27, årgang 42 udkommer
  MIKAM månedsmøde, kl. 16, se s. 11
  SATS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 10

Torsdag: PMS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 11
  Studenterpræsten inviterer til film, se s. 6
  Strikkecafeen Den røde tråd, kl. 15:30, se s. 6

Fredag: Studenterpræsten inviterer til koncert, se s. 6

LAAAAANG FREDAGSBAR I STUDENTERKLUBBEN, se s. 10
med fodboldturnering kl. 14 og ølstafet kl. 17

Lørdag: IMCC arrangement, kl. 18:30, se s. 10
  

Søndag: Hallas kommer hjem fra lissabon, kl. 22:00, tag ud og hent ham!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Møde i Frit Forum, kl. 20, se s. 7

Tirsdag: SAKS månedsmøde, kl. 16, se s. 10
  JONAS 0 FYLDER 22 ÅR!

Denne  redaktion

MOK

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 

Denne  redaktion

2009-2010

Mathias Hvidtfelt Hansen deltog i middagen
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Kære Felix Müller,

Tak for dit debatindlæg i MOK-bladet nr. 26. 
Allerførst vil jeg gerne kom-plimentere dig for, at 
du i dit indlæg har valgt en humoristisk tilgang. Og 
så til sagen. Jeg fortolker dit indlæg sådan, at der 
mangler læsepladser på Panum og generelt et bedre 
studiemiljø.

Et universitet skal tilbyde de studerende faciliteter, 
der styrker de faglige og sociale miljøer. Panum 
blev bygget i 70’erne og var i sin tid et moderne 
forsknings- og uddannelsessted.  Siden dengang 
har de studerendes ønsker og behov ændret sig 
væsentligt, og mange studenterfaciliteter trænger 
til at blive moderniseret. Det viste også den Under
visningsmiljøvurdering, som blev udarbejdet i 2006, 
og som mange studerende medvirkede til. 

Derfor har jeg, siden jeg tiltrådte som dekan i 2005, 
arbejdet ihærdigt på at forbedre studiemiljøet på 
SUND. Det har været vigtigt for mig hele tiden 
at inddrage de studerende i denne proces. Jeg har 
nedenstående listet en række af de iværksatte 
initiativer:

- Etablering af nye læsepladser på ”kemigangen”, på 
vandregangene og i Teilumbygningen
- Etablering af 94 nye læsepladser i Panumbiblioteket 
(færdig sommer 2010)
- Modernisering af Panumkantinen
- Etablering af Studenterhuset med 520 m2 kontor- og 
mødelokaler til SUND’s basisgrupper 
- Ombygning af Studenterklubben
- Udskiftning af gamle stole i undervisningslokaler
- Etablering af trådløs it på alle studenterområder
- PC-baserede eksamener for samtlige skriftlige 
eksamener (som det eneste fakultet på KU)
- Mere it  i  undervisningen, f .eks.  digital 
mikroskopi.

A l t  i  a l t  h a r  S U N D 
investeret ca. 50 mio. kr. 
i studiemiljøet på Panum 
over de seneste tre år.

Og det slutter ikke her. Alene 
i 2010 planlægger SUND 
at investere yderli-gere 
600.000 kr. på støjdæmpning 
i  P a n u m b i b l i o t e k e t , 
e t a b l e r i n g  a f  e n  I n -
ternational Student Lounge, 
videre udbygning af det 
trådløse netværk og bedre 
belysning.

Endelig står vi over for en omfattende renovering 
af Panum, som vil løfte både undervisnings- og 
studiemiljøet markant.

Derudover har KU investeret i studiepladser og it-
faciliteter på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek (”KUB Nord”) på Nørre Al-lé, som 
også er rådighed for alle SUND-studerende. 

Fakultetets studiemiljø støttes også gennem tilskud 
til forskellige studenter-aktiviteter:

- Medfi nansiering af MOK-bladet: 125.000 kr.
- Tilskud til studenteraktiviteter: 200.000 kr.
- Tilskud til Panumkantinens drift (for at holde 
priserne nede): 1,5 mio. kr.
- Organisation af den årlige karrieredag: 250.000 
kr.
 
Endelig vil KU i 2010 udarbejde en ny Undervisni
ngsmiljøvurdering. Yder-ligere information herom 
følger senere på året. 

Vores studiemiljø kan blive bedre, ja. Men vi må ikke 
glemme de mange initiativer, som vi allerede har 
gennemført. Det betyder dog ikke, at det stopper her. 
SUND vil fortsætte med at investere i studiemiljøet, 
og vi lytter hele tiden til vores studerendes behov.

Netop derfor vil jeg på dekanatets vegne gerne 
invitere alle SUNDs stud-rende til et fællesmøde, 
hvor vi kan drøfte fremtidens studiemiljø, kvaliteten 
af undervisning, eksamener og andre emner, som vi 
normalt ikke får diskuteret studerende og ledelse 
i mellem.

Mødet fi nder sted fredag den 21. maj kl. 8.15-9.00 i 
Dam auditoriet.

Jeg håber, at så mange som muligt lægger vejen 
forbi til en kop kaffe, en croissant og en konstruktiv 
debat.

Med venlig hilsen
Ulla Wewer
Dekan

P.S. Kære Felix, tak for dit forslag om fælleskontorer 
for dekanatet. Jeg kan oplyse, at jeg selv har et 
kontor på 28 m2, som primært bruges til møder, 
uddannelsesprodekan Hans Henrik Saxild og 
forskningsprodekan Birthe Høgh har hver et kontor 
på 13,5 m2, mens fakultetsdirektør Arnold Boon og 
klinisk prodekan Karsten Bech deler et skrivebord 
i vores mødelokale. Det synes jeg ikke er prangende 
for et fakultet med en omsætning på 1,6 mia. 
kr., så dit forslag er faktisk ikke helt så langt fra 
virkeligheden 

DEBAT
Hvad har SUND gjort for Studiemiljøet?
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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
DagsordenAd 1) Godkendelse af dagsorden

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

den godkendtAd 2) Godkendelse af referat fra 09.02.2010

GodkendtAd 3) EvalueringInstitutlederkredsen 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-skemaerI.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 kandidatKandidatudvalget 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-listeSe opdateret listeAd 12) Evt.Der var intet under eventuelt.Næste møde tirsdag d. 08.06.2010 kl.15.00-16.30

Foreløbig dagsordenGodkendelse 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 kandidatGennemgang af hospitaler/afdelinger med studerende.

Er grundlaget for studenterophold ændret? (Torben Schroeder)

TO-DO-listeEvt.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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 

KøbenhavnKøbenhavns 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 WewerI 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 MüllerStudent

Du kan læse 
felix müllers 
debatindlæg 
som 
dekanen 
her 
besvarer 
på på 
www.
MOK.dk 
under 
arkiv.

Det 
er på 
side 5

Ugens basale quiz
Vi skal denne gang hellige os anatomien. 
Fortæl os, kære læser, hvilken knogle i bev-
ægeapparatet som ingen muskeltilhæftning 
har, og som i øvrigt har en unik retrograd 
blodtilførsel.

Send dit svar med semestertrin og telefonnum-
mer til mok@mok.dk.

Troels/MOK-Red.

Sidst uges vindere og svar

Basal quiz: Sertoliceller. Vinderen var Lars P. Jensen, 
1.semester - stort tillykke med en lækker fl aske vin.

Diagnostisk Quiz: Der var ganske rigtig tale om en 
trykkende tumor i adenohyposysen, nærmere be-
stemt et prolaktinom. 
Blandt de rigtigere svar blev udtrukket en gammel 
kending: Jesper Rydberg. Stort tillykke. 

Lars Pristed Jensen kom ellers med ellers med et 
kreativt forslag:
"Det må være fordi det er en kvinde
“Kælling! du ka ik køre bil!”
+ hun er nok gravid."
Meget modent. Desværre ikke rigtigt.

Troels/MOK-Red.

Diagnostisk quiz

En 40 årig mand henvender sig i medicinsk skadestue, 
efter at være set af egen læge. Denne har konstateret 
abnormt blodsukker.

Fra egen læge læser du endvidere at han er kendt med 
kongestiv hjertesygdom.

Med dit kliniske falkeblik bemærker du straks at man-
den har en svag gylden hudfarve. Dog angiver han ikke 
at have været ude og rejse eller været i solarium. 
Af andre gener oplyser han, at han i længere tid har 
døjet med smerter i fi ngrenes grundled. Endvidere 
har han i længere tid følt sig træt, og har haft nedsat 
lyst til sex, til trods for en ganske lækker kone (som 
ledsager ham - MILF)

Din objektive undersøgelse er upåfaldende fraset let 
hepatomegali og en let testisatrofi .

Kære læser - hvad ville du forvente at dine standard-
blodprøver viser, og hvad fejler patienten?

Send dit svar med angivelse af semester og telefon-
nummer til mok@mok.dk

Troels/MOK-Red.

UGENSUGENS

Kære Læser

Tillad mig at opfriske den historiske viden for 
baggrunden for et populært bagværk.
I 1633  stod en lokal bager i Wien i ekstase 
over at en truende invasion var blevet opgivet. 
Som symbolet på landets sejr valgte han derfor 
at bage en halvmåne formet klump butterdej. 
Resultater lavet af ekstatiske menneskers er 
jo sjældent værd at glemme, og ligeså gik det 
bagværket som blev døbt croissant. Croîter 
kommer fra fransk og betyder vokse, altså en 
voksende halvmåne.

Når det nu skal bringes frem, er det fordi 
dekanen i sin glæde over at de studerende inter-
esserer sig for deres studiemiljø, deres eksamen-
er, deres undervisning – ja nogen synes ligefrem 
det er så spændende at hele Danmark skal 
kende til kvaliteten gennem medierne. I denne 
ekstase vil dekanen gerne byde alle studerende 
på en croissant med tilhørende kaffe og en snak 
om de emner som de studerende normalt ikke 
lige får snakket med dekanatet om.

Og hvad kunne det så være??? Jo hvad med det 
pludselige stop i ombygningen af studenterk-
lubben som vi var blevet lovet? Hvor skal alle 
de studerende som er blevet optaget placeres 
i de i forvejen overfyldte klinikker? Hvorfor 
forsvinder læsepladserne? 

Jeg synes dekanens udspil er kærkomment, 
men det forpligter også os som studerende. 
Sidste daværende dekan Ralf Hemmingsen 
holdt fællesmøde var Lundsgaard fyldt til bris-
tepunktet. Det samme skulle gerne gentage sig 
til dette møde. Har man en gang ytret sig til en 
1. Maj tale, være bitter på guldfasanen over 
dårlige eksamener, haft elendige SAU under-
visere el. bare været generelt frustreret over 
ledelsens manglende forståelse 
for hvad vi som studerende 
egentlig frustreres over, så er 
dette formentlig eneste chance 
for at tale direkte til ledelsen.
Lad eksamenslæsning være ek-
samenslæsning. Lad morgenkon-
ference være morgenkonference 
og kom til stormøde fredag d. 21. 
maj 8.15 – 9.00 
Kan du ikke deltage vil MOK 
gerne stille spørgsmålet for 
dig! Send dine spørgsmål til 
mok@mok.dk
Så vil vi stille dit spørgsmål 
for dig!

Mikael/mok-red



4 ANNONCER
Forsøgspersoner 

til kost-træningsforsøg 
søges

Krav til dig:
Du skal være sund og rask, mand, ikke-ryger og 
mellem 20 og 30 år. Du skal være utrænet, dvs. at 
du ikke må lave regelmæssig styrketræning eller 
anden belastende fysisk aktivitet til hverdag.

Forsøget:
Forsøget foregår på Institut for Idrætsmedicin på 
Bispebjerg Hospital i perioden maj-juni 2010. 
Vi undersøger den muskelproteinopbyggende ef-
fekt af indtag af mælkeprotein efter udførelse af 
et let træningspas med det ene ben.

Inden du skal møde ind til forsøget skal du til en 
forundersøgelse, hvor du vil få taget screenings-
blodprøver, lavet en maksimal styrketest af lår-
muskulaturen samt få lavet en DEXA skanning for 
at finde din fedtfri kropsmasse. Forundersøgelses-
dagen tager ca. 3 timer.

I 3 dage op til forsøget skal du følge en enkel kostp-
lan, som du vil lave sammen med forsøgslederen. 

Selve forsøgsdagen er af cirka 11 timers varighed. 
Her vil du få indlagt venekatetre (”drop”) i armene 
til infusion af ikke-radioaktivt sporstof og blod-
prøvetagning. Herefter skal du træne dit ene ben 
med lav belastning i en halv time, hvorefter du skal 
drikke en mælkeproteinblanding over de næste 10 
timer. I denne periode vil vi udtage muskelprøver 
fra begge bens lårmuskler. 

Honorar:
Der vil blive ydet en skattepligtig ulempegodt-
gørelse på 2000kr for din deltagelse.

Interesseret?
Så kontakt:
Rasmus Bechshøft, Stud. Med.
Telefon: 5184 8898 mellem 9 og 20 på hverdage. 
 e-mail: rasmusbechshoeft@stud.ku.dk
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital,
Bispebjerg Bakke 23, 2. tværvej, bygn. 8, 1. sal,

2400 København NV. 

Kursus i Global Health 
Challenges 

I to uger af din sommerferie kan vi tilbyde dig 
en vidensrejse ud i sundhed og globalisering, ud-
viklingsstrategier, globale aktører, sundhedssys-
temer og sundhedspolitik, “smitsomme og ikke-
smitsomme sygdomme”, børne- og reproduktiv 
sundhed, voldelige konflikter, menneskerettigh-
eder, hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge 
og indvandrer i sundhedssystemet, brain-drain 
og meget mere.

TID: 16. august til 27. august 2010
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr 
for ikke KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre 
med interesse for emnet.
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 12. maj 2010
ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra:  
http://www.globalhealth.ku.dk/ssghc/ 
ARRANGØR: Copenhagen School of Global 
Health og IMCC
KONTAKT: Kursus Koordinator, Sandra Vil-

lumsen - globalhealth.ku@gmail.com 

Studentermedhjælp-
er til lønnet arbejde søges

Vi søger 3 medicinstuderende til udvidelse af mate-
riale vedrørende genetisk projekt i migræne med 

aura og migræne uden aura. Arbejdet foregår på 
Hovedpinecentret/Neurologisk afd., Glostrup 
Hospital. Arbejdet består fortrinsvis i at screene 
patientjournaler i Hovedpinecentret for poten-
tielle migrænepatienter og efterfølgende lave et 
diagnostisk telefoninterview. Arbejdstiden er 
fuld fleksibel (dag/aften/weekend). Efter en kort 
indlæringsperiode vil du selv kunne tilrettelægge 
din arbejdsuge som du har lyst til. Vi forventer dog 
en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer.
Lønnes som studentermedarbejder.
Ansættelsen starter juni 2010.

Du skal helst have fuldført 9. semester men hvis 
du har anden klinisk erfaring kan vi måske bruge 
dig på et tidligere tidspunkt af studiet

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

International Studieadministration søger 
studentermedhjælp ca. 10 timer om ugen til 

barselsvikariat i perioden ca. 1. juni 2010-1. marts 
2011.  Stillingen kan evt. deles mellem 2 studerende.   
Du har mulighed for meget fleksible arbejdstider 
men må samtidig være indstillet på, at det ugentlige 
timetal kan variere afhængig af de konkrete 
arbejdsopgaver. 

Eksempler på dine arbejdsopgaver:
• Sagsforberedende arbejde i forbindelse med vurdering 
af udenlandske lægers uddannelsespapirer
• Besvarelse af generelle henvendelser fra 
udenlandske studerende
• Koordination af mentor-netværk for udenlandske 
studerende
• Afholdelse af velkomstmøder for udenlandske 
medicinstuderende
•  F a g l i g  v e j l e d n i n g  a f  u d e n l a n d s k e 
medicinstuderende
• Administration ifm. indrejsende medicinstuderendes 

ansøgninger
• Administration ifm. internationalt optag på 

kandidatuddannelsen i Medicin.

Vi forestiller os, at du er:
Medicinstuderende på den kliniske del af 
uddannelsen eller evt. FSV- studerende. Du har gode 
sprogkundskaber i mundtligt og skriftligt engelsk, 
er serviceorienteret og har lyst til at påtage dig 
mange forskellige administrative opgaver. Vigtigst 
er, at du selvstændigt kan planlægge og følge op på 
opgaverne
Måske har du været mentor for internationale 
studerende eller har selv erfaring med planlægning 
af studieophold i udlandet eller erfaring som 
studievejleder eller lign. 

Yderligere oplysninger om stillingen:
Du er  ve lkommen t i l  at  kontakte  enten 
studentermedhjælp Stine Birkelund (stb@sund.
ku.dk) eller Specialkonsulent Suzanne Andersen 
(suan@sund.ku.dk) tlf. 35 32 70 57

Ansøgningsfrist:
Fredag d. 7. maj 2010 kl. 12 pr. e-mail til Suzanne 
Andersen: suan@sund.ku.dk
Vi planlægger at holde samtaler i uge 19.

Studentermedhjælp søges til International Studieadministration

Din profil: Vi søger en studerende på kandidatdelen 
af medicinstudiet med interesse for forskning, som 
ønsker at holde 9-12 måneders orlov og medvirke 
i projektet ”Fysisk aktivitet og appetitregulation 
– hjørnestene i et langt og sundt liv”. Du vil indgå i 
teamet omkring projektet, og afhængig af dine ønsker 
og orlovens varighed vil der også være mulighed for 
et mindre, selvstændigt forskningsprojekt, som kan 
udmunde i en videnskabelig artikel. Du kan ydermere 
skrive kandidatspeciale om projektet. Arbejdet vil 
give dig rig mulighed for at lære forskellige kliniske 
procedurer og laboratorieteknikker, og du vil opleve 
at være i et aktivt forskningsmiljø og arbejde tæt 
sammen med det øvrige videnskabelige personale i 
forskergruppen. Vi stiller et skolarstipendium på kr. 
10.000,- per måned til din rådighed. Forventet start 
1. august 2010 eller efter aftale.

Kort projektbeskrivelse: ”He eats faster than he 
runs”, sagde en kone om sin mand, og dette er kernen 
i udviklingen af livsstilssygdomme. Formålet med 
projektet er at kortlægge faktorer, der bestemmer en 
persons medfødte insulinfølsomhed, samt at udrede 
hvordan fysisk træning påvirker dette samt influ-
erer på appetitregulationen. Projektet tager udgang-
spunkt i 60 overvægtige, inaktive, raske mænd og 
rummer 4 projekter i ét (Four-IN-onE = FINE):
1. Genetisk betinget spredning i befolkningens in-
sulinfølsomhed
2. Dosis-respons effekter af fysisk træning
3. APpetite and EXercise (APEX)
4. Kulturelle barrierer for fysisk aktivitet

I projektet fordeles forsøgsdeltagerne ved lodtrækn-
ing i 3 grupper, som i 12 uger udfører enten høj-dosis 

(60 min/dag), moderat-dosis (30 min/dag) eller ingen 
fysisk træning. Før, under og efter forsøgsperioden 
undersøges deltagerne med teknikker spændende 
fra højteknologiske PET/CT- og MR-scanninger til 
lavteknologiske kostregistreringer og konditests. 
Studiet forventes at styrke platformen for livsstilsan-
befalinger og at bidrage til udvikling af diagnostiske 
markører og farmaka til forebyggelse og behandling 
af livsstilssygdomme.

Forskningsmiljø: FINE-forskergruppen er tværvi-
denskabelig, og der trækkes i projektet på metoder fra 
både medicinsk, naturvidenskabelig og humanistisk 
forskning, hvilket efter vores opfattelse er ganske in-
novativt. Projekt FINE har base på Biomedicinsk In-
stitut på Panum Instituttet, men der foregår ligeledes 
undersøgelser på Institut for Human Ernæring og 
Rigshospitalet ligesom forskere fra Saxo-instituttet er 
involveret i projektet. Til projekt FINE er der udover 
de seniore medarbejdere p.t. tilknyttet 3 ph.d.-, 3 
speciale- og 2 forskningsårsstuderende. 

Vejledning og kontaktinfo: Læge, lektor Bente 
Stallknecht (bstall@sund.ku.dk, 35327540, lokale 
12.4.31) og læge, lektor Thorkil Ploug (tploug@sund.
ku.dk, 35327435, lokale 12.4.23), Biomedicinsk 
Institut, Panum Instituttet, vil fungere som hovedve-
jledere, og du er meget velkommen til at kontakte os 
for yderligere info. Du kan også kontakte læge, ph.d.-
studerende Pernille Auerbach. (auerbach@sund.
ku.dk, 24805502) omkring arbejdet og miljøet i 
forskergruppen.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 17. maj 2010. Ansøgnin-
gen sendes til bstall@sund.ku.dk. 

Forskningsårsstuderende søges til projektet ”Fysisk 
aktivitet og appetitregulation – hjørnestene i et langt og 

sundt liv” 

Bliver du læge til sommer, så:

GØR EN FORSKEL FOR DIG OG 
DINE KOLLEGER

- kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

Bliv valgt til Yngre Lægers repræsentantskab og 
bliv aktiv i GYL, Gruppen af Yngste Læger.

- find opstillingsblanketten på
www.laeger.dk
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- Hvor finder jeg hvad?
De mange forskellige hjemmesider tilknyttet medicin-
studiet, kan være en jungle at finde rundt i. Vi har 
prøvet at lave en oversigt over, hvor du kan finde 
oplysninger om stort og småt.

www.medicin.ku.dk: Hjemmesidernes orakel – her 
finder du oplysninger om nærmest alt, der er værd at 
vide om studiet generelt, f.eks.:
• Under om uddannelsen finder du oplysninger 
om obligatorisk undervisning, kurser, eksaminer, 
holdsætning mm.
• Under eksamenspunktet til venstre finder du 
oplysninger om eksamensplaner, rettevejlednin-
ger, eksamensregler samt vejledning i at klage og 
sygemelde sig.
•Under selvbetjening findes logbøger, elektroniske 
blanketter til bl.a. merit og dispensationsansøgnin-
ger, transportrefusion mm.
•Under karriere finder du links til oplysninger om 
prægraduat forskning, KBU tilmelding og infomøde 
mm.
•Studieordninger finder du under om uddannelsen.
•Nederst på siden finder du studieordningens 
fællesdel, hvor generelle ting, der vedrører alle 
studieordningerne står.

Studieordningen – hvad gør den godt for? Det er 
her, at du finder alle vedtagelser, love og regler om 
netop den studieordning, som du er på. Kig her, hvis 
du vil finde oplysninger om:
•Indtegningsbetingelser til semestre og eksaminer.
•Hvor mange ECTS point kurser og eksaminer 
giver.
•Kursusbeskrivelser
•Obligatoriske elementer for hvert kursus.
•Beståelsesfrister
•Tidsgrænser og aktivitetskrav herunder oplysninger 
om 1-års, 2-års og 6-års reglen.
• Optagelseskrav til kandidatdelen.

StudieServiceCenteret – www.ssc.ku.dk. I forbin-
delse med, at der ikke længere findes klinikudvalg, 
men i stedet et Klinisk Fællessekretariat, er denne 
side blevet oprettet. Den gemmer på et hav af nyt-
tige oplysninger:
•Semesteroversigter og rulleskemaer for klinik-
semestrene med angivelse af semesterstart og slut, 
undervisningsplaner mm.
•Liste over kursussekretærer
•Oversigt over hvilke hospitaler man kan komme i 

klinik på, på forskellige semestre.
•Information om holdsætning, orlov, eksaminer, 
merit mm.

SIS – den gode gamle www.sis.ku.dk. Selvom de fleste 
oplysninger efterhånden også står andre steder, er 
der stadig lidt at komme efter:
•En oversigt over alle medicinstudiets semestre 
og fag.
•En oversigt over tilbudsundervisning og som-
merkurser.
•Under de enkelte semestres semesteroversigt finder 
du desuden oplysninger om obligatorisk undervisn-
ing, centrale og decentrale undervisningssteder, 
semester start og slut, eksamensform mm.
•Under kursusbeskrivelser finder du oplysninger om 
kursusformål, kontaktpersoner mm.
www.punkt.ku.dk – adgangen til KU’s intranet, 
hvor du kan:
•Se eksamensresultater, tilmelde og afmelde fag og 
eksaminer og meget mere under selvbetjening.
•Stemme til valg (på Sund selvfølgelig).
•Se oplysninger om stamhold, holdskifte mm.

www.medicin.ku.dk/vejledning - Vi har også 
vores egen hjemmeside. Kig her for oplysninger om:
•Træffetider – se hvornår vi er på vores pladser.
•Booking af samtale – så behøver du ikke vente og 
vi har en hel halv time kun til dig.
•Skema over diverse tidsfrister.
•Gode råd og general information om meritansøg-
ninger, dispensationsansøgninger, studieforsinkelse, 
orlov, semesterfri og meget mere.

Alt det andet - Vi ved desværre ikke alt i Studi-
evejledningen, men heldigvis ved vi, hvem der ved 
det i stedet:
•Prægraduat forskning? Se www.sund.ku.dk/for_stu-
derende/forskningsaar
•Rejselysten? Kontakt den internationale studieve-
jledning: www.medicin.ku.dk/internationalt
•Spørgsmål om KBU – se sundhedsstyrelsens 
hjemmeside: www.sst.dk 
•Spørgsmål om SU – kig på www.su.ku.dk

Husk, at du altid er velkommen til at ringe eller 
komme forbi i vores træffetid. Vores vigtigste mission 
er at få dig godt igennem studiet.
Bedste forårshilsener fra Studievejledningen på 
Medicin! 

2010 
Studievejledningen for Medicin Uge 18-19 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 
      
      
Mandag 10/5 0930 – 1100 1100 – 1230 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Tirsdag 11/5 - 1200 – 1400 Pernille Heimdal Holm Medicin
Tirsdag 11/5 1200 – 1400 - Anine T. W. Skibsted Medicin
Onsdag 12/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Fredag 14/5 1000 – 1200 0800 – 1000 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 14/5 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Fredag 14/5 1200 – 1300 1300 – 1500 Sedrah A. Butt Medicin 

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

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

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

Man må ikke længere medbringe 
egen lommeregner til eksamen

Til alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet

I henhold til den nye version af studieordningernes 
fællesdel, må de studerende ikke længere  med-
bringe deres egne lommeregnere til de skriftlige 
eksamener. I stedet skal lommeregnerfaciliteten på 
computeren anvendes, i det omfang lommeregner 
er nødvendig for løsning af opgaverne.

Pt. udgøres lommeregnerfaciliteten af styresyste-
met MS-Windows. indbyggede lommeregner, der 
kan indstilles til en standard version og en viden-
skabelig version. Der ligger en vejledning til den 
videnskabelige version på PC’en på Peter Bangs 
Vej. Vi opfordrer de studerende til at øve sig i brug 
af MS-windows indbyggede lommeregner, f.eks. 
ved løsning af eventuelle hjemmeopgaver.

Venlig hilsen
Eksamenskontoret

StudieServiceCenteret holder 
lukket fredag d. 14 maj

Til orientering:
StudieServiceCenteret (Sekretariatet for den 
prækliniske undervisning samt Klinisk Fællessek-
retariat) holder lukket:  Fredag d. 14. maj 2010.

Med venlig hilsen
Pia Keller, Studiesekretær

Udvekslingsophold i USA
Ansøgningsfrist til udvekslingsophold på det 
medicinske fakultet på Vanderbilt University 
School of Medicine, Vanderbilt University i Nash-
ville, Tennesse, USA  og University of Iowa 
- for forår og efterår 2011
 - Vanderbilt University - kun muligt på 9. og 11. 
semester (3 måneders varighed)
- University of Iowa - kun muligt på 11. semester. 
(Opholdet kan højst være af 2 måneders varighed. 
Den studerende kan evt. selv arrangerer 1 måned 
et andet sted i USA, så opholdet bliver på mindst 
3 måneder).
Erfaringsrapporter kan findes på http://medicin.
ku.dk/internationalt/lok-verden/Vanderbilt_/do-
kument/
Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 
12.00. Ansøgningen afleveres i Journalen eller Eks-
peditionen på Fakultetssekretariatsgangen.
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://
medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/
Hvis du har yderligere spørgsmål. kan du desuden 
kontakte den internationale studievejleder Martin 
Ellermann – martinel@sund.ku.dk
 
Med venlig hilsen
Martin Ellermann

Facebookgruppe til internation-
ale studerende på SUND

Der er oprettet en ny gruppe på facebook for danske 
og internationale studerende på SUND. Denne 
gruppe er både for danske studerende, som skal 
på udveksling, og for internationale studerende 
på SUND
Her kan du annoncere salg af cykler, fremleje af 
lejlighed, sociale arrangement, finde læsepartner 
mv.  

Blive medlem af facebookgruppen:
www.facebook.com 

International Students at SUND, University of 
Copenhagen

Med venlig hilsen
Eva Maryl
AC-fuldmægtig

International Corner

STUDIET
Studievejledningens gør-det-selv guide til medicinstudiet
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 18, 2010

En pinsehemmelighed…
Det’ en hemmelighed (IX)

Forårets føljeton om hemmeligheder er ved at rinde 
ud. Eksamenstiden nærmer sig. 
På falderebet vil jeg afsløre en hemmelighed; sig 
det endelig ikke til andre… Jeg har hørt, hviske, 
hviske, at der er lovet fri bar til studenterpræstens 
pinsefrokost, tys, tys, fredag den 21. maj kl. 13, hvis 
StudenterMenigheden den dag, tiske, tiske, er nået 
op på 150 venner på Facebook. I dag er der 130. Det 
er altså top-secret… 
Frokosten koster kun kr. 50, så det kunne blive in-
dledningen til en god og billig pinsebimmelim… Man 
skal melde sig til frokosten på lotz@adm.ku.dk eller på 
Facebook senest den 18. maj, og man kan læse mere 
om frokosten på Facebook. Søg på ”StudenterMenigh-
eden” og check ”Begivenheder”.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

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.
Jerusalem udmærker sig især på tre områder: Den 
er så gedigen svensk i sin fotografering og per-
sonskildring, at den næsten gør en dansk tilskuer 
misundelig!
Den er en særdeles indlevet skildring af et menighed-
sliv, der gør filmens overvejelse af forholdet mellem en 
etableret sognemenighed og en sekterisk nyvækkelse 
så god, at det stadig kan give stof til eftertanke.
Den er endelig – og det er ret sjældent – et eksempel 
på at en filmatisering af en seriøs roman langt hen 
ad vejen lykkes.

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. Først-til-mølle-princippet gælder.

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 hyggelige 
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
Så er der kun én film tilbage. Sæt kryds i kalenderen 

og se den canadiske meta-jesusfilm fra 1989 om kam-
pen mellem kirken og kunsten om, hvem, der har lov 
til at tegne billedet af Jesus. 
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.

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
Vi er klar til maj måneds strikkeseance. Grib dine 
strikkepinde – eller lån vores – og kom i gang! Der 
vil være kaffe, te og kage til at ledsage det manuelle 
arbejde omkring bordet.
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 (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

Åbningstider til mikroskopi - Forår 2010 

    Teknisk Assistent: Demonstrator:
Maj 3. 14 - 20 Irfan Jon (14-16) 

5. 16 - 20 Irfan Jon (17-20)
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!

Open Mother’s Day seminar: Reducing maternal mortality is possible
May 2010

Open seminar on new research and field experiences which demonstrate ways to reduce maternal mortality 
and morbidity.

As many as 500,000 women die from pregnancy and childbirth related causes each year. It has been difficult 
to bring down this number but new research shows promising results.

This seminar will feature prominent re-
searchers and guests from the field who 
will share evidence on how to change the 
destiny of women giving life:

• Doctor Godfrey Mbaruko, Ifakara Health 
Institute, Tanzania
•Professor Staffan Bergström, Karolinska 
Institut, Sweden
•Maternal Health Advisor Muna Abdul-
lah, UNFPA, Ethiopia
•Doctor Vibeke Rasch, Odense University 
Hospital, Denmark
•Doctor Stine Lund, Copenhagen School 
of Global Health, Denmark
•Doctor Bjarke Sørensen, Copenhagen 
School of Global Health, Denmark

Danish Minister for Development Coop-
eration, Søren Pind, will set the scene by 
presenting how Danish development aid 
focuses on meeting MDG5 target on reduc-
ing maternal mortality by 2015. Presenta-
tions will be followed by a panel debate 
facilitated by Adam Holm, DR, and an 
open forum with refreshments where the 
participants can meet the presenters and 
the organisations behind the seminar.

The seminar is open to the public and will 
be conducted in English.
The doors will close at 12:45 pm.

http://globalhealth.ku.dk/events/2010/
mothersday/

Kære studerende

For English, please see below.

Du inviteres til arrangementet:

10 Downing Street: Brown, Clegg 
eller Cameron?

Vær med, når danske Storbritannienseksperter 
varmer op til valget, og bliv klogere på partierne, 
vælgerne og det britiske valgsystem.
Storbritanniens ambassadør i Danmark Nick Archer 
indleder.
Mød også Jens Rahbek Rasmussen, lektor, Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk, KU  
Ole Helmersen, lektor, Institut for Interkulturel 
Kommunikation og Ledelse, CBS  
Martin Krasnik, journalist, Weekendavisen
Mads Qvortrup, politisk kommentator og seniorforsker, 
University College London
Ordstyrer: Rebecca Adler-Nissen, ph.d., Institut for 
Statskundskab.
Efter debatten inviteres du på afternoon tea med 
scones i Gobelinsalen.
Tid og sted: tirsdag den 4. maj kl. 14-16, Københavns 
Universitet, Festsalen, Frue Plads. 
Tilmelding: www.event.ku.dk/uk-election
Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til 
Astrid Gufler,
Rektorsekretariatet, asg@adm.ku.dk, 2875 4784

Mvh. Rektorsekretariatet

Dear students
On 4 May, the University of Copenhagen hosts a 
debate on the UK Election with various UK experts. 
The event is in Danish. For information in Danish, 
please see www.event.ku.dk/uk-election

Please direct inquiries about this event to Head of 
Section Astrid Gufler, Rector’s Office, asg@adm.
ku.dk, 2875 4784

Kind Regards, Rector’s Office

STUDIETILBUD
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Indkaldelse til Generalforsamling i SundRådet
Onsdag 12. maj 2010 kl. 17 – 19 i Studenterhuset,
    lok. 1.1.02
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent, to til at under  

skrive referatet, samt to til at tælle stemmer.
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen bestående af op til 8per  

soner (Formand, Næstformand, Kasserer og   
op til 5 menige medlemmer)

8. Valg af 2 Fakultetsrepræsentanter og evt. sup
pleanter

9. Valg af Basisgrupperepræsentant og evt. sup  
pleant

10. Valg af revisor
11. Valg af 4 repræsentanter til Sundrådets Fond.
12. Valg af repræsentanter til diverse udvalg
13. Mødeplan for 2010
14. Evt.

Evt. andre forslag til dagsordenen og til behandling på 
generalforsamlingen, samt ønsker om at stille op til be-
styrelsen, udvalg eller repræsentants-/tillidsposter, skal 
helst være modtaget af SundRådets bestyrelse (info@
sundraadet.dk) fredag 7. maj.

Skab en basis for Basisgrupper, kom til GF!

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 paraplyorganisation for alle Basisgrupper og for størstedelen af fagråd på 
SUND. Man kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med enten studentersociale ak-
tiviteter (f.eks. driften af Studenterhuset, Basisgruppebar, studiemiljø, biblioteket, kantinen, 
etc.) eller studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenterforum, Akademisk Råd, Studenter-
Rådet ved KU, etc.) eller begge, hvis man lyster.

SundRådet tilbyder dig mange måder at være aktiv på:
Har du lyst til at være med til at styre SundRådets udvikling og være up-to-date med, hvad 
der foregår på SUND, så opfordres du til at stille op til 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 til at fremme de sociale netværk og studiemiljøet på SUND.
Er du studenterpolitisk interesseret, kan du gennem SundRådet stille op til Akademisk Råd, 
til Studenterrådet v. KUs Bestyrelse eller stille op som SundRådets Basisgrupperepræsent-
ant i Studenterforum.

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

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

Derfor:
Bliv aktiv i SundRådet! ...fordi SUNDs studerende og Basisgrupper har brug for dig!

Lommeregnerproblemer
Det undrer ikke mange, at de studerende er utilfredse 
med, at de 1,5 måned før eksamen får at vide, at de 
ikke må medbringe deres lommeregnere til eksamen. 
Det er klart, at vi i Frit Forum helst ser, at man ikke 
kan snyde til eksamen, men man bør overveje, hvilke 

negative konsekvenser dette har for de studerende. 
Det var oppe og vende på studienævnsmødet i marts, 
at lommeregnere ikke måtte medbringes til eksamen, 
og der udtrykte vi fra Frit Forum bekymring om, at de 
studerende ikke kunne løse stillede opgaver, såfremt 
de skulle nøjes med de nuværende regnefaciliteter på 
computerne. Opgavestillerne skulle gøres opmærk-
somme på, at såfremt der ikke er anden software 
på computerne, skulle opgaverne kunne løses med 
MS-lommeregneren, og så må vi jo bare håbe, at det 
også sker!
Desuden krævede samtlige studentermedlemmer, at 
ordningen først blev inplementeret, når der fandtes en 
holdbar løsning, og altså ikke den som er nu!
Der har været mange løsningsforslag på problemet, 
og vi foreslog, at man kunne forbyde de lom-
meregnere, som kan gemme data, såsom modellen 
Ti-83, som mange bruger. Dette blev skudt ned, 
da eksamensvagterne jo ikke kan kende forskel 
på lommeregnere. Københavns Universitet kunne 
evt. installere Ti's virtuelle lommeregner, som rent 
faktisk ligner de studerende normale lommeregnere 
i virtuelt format.
Vi mener i Frit Forum, at det er i orden, at forbyde 
lommeregnere til eksamen, men at man burde have 

udvist rettidig omhu med at informere de studerende 
om det. Desuden synes vi man bør installere bedre 
software på computerne, før man vælger at inføre 
sådanne forbud. Vi skulle jo nødig ende med tilstande 
som fx på billedet til venstre.
Indtil videre er det eneste vi kan gøre at diskutere 
problemet på Studienævnsmødet d. 4. maj, og så må vi 
håbe, at studielederen lytter på, hvad vi har at sige.

Kom til møde i Frit Forum
Hvis du selv interesserer dig for, hvad der foregår på 
dit studie, inviteres du til et uforpligtende møde med 
os fra Frit Forum man. d. 10 maj kl 20.00 i Studen-
terhuset. Her vil vi diskutere, hvad der lige er under 
solen på studiet, og du er mere end velkommen til at 
komme med input herom.
Skulle du ellers have noget at byde på, men 
ikke har mulighed for at møde op, er du velkom-
men til at kontakte os. Med venlig hilsen Si-
mon Krabbe (Simonkrabbe@gmail.com), Jonas 
Olsen (JonasO@stud.ku.dk) og Anders Husby 
(Anderhusby@gmail.com), Frit Forum

�����������

N o t e r  k a n 
gemme sig her!



8 KREDSFORENINGEN

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

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

Det sker i FADL

»   7. maj: FADLs Forlag afholder general-
forsamling kl 11.

Lægevikarkurser 
»   Infektionsmedicin 2 : 6. + 7. maj kl. 17:00 - 21:00. Lokale 1.2.17

»   Akut medicin 2 : 10. + 11. + 12. maj kl. 17:00 - 21:00. Lokale 1.2.34

»   EKG 5 : 10. + 11. + 12. maj kl. 17:00 - 21:00. (12. maj: kl. 16 - 20) Lokale 1.2.16

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?

Tak for en god 1. maj!

Rabat på bøger
Som medlem af  FADL kan du få fordelagtige rabatter, når du køber 
bøger i Akademisk Boghandel. Du får blandt andet: 

Bøger fra FADLs Forlag til særlig medlemspris svarende til 15% i 
forhold til normalprisen

Volumenkøbsfordele med særlig lav FADL-medlemspris ved 
køb af bogpakker

15% rabat på stetoskoper, kitler, dissektionssæt og KU-logovarer

Særlig lav FADL-medlemspris på skønlitteratur svarende til 20% 
rabat i forhold til normalprisen

Husk dit FADL-klistermærke, når du handler i boghandlen, så du 
kan identifi cere dig som FADL-medlem.

•

•

•

•
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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) 
 
NYT HOLD 1405 PÅ RIGSHOSPITALET

Ønsker du bl.a. mere erfaring i medicin adminis-
tration - så se her!
Hæmatologisk Klinik 4222 Rigshospitalet søger 12 
engagerede FADL-vagter med holdstart den 28. juni 
(oplæring vil forgå forud holdstart).
Arbejdsopgaver: Præparation, dispensering og admin-
istration af udvalgte cytostatika, venfl on anlæggelse, 
venesectio, blodprøvetagning.

•

•

•

•
•
•
•

Da holdet skal arbejde selvstændigt i ”eget anbulato-
rium”, forventes det at man gennemgår Rigshospitalets 
offi cielle kursus i medicinsk kræftbehandling. Kurset er 
E-learingbaseret og udbydes via Professionshøjskolen 
Metropol. Kurset afholdes i uge 20–21 (5 moduler hver 
uge). Tidspunktet for modul gennemgang er helt op til 
holdes medlemmer, dog skal der minimum tages 5 mod-
uler pr. uge. Modulerne er af 15 min. – 1 times varighed 
med efterfølgende spørgsmål. Desuden vil der være en 
seminardag for hele holdet i uge 22 og praktisk oplærings-
dage af 2 x 4 timers varighed i uge 23+24.

Arbejdstid: 
2 personer på vagt alle hverdage fra kl. 08.00 – 15.30. 
Holdet er dækkende på udvalgte helligedage i begrænset 
timeantal.

Krav:
Have bestået minimum 7.semester
Have minimum 300 SPV-timer
Kunne arbejde 4 vagter pr. måned
Have en grundlæggende kendskab til farmakologi
Have et gyldigt akkrediteringskort

Udvælgelsen til holdet vil blive varetaget af Vagtbu-
reauet.
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 10. maj kl. 08.00 via www.
fadlvagt.dk – tilmelding til hold – Mærket ”1405”.
Der forventes en begrundet ansøgning, så skriv gerne om 
dine kompetencer, hold erfaring m.m.
Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Gry Orkelbog-Andresen på mail go@fadl.dk 

•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•

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

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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 samme 

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. 

A N N O N C E R

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

Har du problemer med at slukke 
brande  og/eller er du helt vildt hot kan 
du ringe til brandmanden på 27383782

VAGTBUREAUET
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Kontaktannonce
Søges:
Du var til foredrag med Dr. Sujit om 3om1-pro-
jektet. Vi drak kaffe sammen. Du smilede, vi bød 
på indergøjl. Siden er vi ikke stødt på hverandre. 
Længslen nager.

Eller måske var du netop ikke til foredrag med Dr. 
Sujit. Vi har endnu ikke drukket kaffe. Smilet er 
til gode, og vi skal arrangere en masse indergøjl 
sammen. Længslen er, tro os, lige stor.

Haves:
3om1-gruppe med plads til nye friske interesserede 
og muligvis fremtidige medlemmer. Arbejde der gør 
en forskel. Fine arrangementer. Sikker mulighed 
for at få plads på projektet i Calcutta.

Holdes:
3om1-møde brunch-version lørdag den 15. maj kl. 
11 i studenterhuset. Vi spiser, møder, planlægger og 
enkelte har brug for cola.

Så er det blevet tid til fejre, at det 
endnu en gang er blevet forår.

Det vil derfor være en fornøjelse at se jer alle til 
sol, fest og farver 

lørdag d. 8 maj i studenterhuset.

Man kan komme til spisning kl. 18.30 - 
tilmelding er først gældende ved indbetaling af 

50 kr. på 
reg: 3191 og kontonr.: 3191 463161

Man kan også komme til festen efter kl. 21 – 
dette kræver også tilmelding mht. drikkevarer.

Alle medicinstuderende er velkomne – man 
behøver derfor ikke være medlem af IMCC. Der 
vil være mulighed for at melde sig ind til festen.

Man er velkommen til at medbringe egne 
drikkevarer – 

men der vil også være mulighed for at købe øl, 
vin og vand til billige priser.

Tilmelding sker på hmeteran@gmail.com
 

Oplys venligst om du deltager til spisning, fest 
eller begge dele.

Så sæt kryds i kalenderen, kridt 
danseskoene og 

mød en masse andre friske 
IMCC’ere

 

Dagsorden for månedsmøde d. 5. maj 2010 kl. 16.15 
i Store Mødelokale, Studenterhuset

1. Bestyrelsen byder velkommen til dette semesters 
sidste månedsmøde

2. Siden sidst:
· Foredrag om accidentiel hypothermi

3. Kommende arrangementer dette semester
· Traumedage 2010
· Foredrag om humanitært arbejde med anæstesi-
olog og politiker Mads Gilbert
· Sommerskattejagt
· Metodekursus 2: Akut luftvejshåndtering

4. Afstemning om næste semesters arrangementer 
– dette er DIN mulighed for at præge SATS! Kom 
med dine forslag til hvad SATS skal afholde af ar-
rangementer næste semester, hvilke anæstesiolo-
giske fagområder vi skal fokusere på og eventuelt 
andre tiltag du har haft i tankerne.

5. Eventuelt

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

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

WWW.SATS-KBH.DK

BASISGRUPPER

PUMPEFEST

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 kalenderen.

Pumpede Hilsner pumpefestudvalget

Nyt fra SAKS
Månedsmøde:
Månedsmøde tirsdag den 11. Maj kl. 16.15 i store 
mødesal i studenterhuset. 
Dagsordenen til mødet kan findes på opslagstavlen 
eller på www.studkir.dk

Sutursæt:
SAKS åbner nu for salget af et sutursæt til stu-
derende.
Sættet indeholder: 1 nåleholder, 1 kirurgisk 
pincet, 1 anatomisk pincet, 1 metzenbaum saks 
(dissektions saks) , 1 sygeplejesaks, 2 kochere, 1 
skalpel, samt en indlægsseddel med billeder og 
beskrivelse. 
Sættet ankommer i en fin stålkasse med logo. 
Pris: medlemmer 160kr og for ikke-medlemmer 
200kr. 
Sættet kan anvendes på dissektionskurset, idet det 
indeholder de nødvendige instrumenter. 

Sættet vil være at købe på SAKSs månedsmøde. 

På fredag til fredagsbar afholdes den årlige fodbold- og ølstafetsturnering.
Fodboldturneringen starter kl 14, hvor alle tilmeldte bedes møde op omklædt. 
Grupperne ser ud som følger:

Vinderne af Gruppe 1 og Gruppe 4 mødes i den ene semifi nale og vinderne 
af gruppe 2 og 3 i den anden. Der er stadig plads til to hold i turneringen, så 
skynd jer at skrive til Lasse på 61660165 eller Jesper på 61344500, hvis I vil 
være med. Der er under ingen omstændigheder adgang på fodboldbanerne med 
fodboldstøvler på.

Ølstafeten skydes i gang omkring kl. 16:30. Holdene er trukket ud, men 
man kan stadig nå at tilmelde sig.

Derefter fi nale mellem de to vindere. Det koster 100 kr. pr. hold at deltage. 
Ølstafet kommer til at starte ca. kl. 16:30/17:00.

SIDSTE 

LANGE FREDAGSBAR
INDEN EKSAMENSPERIODEN

d. 7 maj

Gruppe 4:
Turtles
Homunculi
L&M&A (+Iben)
Niller + Debs beb

Gruppe 1:
Hold AT
Fuld Penetrans
(Hold X)
St. Pauli

Gruppe 2:
Team in my ass
FC Fodboldtsklub
Hold Jødekagerne
Squash Buddies

Gruppe 3:
Los cerebrales pareses FC
(Hold Y)
Hold Afstand
The Klinefelters

Semifi naler

FINALE!

VI SES PÅ FREDAG, SKANKS!
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GENOPSLAG:
Vil du udsendes med PIT til 
sommer??
2 pladser i Mbulu, Tanzania (Afrejse 1. juni/juli)
Pit har startet dette nye hospital op i Tanzania i år med 
afrejse på en lidt ny måde. Der skal sendes to medicin-
studerende, en folkesundhedsvidenskabsstuderende og 
en antropologstuderende afsted sammen.
Meningen med opholdet for de medicinstuderende 
er stadig at det skal fungere som et 3 måneders 
klinikophold, hvor man deltager i det daglige arbejde 
på hospitalet, med bla. at gå stuegang og assistere til 
operationer og være i skadestuen. Udover dette ville 
det være oplagt at planlægge eksempelvis undervisn-
ingsseancer sammen med de andre studerende i fx kost, 
hygiejne, symptomer på malaria eller hvad de enkelte 
studerende selv finder spændende. Der kan evt også 
samles data ind til en osval opgave.
Det første hold studerende er netop taget derned og 
derfor bliver det muligt at tale med dem om deres 
erfaringer. 

Vi har fundet hospitalerne i gennem et dansk ægtepar, 
som selv har besøgt hospitalet flere gange og taler 
varmt om stedet. De er lige rejst derned igen for at 
leje et hus, som de studerende kan bo i under opholdet. 
Der vil være et informationsmøde med ægteparret 
før afrejsen.

2 pladser på nyt hospital i Ghana (Afrejse 1. juni/juli)
PIT har netop etableret kontakt til dette hospital i 
Ghana, som er ivrige efter at modtage studerende så 
hurtigt som muligt (fx 1. juni/1. juli). Det er et større 
hospital og der er derfor rig mulighed for at se en bred 
vifte af tropesygdomme. Hospitalet ligger i Sekondi, 
som er en hyggelig havneby i Sydvestghana. Ghana er 
et både billigt og nemt land at rejse rundt i og man kan 
finde alt fra lækre sandstrande, små lerhytte-lands-
byer, flotte bjergområder 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 hos-
pitalet 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:

 HYPERLINK “mailto:rekruttering.pitkbh@gmail.
com” rekruttering.pitkbh@gmail.com

Vil du til Afrika i 
efteråret?
PIT har startet samarbejde op med flere nye hospi-
taler:
Liberia: Phebe hospital og sygeplejeskole ligger i Sua-
koko ca. 150 km nordøst for Liberias
hovedstad, Monrovia. Der har været udsendt 2 medicin-
studerende for første gang her iforåret 2010 som der 
er mulighed for at snakke med inden afrejse. Der er 2 
pladser ledigemed start d. 1. september 2010.
Hospitalet fungerer som regionssygehus med 200 
senge og supervisión af 35sundhedsposter i regionen. 
Hovedafdelingerne omfatter medicinske og kirurgiske 
afdelingersamt gyn/obs pædiatrisk og akutafdeling.
Phebe Sygeplejeskole uddanner jordmødre, sygeplejer-
sker, anæstesisygeplejersker og
medicinske laboranter. Desuden er hospitalet tilknyttet 
medicinuddannelsen.
Kenya: Busia District Hospital er et mindre hospital 
på grænsen mellem Kenya og Uganda.
Det har ca. 150 senge og sammenlagt 7 læger beskæft-
iget på 5 afdelinger bla. fødselsgang
og operationsgang. Hospitalet servicerer regionens 
370.000 indbyggere, hvor HIV/AIDS
ligesom så mange andre steder i Afrika er et stort 
problem. Hospitalet stiller en 2 værelses
hytte med møbler, komfur, køleskab og tv mm. til 
rådighed for ca 300 USD om måneden.
Der er i øjeblikket to medicinstuderende afsted som 
det er muligt at snakke med før afrejse.

BASISGRUPPER

PIPPI månedsmøde
Onsdag d. 12.maj kl. 17 i lille mødesal afholder PIPPI 
månedsmøde. 
Denne gang kommer det til at handle om fødsler og 
fødselskomplikationer.

Vi får besøg af Marlene Mohr der vil holde et foredrag om 
det normale fødselsforløb og håndtering af de hyppigste 
komplikationer.

Du behøver ikke at tilmelde dig mødet, men kom hvis du synes det lyder 
spændende og tag eventuelt en holdkammerat med til interessant pædiatri-
relevant obstetrik og hyggeligt møde med lidt kaffe og kage, onsdag 12. maj kl. 
17 i Lille Mødesal.

PIPPI

MIKAM inviterer til udvidet månedsmøde: 
Onsdag den 5. maj 2010 kl 16 i vores lokaler på 1. sal i det nye Studenterhu-
set.
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 (egenbetaling).

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 information om vores arrangementer 
og møder. 
Check også facebook for MIKAM eller vores hjemmeside 
www.mikam.dk 

På torsdag d. 6. maj kl. 16.15 holder PMS månedsmøde i 
studenterhusets mødesal. Vi glæder os til at se dig!

Dagsorden:
1. Navnerunde
2. Psyk.dagen den 20. maj
3. Kort brainstorm om arrangementer/foredrag i efteråret 2010 
4. Samarbejde med FORNIKS
5. Evt. 
6. Hygge - ud og drikke en øl eller lign.  

Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende.
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Forord: 
I denne uge vil vi gerne takke Mosens Vennefest for 
inspiration til bl.a. Råfpat (se denne). Tak til Dennis 
for hans altid varme humør og smittende glæde/køns-
sygdomme. Endelig tak til resten af EU for  at have 
reddet Grækenland fra en truende statsbankerot. Også 
tak til Island for at have løftet askeskyen. Vi lover det 
er sidste gang vi taler grimt om jer.
Anders Gullach, Henrik Øhh og Kasper Aagaard

Batirukke (verb.):
Når Island i vrede over manglende økonomisk op-
mærksomhed fra de omkringliggende lande sender 
askeskyer efter resten af europa. Puha utrolig dårlig 
stil der Island!

Behemot (noun.):
Guds ypperste skabning, Jobs bog 40:15. (muligvis 
en flodhest).

Betepera (verb.):
At ride på en elefant til skole. Dette sker oftere end 
man umiddelbart skulle tro, især under monsunen. I 
Indien. Og Thailand. Ikke så ofte i Sverige.

Gieks:
SI-enhed for nørdfaktor. Man definerer arbitrært 10 
Gieks som den iboende nørdfaktor som måles hos en 
2. års matematikstuderende der kan præcis en times 
Star Wars dialog udenad.

Groll (adj.):
Når tøjdyr hader.

Hållinødoffe (verb.):
Det, som en and gør, når den skal ud på eventyr.

Jok Ova (noun.):
Når koden er ”skildpadde”, men man har glemt det. 

Joseph Phemer’s 3. Lov:
Nørdhedsfaktoren (N, målt i Gieks) for en enkelt dreng 
i en gruppe drenge på én computercafe falder med det 
totale antal drenge i gruppen (D). Altså: N = k/D, hvor 
k er Phemers konstant (8,652 Gieks). Joseph Phemer 

opdagede et par år senere, at dette var en generali-
sering af situationen, og lavede derefter en revideret 
version af sin lov. N = k/(D+P*10^5) hvor P er antal-
let af piger i gruppen. Modstandere af hypotesen har 
argumenteret, at man ikke kan kalde personer, der 
opholder sig på en computercafe for piger, på trods 
af tilstedeværelsen af æggestokke. Til dette svarede 
Joseph Phemer over ventrilo: ”So’s your face!”.

Jögg (noun.):
Mad, som man sætter i køleskabet for at spise det 
næste dag, hvorefter man glemmer, at man har sat 
det til side og spiser rugbrød i stedet for. Næste dag 
opdager man så maden igen, men nu er den ulækker. 
Man vælger dog at gemme den alligevel, fordi det 
kan jo være man får lyst til det senere. Omkring tre 
uger efter går det op for en, at man ikke fik lyst til 
det senere.

Kaspase (verb.):
At det første man tænker, når man vågner er ”Hvor er 
jeg?”. Evt. efterfulgt af ”Hvem er disse mennesker.”
.
Maulum (noun.):
Det sted vitser tager hen for at dø.

Pallof (noun.):
Når to bøsser bryder ind på ens værelse. Ikke nødv-
endigvis uønsket.

Poltuk (noun.):
En meget ”manly” mand, der viser sig at være vildt 
god til Counter Strike. Default Player!

Poupat (adj.):
Det punkt i en brandert, hvor man føler sig helt vildt 
relevant, dog uden, at denne antagelse har noget som 
helst at gøre med realiteterne. F.eks. kan man starte 
en lang diskussion med Døransvarlig om forskellige 
måder at reducerer køen på. Tæsk Til Køen blev 
udtænkt på denne måde. Senere nedstemt. 

Råfpat (noun.):
Grim cockblocker-veninde.

Sotupongu (noun.):
Hovedstaden i Mellem-Tibet. Her må hatte have flere 
farver og 11% af verdenshavene mødes og sætninger 
behøve ikke være kønne.

Stratum gustus Externus (noun.):
Den yderste membran af gust på en øltragt. Fortsætter 
uden klar adskillelse i perigustet.

Stratum gustus Internus (noun.):
Det gust der findes på indersiden af en øltragt. Er som 
regel væsentligt tykkere med flere gustoblaster end 
stratum gustus externus.

Tammotek (noun.):
Personer, der søger efter ”venskab” på et dating site. 
Det er også en irriterende ven fra Anders’ mørke 
fortid.

Thomarere (verb.):
At møde en af sine venner på et datingsite. Ordet kan 
også referere til den efterfølgende akavede periode, 
hvor man finder ud af, hvordan man skal forholde 
sig til det. 

Tjøstus (noun.):
Den følelse man får i mellemgulvet, når Kim Foss 
taler inden for tre meter.

Værg (noun.):
En dværg, der er totalt dårlig til at slås med økse. 
Meget pinligt.

Vissatos (verb.):
At sige noget upassende og/eller perverst på El-
versprog. F.eks ”Naur dickslap an edraith ammen 
cumdumpster!”

Åh Håll (noun.):
Spastisk måde at sige ”skål” på.

Ugens vampevasere÷ S

Kedanatet informerer
Kedanen, Wulla Ever, vil gerne takke for den udtalt indskrænkede brug af ordet ”bukkake”, det er simpelthen for plat og 

barnligt at snakke om. 
Selvfølgelig medmindre man er på en strand i Japan, på en båd eller i selskab med Ulven Peter, Sebastian v. H., Frede S-B, 

4 japanske turister og en lækker til superlækker pige der åbner en stærkt rystet sprite i hovedet på sig selv. 

Endvidere skal der lyde en stor tak for det gode forslag vedr. placeringen af Kedanens kontor. Der er dog allerede fundet en 
løsning der tilgodeser de studerendes behov for læsepladser i allerhøjeste grad. Kedanen kan nemlig i dagens MOK afsløre, 
at hun i dialog med Studenterklubben har indgået en aftale på allerhøjeste sted, om at flytte sit kontor til skakten. Dette 
stemmer fint overens med at hendes bedste venner, Rotten Rasmus og Mågen Mogens, som oftest hænger ud i skakten.

Dette betyder, at hun ved den forestående flytning af hyggeren til værkstedet og 
vice-versa kan være heldig at se Paradise igennem skaktens ”lem”.

Kedanen vil gerne appelere for hårde sanktioner ved enhver brug af ordet ”bukkake” samt ”er sagt, men”. De juridiske muligh-
eder for en ”three strikes you’re out” løsning er under undersøgelse.

 
Dette kan betyde at et enkelt mandagsmøde er nok til at blive udskrevet fra medizin og vil resultere i henvisning til at mikro-

pipettere, gøre rent i klubben og høre Niels Grunnets forelæsning om ernæring på repeat resten af ens dage som straf.
Rotten Rasmus og Mågen Mogens vil holde skarp justits med de nye regler.

Eneste undtagelse fra reglerne er ifbm. statsbesøg fra Japan. Kedanen har selv kørt bukkake jokes overfor den japanske 
præsident Bukak Bukkake.

Desværre faldt morsomhederne til jorden og den lækre japaner rejste hjem (WHAT!?! En lækker japaner?!?) 

Nok om Kedanen!

 Af Frederik Schaltz-Buchholzer og Adam Femerling

GØGL


