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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/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 28, årgang 42 udkommer
  Filmaften m. studenterpræsten, se s. 4

Torsdag: KRISTIN-HIMMEL-FARS-DAG, MAND!  

Fredag: StudieServiceCenteret holder lukket, se s. 14

Lørdag: 3om1-møde brunch-version, se s. 9
  FAJL Fisketur, se s. 9

Søndag: En uge til MOK kommer hjem fra MOK-weekend
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Mia Joe er nu igen et sted i Danmark, på Hillerød eller et  
  andet sted som fx hjemme eller muligvis ikke hjemme.

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 

Denne  redaktion

2009-2010

MOK
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Ugens V
ampevase

re

Forord: I denne uge vil vi gerne takke Freet og 
resten af fredagsbaren. Men ikke så meget Græken-
land. De er virkelig dårlige til økonomi. Derudover 
en opfordring til alle: sælg sælg sælg! Derudover er 
gamle ting ved at være retro igen. Såsom askeskyen 
fra Island, der har lukket Barcelonas lufthavn igen 
samt at stave Substantiver med stort. Sluttelig tak 
til Jay for at være så cool, at han laver vand til is i 
disse varme tider.
Kasper Aagaard, Anders Gullach & Henrik ØhH

Abegalobaniramolaktrafebytalavovskimandug-
iludifutiska-
tiqueltifafumani (noun.):
Medicinsk betegnelse for trangen til slå rekorden 
for Længste Ord i det Danske Sprog. Hvis man kan 
sige dette ord udenad må man springe køen til 1. 
fredagsbar i januar.

Andoperet(adj.):
At være så imponeret, at man tisser i bukserne.

Blor (adj.):
Når en ”din mor”-joke viser sig at være en korrekt 
observation.

Bupulere (verb.):
At kigge op i loftet, for at fi nde ud af, at man 
befinder sig udendørs og herved opdage den 
vidunderlige nattehimmel.

Cöløper (noun.):
En svensker, der ikke kan dansk efter 3 år i Dan-
mark.

Glandula awesomodeus (noun.):
Denne glandula laver awesome-sauce. Når man 
tragter øl vil først ventriklen fyldes med øl og 

dernæst gl. awesomodeus, dvs. jo større gl. aweso-
modeus man har, jo mere er man i stand til at afl aste 
ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis 
kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 
liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter 
om dagen) eller plukker for mange blomster (også 
2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt 
evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten 
tragte fl ere øl, helst giraf el. stærkere. Også selvom 
de er mout (se denne).

Itsos (noun.):
Pige, der sidder på folks blære. Lækre piger bliver 
siddende længere tid.

Kebar (noun.):
Nøgen kebab. Dvs. uden omkringliggende pan-
dekagebrødting.

Klakski (adj.):
Når en væg mangler noget.

Klavistok (noun.):
En profet, der bagudsiger fortiden. glimrende 
historikere.

Lakter (noun.):
En person, der går i skakten alene.

Lenesere (verb.):
At være clairvoyant og ringe til lægen for at ori-
entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men 
kun måske, man er ikke helt sikker… Nogle kalder 
også det at lenesere for at være en hallucinerende 
hypokonder.

MAM (verb.):
Missing A Murray (tragt).

Mout (adj.):
At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout 
efter en tetratragt med giraf.

Monicare (noun.):
Når Christopher Vissing får for lang snor. Bør 
undgås.

Nukrumni (noun.):
En fyr, der på lang afstand ligner en lækker pige. 
Viser sig at spille rollespil i weekenden.

Plauka (noun.):
Medicinsk betegnelse for en forkølet drage.

Pösk (noun.):
En person, der siger goddag med venstre hånd.

Refi nament (noun.):
Sjællandsk overklasse-pis.

Ropapangere (verb.):
At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om 
en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, 
lyshåret. 

Skoffer (verb.):
At ofre et lam, men så var det i virkeligheden et 
får. Vildt pinligt.

Strimusk (adj.):
At være unødvendig striks omkring regler.

Trambere (verb.):
At slå sten-saks-papir om, hvem der skal operere 
en patient.

Umöle (verb.):
At holde en person fra at drikke øl. F.eks. fordi han 
ikke har nogen penge.

Vatre (verb.):
At tragte vand. Sindssygt god måde at rehydrere på. 
Husk dog elektrolytter. Må gerne gøres alene.

Zalere (verb.):
At have fi ngre eller høretelefoner i ørene for at 
undgå at deltage aktivt i en samtale.

Ugens V
ampevase

re
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dernæst gl. awesomodeus, dvs. jo større gl. aweso-
modeus man har, jo mere er man i stand til at afl aste 
dernæst gl. awesomodeus, dvs. jo større gl. aweso-
modeus man har, jo mere er man i stand til at afl aste 
dernæst gl. awesomodeus, dvs. jo større gl. aweso-

ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis 
modeus man har, jo mere er man i stand til at afl aste 
ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis 
modeus man har, jo mere er man i stand til at afl aste 

kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 
ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis 
kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 
ventriklen i en presset tragtsituation. Awesomoditis 

liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter 
kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 
liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter 
kan opstå, hvis man knækker sig for meget (over 2 

om dagen) eller plukker for mange blomster (også 
liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter 
om dagen) eller plukker for mange blomster (også 
liter om dagen), drikker for mange let øl (over 2 liter 

2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt 
om dagen) eller plukker for mange blomster (også 
2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt 
om dagen) eller plukker for mange blomster (også 

evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten 
2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt 
evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten 
2 liter). Symptomer involverer nedsat humør samt 

tragte fl ere øl, helst giraf el. stærkere. Også selvom 
evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten 
tragte fl ere øl, helst giraf el. stærkere. Også selvom 
evne til at tragte. Behandles ved at lade patienten 

Pige, der sidder på folks blære. Lækre piger bliver 

Nøgen kebab. Dvs. uden omkringliggende pan-

En profet, der bagudsiger fortiden. glimrende 

At være clairvoyant og ringe til lægen for at ori-
entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men 
At være clairvoyant og ringe til lægen for at ori-
entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men 
At være clairvoyant og ringe til lægen for at ori-

kun måske, man er ikke helt sikker… Nogle kalder 
entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men 
kun måske, man er ikke helt sikker… Nogle kalder 
entere om, at man muligvis bliver syg snart. Men 

også det at lenesere for at være en hallucinerende 
kun måske, man er ikke helt sikker… Nogle kalder 
også det at lenesere for at være en hallucinerende 
kun måske, man er ikke helt sikker… Nogle kalder 

Mout (adj.):
At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout 
Mout (adj.):
At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout 
Mout (adj.):

efter en tetratragt med giraf.
At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout 
efter en tetratragt med giraf.
At være det modsatte af tørstig. F.eks. er man mout 

Monicare (noun.):
Når Christopher Vissing får for lang snor. Bør 
undgås.
Når Christopher Vissing får for lang snor. Bør 
undgås.
Når Christopher Vissing får for lang snor. Bør 

Nukrumni (noun.):
En fyr, der på lang afstand ligner en lækker pige. 
Viser sig at spille rollespil i weekenden.
En fyr, der på lang afstand ligner en lækker pige. 
Viser sig at spille rollespil i weekenden.
En fyr, der på lang afstand ligner en lækker pige. 

Plauka (noun.):
Medicinsk betegnelse for en forkølet drage.

Pösk (noun.):
En person, der siger goddag med venstre hånd.

Refi nament (noun.):
Sjællandsk overklasse-pis.

Ropapangere (verb.):
At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om 
Ropapangere (verb.):
At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om 
Ropapangere (verb.):

en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, 
At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om 
en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, 
At sige, at der ikke må blive lavet vampevasere om 

lyshåret. 
en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, 
lyshåret. 
en selv. Monik(c?)a fra hyggeren til fredagsbar, 

Skoffer (verb.):
At ofre et lam, men så var det i virkeligheden et 
får. Vildt pinligt.
At ofre et lam, men så var det i virkeligheden et 
får. Vildt pinligt.
At ofre et lam, men så var det i virkeligheden et 

Strimusk (adj.):
At være unødvendig striks omkring regler.
Strimusk (adj.):
At være unødvendig striks omkring regler.
Strimusk (adj.):

Trambere (verb.):
At slå sten-saks-papir om, hvem der skal operere 
en patient.
At slå sten-saks-papir om, hvem der skal operere 
en patient.
At slå sten-saks-papir om, hvem der skal operere 

Umöle (verb.):
At holde en person fra at drikke øl. F.eks. fordi han 
ikke har nogen penge.
At holde en person fra at drikke øl. F.eks. fordi han 
ikke har nogen penge.
At holde en person fra at drikke øl. F.eks. fordi han 

Vatre (verb.):
At tragte vand. Sindssygt god måde at rehydrere på. 
Husk dog elektrolytter. Må gerne gøres alene.
At tragte vand. Sindssygt god måde at rehydrere på. 
Husk dog elektrolytter. Må gerne gøres alene.
At tragte vand. Sindssygt god måde at rehydrere på. 

Zalere (verb.):
At have fi ngre eller høretelefoner i ørene for at 

GØGL

I Draco Malfoys fantasi eksisterede et andet univers, 
et utopia, hvor alle hans kvaliteter var styrkende for 
hans sociale status...
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

Maj/Juni 2010 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

Vi ses i kælderen

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




      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

     

      

      

      



Tilbud fra Studenter-
præsten – uge 19, 2010
Hemmeligheden eller kend dig selv 
Det’ en hemmelighed (X)

Kend dig selv – sådan lyder et gammelt 
græsk ord. Det stod over Apollontemplet 
i byen Delfi det gamle Grækenland.  En 
klog opfordring, men er den ikke over-
flødig? Kender vi ikke udmærket os selv? 
Mere end vi kender andre i hvert fald.  
Nogle gange kender vi måske os selv lidt 
for godt. Eller der er sider af os selv, vi 
ved om og ikke bryder os om. 
Vejen til et sundt sind, går gennem 
integration af de forskellige sider i os 
selv.  Vi må lære at acceptere de mere 
ubehagelige sider i os, netop for at de 
ikke skal tage magten fra os. Men selv 
om det lykkes, så tror jeg ikke vi kan 
kende os selv fuldstændigt. 

Der foregår en række ting i os selv, som 
vi ikke kender til. Videnskaben – bl.a. 
lægevidenskaben – forsøger at finde ud 
af disse hemmeligheder, for at kunne 
helbrede sygdomme. Om vi nogensinde 
får åbenbaret alle kroppens hemmeligh-
eder er et godt spørgsmål, jeg tvivler 
på at vi kommer til at forstå hjernen 
til bunds. Og jeg er sådan set også en 
smule skræmt over konsekvenserne, 
hvis vi kunne.
Jeg tvivler på at vi ville kunne admin-
istrere en fuld kontrol over vores sind.  
Selvom det netop var ens sind man efter 
det græske visdomsord burde kende.  
Selverkendelse er en god ting, men total 
selverkendelse formentlig en illusion 
og i hvert fald ikke ønskelig.  At det er 
en illusion kunne begrundes med, at vi 
ikke er statiske væsner. Vi forandrer os 
i samspil med omgivelser og historie. 
Derfor kan man ikke kende sig selv 
fuldstændigt før man kender hele sin 
historie.  Og hvad det man betyder for 
andre?  Hører det med? Er jeg kun det 
jeg betyder for mig selv? 

Kristeligt set er dette udtryk for synd: 
at være sig selv nok. At være lukket 
inde i sig selv.  Sandheden om os selv er 
at vi er mere end os selv. Fuldstændige 
bliver vi i kærligheden. Der overskrider 
vi os selv og der bliver vi os selv.  Men 
selv i den fuldkomne kærlighed er der 
et mysterium. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Pinsefrokost

Vi satser på dejligt vejr og frokost i det 
grønne i Kongens Have. I tilfælde af 
regn flytter vi vores picnic indendørs i 
St. Kannikestræde 8. 
Tilmelding senest tirsdag den 18. maj til 
lotz@adm.ku.dk eller på Facebook.

Tid: fredag den 21. maj
Sted: Kongens Have (tilmeldte får 
nærmere besked) eller St.  Kan-
nikestræde 8
Pris: kr. 50

Husk! At der er udlovet fri bar til pinse-
frokosten, hvis vi senest den 18. maj er 
150 “venner” af SMiK på Facebook. Vi 
er den 10. maj nået op på 138...

Filmaftener

Så er der kun én film tilbage. Sæt kryds 
i kalenderen og se den canadiske meta-
jesusfilm fra 1989 om kampen 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
Strikkecafeen slår dørene op en gang 
om måneden, og du er velkommen til at 
komme og være med. Sidste gang inden 
sommerferien er torsdag den 3. juni.

Tid: torsdag 3. juni kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem ca-
feerne Pussy Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis

Studietur til Istanbul
Tag en uge ud af kalenderen i efteråret. 
StudenterMenigheden tilbyder en studi-
etur i uge 45 (7.-14. november; under-
visningsfri uge mange steder på uni.) 
Turen kommer til at byde på en bred 
vifte af kulturelle oplevelser i Istanbul 
- storbyen, der dækker to kontinenter. 
Programmet - herunder endelige rej-
sedatoer - fastlægges endeligt i juni 
måned. 

Pris: kr. 3300,- inkl. hotel, transport t/r 
og morgenmad.
Beløbet indsættes på konto: 9860 
8929703716. Husk at anføre dit navn. 

Tilmelding: mail til davidsen@hum.
ku.dk. I mailen oplyser du dit fulde 
navn, studieretning og cpr.nr. 
Frist: Betaling og tilmelding senest 6. 
juni 2010
___________________________________

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

Studenterpræstens kontor 
Blegdamsvej 3b, 15.2.1 
2200 København N 
Tlf.: 35 32 70 94 
Mail: praest@sund.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk
Hjemmeside: http://studenterpraesterne.ku.dk  
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5KREDSFORENINGEN

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

»   13. maj: (kristihimmelfart) Ekspeditio-
nen holder lukket.

Lægevikarkurser 

»   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

Billeder fra 1. maj

www.fa
ce

bo
ok

.co
m

/fa
dl

kb
h

Hvis du bliver kandidat til sommer, skal du huske at give besked 
til FADLs sekretariat, så sørger vi for at udmelde dig inden næste 
semesterstart (og derfor undgår du en unødig kontingentop-
krævning). 
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?

Husk at ekspeditionen holder lukket 
kristi himmelfart (torsdag d. 13 maj)

Tak til Elif Bayram for lån af billeder :-)

Vidste du.....
at du som medlem af FADLkan få en masse spændende og relevant 
kittelgejl? I vores Sekretariat kan du blandt andet få EGK-linealer, 
Blodgashåndbøger og foldere om normalværdier etc. Sekretariatet 
bestiller desuden jævnligt håndbøger om hud, øjne, urinvejsinfektion 
og antibiotika. 

Har du forslag til andre bøger eller foldere, er du velkommen til at 
sende en mail til kkf@fadl.dk.



Fodboldturneringen
Fodboldturneringen var som altid fyldt med folk i fjollede 
kostumer. Team Niller + debz beb imponerede publikum 
med deres frække trøjer - mange var dog skuffede over 
manglen på synligt hud på holdets kvindelige spiller 
og overdådigheden af synligt hud på holdets mandlige 
spillere.
Team Turtles (ej at forveksle med dem i øl-staffetten), 
imponerede endnu engang lige fra første kamp med 
deres fremragende pause- og time-out-teknik. Uheldigvis 
udmøntede det sig ikke i nogle mål (bortset fra det ene 
på eget mål....).
De ældgamle kendinge Hold afstand var endnu engang 
med, men det lykkedes dem ikke at løbe med titlen. 
Det gjorde derimod Team Bo Van Deurs, som slog Vatikan-
staten i fi nalen. Rygterne lyder at taberne i den kamp blev 
distraheret da en 4. klasse fra den lokale drengeskole gik 
forbi banen.

Mia Joe /mok.red. Dommerne var som sædvanlig ikke til at løbe om hjørner med

Scorebogens 
nyeste 

skud på 
stammen 

gjorde 
de gamle 

kunster 
efter

SPORTEN



Scorebogens 
nyeste 

skud på 
stammen 

gjorde 
de gamle 

kunster 
efter

Ølstafetten bød igen i år på nogle meget ihærdige 
hold, der gav sig fuldt ud.
I de indledende runder mødtes OLK med Pigerne, 
som kæmpede bravt mod de garvede kæmper i 
grønt, som også var forsvarende mestre. 
Pigerne førte stort indtil sidste sekund, hvor OLK 
alligevel gik videre fordi Pigerne faldt under et 
bord og luxerede skulderen... Nej, vendt, der 
blander jeg vist noget sammen. I hvert fald var 
OLK videre til fi nalen.

I den anden indledende runde kæmpede Scorebogen 
mod Nørderne, som ikke havde en chance. Nørderne var 
egentlig tæt på indtil Frederik og Adam skulle bunde en 
øl, og den slags tager åbenbart lang tid uden Murray 
(Navnet på en tragt, red.).
Scorebogen klarede dette års indledende runder uden 
skader, og var videre til fi nalen.

Og den skulle så stå mellem de 
to favoritter, og ærkefjender, 
OLK og Scorebogen. Og det 
var spændende! Til at begynde 
tog Scorebogen føringen, men 
OLK kom godt igen til andet 
gennemløb, og det stod lige 
i lang tid. Men der var det 
så Scorebogen viste sig fra 
den taktisk kloge side. Det er 
nemlig allervigtigst om man 
fører til allersidst (ligesom 2. 
verdenskrig).

Så tillykke til Scorebogen, 
i vinder lidt lagerplads på 
MOK's computere, og til 
2'erne, OLK, har vi et fi nt 
trusseindlæg, som Mikael 
har hentet.

Mia Joe / mok.red.

Øl-stafetten

OLK var, trods udfaldet, i hopla

OLK og Scorebogen er måske alligevel ikke 
så meget fjender endda...
Hvor er den hånd på vej hen Michael?De andre to hold kæmpede en brav 

kamp!

VINDERNE

SPORTEN
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Til orientering:

StudieServiceCenteret (Sekretariatet for den prækliniske undervisn-
ing samt Klinisk Fællessekretariat) holder lukket:  
Fredag d. 14. maj 2010.

Med venlig hilsen
Pia Keller, Studiesekretær 

BASISGRUPPER

Studenterklubben takker 
for et godt semester og 
holder eksamenslukket!

Vi åbner igen i næste semester 
hvor man vil kunne komme 
til Panum Electric vol. III, 
Fredagsbarer og ikke mindst 
den legendariske 69timersbar

PR/Studenterklubben
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Vil du udsendes med PIT til In-
dien? 
Efterår 2010: Vi har stadig 2 pladser til Oddanchat-
tram, Indien (aug - dec) 
The Christian Fellowship Hospital er et relativt 
stort hospital med 350 sengepladser fordelt på 
Intensiv, Kirurgisk (både almen og ort. kir), 
Medicinsk, Gynækologisk, ØNH, Anæstiologisk , 
pædiatrisk, neonatal, klinisk biokemisk, TB/HIV 
mm. Der er mange læger på hospitalet og man vil 
komme at se rigtigt mange fede ting og sygedomme 
du ikke møder her hjemme. Men hvis man er ude 
efter at selv ha fingrene ned i operationer så er dette 
måske ikke stedet. 
Forår 2011: 1 plads på Christian Hospital Mungeli, 
Indien (feb - april)
Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhattis-
gahr, Indien. Hospitalet er stedet for dig der har 
lyst til at assistere til mange operationer og evt. 
få hænderne ned i forskellige mindre operationer, 
såsom kejsersnit og hysterektomier, blødende ulcus 
og appendicit etc. Hospitalet er et mindre hospital 
bestående af 80 sengepladser fordelt på forskeligge 
afdelinger og der arbejder i øjeblikket 6 læger.
Du vil rejse sammen med en pige fra Århus.

Begge hospitaler er velkendte PIT hospitaler. Gå 
ind på www.imcc.dk og meld til intranettet hvor 
du kan læse mere om hospitalerne.

Opholdet fungerer som et 3 måneders klinikophold. 
For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 
8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet. (flybillet, vacciner og et lille 
beløb til kost og logi)
Pladserne fordeles efter ”først til mølle princip-
pet” fra tirsdag d. 18/5  kl 12. Skriv blot en 
mail med oplysninger om navn, semester og evt. 
rejsemakker til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com 

Mvh PIT

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.

Nyt fra :

Mens semestret går på hæld og den søde eksa-
menstid indhenter mange af os
med hastige skridt har SAKS endnu to kurser i 
ærmet som kan spæde lidt sjov 
og læring til læsningen. 

Kursus i basale kirurgiske 
færdigheder:
håndtering af kar
Torsdag den 20/5-2010 kl. 17-20 holder SAKS 
kursus i basale kirurgiske færdigheder 
som vil fokusere på kirurgisk håndknudeteknik og 
ligering af kar. 

Tilmelding sendes til tilmelding@studkir.dk  
Tilmeldingen begynder mandag den 10/5 kl. 16

Kursus i karkirurgi
Tirsdag den 25/5 kl. 17-21 afholder SAKS kursus 
i karkirurgi. På kurset vil man kunne prøve at lave 
karanastomoser på dyrekar, samt prøve at anvende 
rigtige karproteser.
Ydermere vil der på kurset være en produk-
trepræsentant fra Vingmed som vil holde pålæg om 
produkter som anvendes til karkirurgi. 
 
Tilmelding sendes til tilmelding@studkir.dk  
Tilmeldingen begynder tirsdag den 18/5 kl. 16.

For begge kurser gælder det at kursus-afgiften er 
på 50kr og, at SAKS vil være vært for en snack i 
pausen. 

Til sidst vil vi fra 
SAKS gerne takke 
alle for et dejligt 
semester og vi ser 
frem til 
m a s s e r  a f  g o d e 
stunder i det nye se-
mester. 

HAITI
Hvordan kunne det gå så galt?
Gruppen af medicinstuderende under læger 
uden grænser inviterer til foredrag om Haiti og 
jordskælvet i
januar 2010.
På programmet er forfatter og filminstruktør Jør-
gen Leth og læge Jonas Torp Ohlsen.
Henrik Dam-auditoriet,
onsdag d. 19. maj kl. 16-18

EKSAMENSHJÆLP
SPØRGETIME I NEUROANATOMI

Onsdag d. 26. maj kl. 17:15-18.00 
Auditorium Lundsgaard 

Basisgruppen FORNIKS har arrangeret, at profes-
sor Morten Møller vil komme og svare på spørgsmål 
fra de studerende indenfor neuroanatomi.
Så kom og få styr på den sidste usikkerhed.

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, plan-
lægger og
enkelte har brug for cola.

BASISGRUPPER

PIPPI

Så er tiden kommet til vores fisketur, 
lørdag d. 15/5 kl 11.00!

For nuværende regner vi med at det bliver ude på 
spidsen af Nordhavnen – den såkaldte ”tippen”. Men 
hvis du lige har et godt beliggende hot spot,
hvor man kan flå fisk op af vandet med de bare 
næver så er vi  altid friske på alternativer. Hvis 
du ikke har en fiskestang, så fortvivl ej endnu, for 
du kan spørge på vores grupperum om du vil evt. 
kan låne en.
Alle er velkomne – bare meld jer ind!

Hvis du ikke er medlem endnu, så skynd dig at blive 
det ved at sende 
en mail til fajl.jagt@gmail.com eller find os på 
punkt.ku.dk.

FAJL Fisketur

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 
er også muligt for læger fra tidligere årgange at 
komme med ved forevisning af lægekort.

Det bliver årets fest og en skøn afslutning på endnu 
et panum år.

Der  v i l  være  band og 
forkælelse af de deltagende

Færdige læger må tage en 
gæst med.

HUSK: Nominer din kan-
didat til årets pumpe på 
pumpefest2010@gmail.com

Mere info følger, men husk at 
sætte kryds i kalenderen.

Pumpede Hilsner pumpefes-
tudvalget
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Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 
torsdag d. 27. maj i studenterhuset kl. 18:00 

Vedrørende valg af ny formand og adm-medlem-
mer

1. Velkommen 
2. Valg af referent og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Afgående formand har ordet
5. Valg af ansvarsposterne:

- r-koordinator + pr-gruppe
-            Økonomiansvarlig 
-            Socialansvarlig(e)
- Formand
- evt. ny post 

4. Evt. 

Fremgangsmåden for valget af formandsposten

1) De opstillede kandidater fremlægger et oplæg (5-10 min) over hvorfor det netop er dem der skal  
 vælges.
2) Afstemning – mundtligt eller skriftligt (vælges ved håndsoprækning).
3) Den nye formand præsenteres og bydes velkommen

IMCC – 
EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

Hvordan er det at læse Medicin i Rwanda?
Jeg er medicinstuderende på 9. Semester på panum og medlem af IMCC Rwanda. 
Jeg er nu i Rwanda for at evaluere på 5 sundhedsprojekter, som IMCC Rwanda kører 
i samarbejde med Medical Students’ Association of Rwanda. Jeg arbejder derfor i 
tæt sammen med de rwandiske medicinstuderende. 
Jeg har nu været her i 3 måneder, og jeg føler, at jeg har fået et godt indblik i, 
hvordan livet er som medicinstuderende i Rwanda. 
For virkelig at kunne forstå det, er man nødt til at kende lidt til landet. Rwanda 
ligger midt i Afrika, nærmest på equator, og grænser op til Uganda, Congo, Bu-
rundi og Tanzania. Det er et meget fattigt land på størrelse med Jylland med en 
befolkningsstørrelse på 10 mio. Det er derfor det mest tæt befolkede land i Afrika. 
Rwanderne bor generelt i landsbyer, og kerne-familien består af en mor og far + 
6 børn. 
Politisk set har landet været relativt stabilt siden afslutningen på folkemordet i 
1994. Landets præsident Paul Kagame er meget vellidt i landet, fordi der under hans 
regering har været tryghed og økonomisk fremgang, og man må sige, at landet er 
kommet meget langt siden folkemordet. Men landet styres ikke efter alle de vestlige 
idealer om demokrati. Der er reelt set kun et parti, som regerer. Og Kagame har 
stor magt til at styre landet, fx har han bestemt, at det skal være forbudt at indføre 
plastik-poser i Rwanda (det sviner!), at alle motorcyklister skal køre med hjelm, at 
alle sodavand skal drikkes med et sugerør (for at undgå at smitsomme sygdomme 
spredes i befolkningen), eller at alle uddannelses institutioner skal undervise på 
engelsk (og ikke fransk som tidligere). 

Men lad os lige vende blikket tilbage på de medicinstuderende. 
Som medicinstuderende (og generelt som studerende på National University of 
Rwanda) får man 25000 RwF (250 kr) i SU fra staten til at dække alle udgifter 
til mad, bolig og andet. De studerende betaler 4000 RwF (40 kr) om måneden for 
bolig, som er et rum på 12 m2 med to senge, hvor 4 studerende så bor. Man sover 
2 og 2 i hver seng. Herudover bruger de studerende 17500 RwF (175 kr) på mad 
i studenter kantinen om måneden. Det er den billigste løsning, og maden her er 
af meget dårlig kvalitet. Samlet set dækker SU’en altså lige akkurat den billigste 
mad og den billigste husleje for de studerende. Dette skal sættes i relation til, at 
det er nærmest umuligt at få et job som studerende. Så det er en nødvendighed at 
låne penge af familie eller venner, hvis man skal købe tøj, gå ud med sine venner 
eller spise noget mad, som er af bare nogenlunde kvalitet. Ud fra 
dette kan man nemt konkludere, at der ikke er 
penge til at købe en computer. Rundt 
reg- net har 5 % af 

de  uni -

versitetsstuderende egen computer. 

Medicinstudiet i Rwanda er ligesom i Danmark opdelt i 2 faser: en teoretisk del og 
en mere praktisk del. 
Under den teoretiske del lærer de studerende ved at læse i universitets bibliotekets 
meget begrænsede udvalg af gamle lærebøger. De studerende har ikke råd til at købe 
egne bøger (mange af lærebøgerne kan faktisk slet ikke købes i Rwanda). Herudover 
kan de studerende læse efter notater, som underviserne giver de studerende efter 
undervisningslektionerne. Derfor er yderst vigtig at komme til undervisningen. 
Men underviserne møder langt fra altid op til undervisningen. Mange gange aflyser 
de i sidste øjeblik. 
Den praktiske del af studiet foregår på hospitalet, hvor der er få læger i forhold 
til medicinstuderende. Derfor er der meget lidt supervision af de studerende (og 
af lægerne..). De studerende regnes generelt ikke for særlig meget af lægerne. 
Der bliver talt ned til de studerende, og de bliver ikke inkluderet som en del af 
hospitalets arbejdsstyrke, før de kommer på 6. år, hvor de til gengæld får lov til at 
lave næsten alt selv. 
Selve hospitalsforholdene gør også livet som læge svært i Rwanda. Der er mange 
patienter, få muligheder for at udrede dem og endnu færre muligheder for at 
behandle, ofte fordi der ikke er penge til behandlingen. Herudover sulter mange 
patienter, da det er de pårørende , som skal også sørge for, at patienten får mad 
under hospitalsopholdet. Alt dette bidrager til at give lægerne en følelse af afmagt, 
hvilket resulterer i en lidt ligeglad holdning til patienter og studerende.
Men når alt dette er sagt, så har jeg dyb respekt for de rwandiske medicinstuderende. 
Selvom det er meget svære forhold, de studerer under, så har mange af dem et stort 
overskud og er involverede i frivilligt arbejde, både igennem medicinstudiet og lokalt 
i deres landsbyer. De arbejder hårdt for at forbedre landet. De er meget gæstfrie og 
sætter en stor ære i at få mig til at føle mig godt tilpas i Rwanda. Og selvom et liv i 
vesten med luksus er tiltalende, tror jeg, at de medicinstuderende føler, at de hører 
til i Rwanda. Det er her, de 
vil gøre en forskel. 

M a g n u s  S p a n g s b e r g 
Boesen
IMCC Rwanda 
Månedsmøde hver 2. Mand-
ag i måneden

Lyst til at 
forske i udlandet til sommer og 
efteråret? Så skynd dig - IMCC Re-
search Exchange har stadig nogle 
få pladser tilbage

Research Exchange giver dig mulighed for at forske i 
udlandet. Opholdene er typisk af en måneds varighed, 
dog kan en del af disse ophold forlænges.
Værtsbyen arrangerer alt vedrørende forskning-
sopholdet, bolig og du får minimum et måltid mad 
om dagen. Tutoren sørger for, at forskningen er 
tilrettelagt, så du får mest muligt ud af dit fors-
kningsophold.
Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en ansøgn-
ing og købe flybilletten, og så er du parat til at 
få ny viden og nye oplevelser. Flere oplysninger 
kan findes på IMCC’s hjemmeside: www.imcc.dk 
- Research Exchange.
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 flere pladser i 
juli og august, Brasilien (DENEM Brazil), Spanien 
(IFMSA-SPAIN), Catalonia - Spain (AECS), Por-
tugal (PorMSIC): NB. Ikke flere pladser i august, 
Greece (HelMSIC), Indonesia (CIMSA-ISMKI), 
Slovenia (SloMSIC), Muligvis Thailand (IFMSA-
Thailand).

En oversigt over de en forskellige forskning-
sprojekter i de enkelte lande udbydes på vores 
database hjemmeside: http://www.ifmsa.net/pub-
lic/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 projek-
tønsker i prioriteret rækkefølge til National Officer on 
Research Exchange på email: nore.denmark@gmail.
com.

IMCC

KOM 
TIL INFOMØDE 

OM EKSTRAPLADSER 
MED IMCC EXCHANGE

Kom og hør om hvordan DU kommer ud på 1 
måneds klinisk ophold på et

hospital i Tyskland, Portugal, Serbien eller andre 
Østlande. Det koster kun 2000,- for opholdet med 
bolig og 1 måltid mad om dagen.Vi viser dig, hvilke 

muligheder du har, hvordan du tilmelder dig og byder 
på kaffe og kage.

Det sker TIRSDAG DEN 18.MAJ kl 16 I 
STORE MØDESAL

 Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer 
kliniske ophold i Grønland af én måneds 
varighed

Restpladser
Klinikophold 2010/11 Grønland

Nuuk (lægeklinikken):
2 pladser hver måned i april, maj, juni, september, 
oktober, november og december 2010 og 2 pladser 
hver måned i januar, februar og marts 2011. Ekskl. 
kost & logi.
Aasiaat:
2 pladser hver måned i, november og december 
2010 og 2 pladser i både januar og februar 2011. 
Inkl. logi. Husleje er 850 kr/måned. Hvis der 
kommer 2 studerende, skal de kunne bo sammen. 
Husk studiekort.
Ilulissat:
1 plads hver måned i april, maj, juli og 2 pladser i 
juni 2010. 1 plads i marts 2011. Inkl. logi. 
Maniitsoq:
1 plads hver måned i april, maj, juni, juli, oktober, 
november og december 2010 og 1 plads hver måned i 
januar, februar og marts 2011. Inkl. kost & logi.
Uummannaq:
1 plads i juli 2010. Inkl. kost & logi.
Ittoqqortoormiit:
1 plads i august 2010. Inkl. logi
Paamiut:
1 plads i april, maj og september, oktober, november 
2010. Inkl. logi.
Interesseret?

Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det 
til os!
Restpladser uddeles efter først til mølle-
princippet
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Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School  

23/8 – 24/8 – 25/8 – 26/8 - 2010 

Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen og Overlæge Marianne Kastrup 
                                     














Dansk Psykiatrisk Selskab afholder summer 
school rettet mod medicinstuderende og nyligt 
uddannede læger med det ønske, at øge viden 
om psykiatrien og hermed også rekrutteringen 
til faget. 

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte 
bekendtskab med centrale kliniske temaer 
inden for psykiatrien præsenteret af eksperter 
inden for de respektive områder. 

For at give et indblik i fagets 
forskningsaspekter vil der blive gennemgået 
et ph.d. forløb samt forløbet af den proces, der 
finder sted, når en ide bliver et færdigt 
projekt. 

Som et tredje delelement vil deltagerne møde 
en række psykiatere, der har valgt forskellige 
interesseområder og karriereforløb. Der vil 
her blive lejlighed til at drøfte de mange 
karrieremuligheder, man har, hvis man vælger 
det psykiatriske speciale. 

Deltagelse i kurset er gratis takket være et  
unrestricted grant fra Lundbeck fonden. 
Antal deltagere er begrænset til max 30. 

Tilmelding: Skriv en kort motiveret ansøgning om 
hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil 
blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.  
Ansøgningerne skal have oplysninger om: navn, 
adresse, e-mail, telefonnummer samt hvilket semester 
du skal starte på. For færdige læger anføres hvorvidt 
du er i turnus. 

Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, max 
30 deltagere. 

Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. juni 2010  
( svar senest  5.7.2010 ) 

Ansøgning sendes til: Sekretær Susie Brøndum, Dansk 
Psykiatrisk Selskab, Psykiatrisk Center København, 
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 
E-mail: susie.broendum@regionh.dk   
Mrk.: ”Summer School”. 

Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen, 
Psykiatrisk Center København, formand i DPS og 
overlæge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center 
København medlem af bestyrelsen i DPS. 

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center 
København, Rigshospitalet. 

Fest for Afrika! 
Jungletrommerne har lydt! 

Der er kæmpe fest i Klubben på Panuminstituttet, så tag dit pæneste banan-
skørt på og fest med alle dine venner - i en god sags tjeneste. Alle er velkomne!

I sommeren 2009 var Torsten Roed og Jesper Kjærgaard i Liberias jungle for at 
arbejde på et distriktshospital.

 Liberia har en overvældende mangel på uddannet sundhedspersonale - 103 
læger til 3,5 mill. indbyggere. Danmark har til sammenligning 19.000 læger.

Philip Azuma arbejder på distriktshospitalet, hvor han er en af de drivende kræfter bag behandling af 
patienter og den daglige drift. Han er rigtig dygtig, men kan blive endnu bedre uddannet hvis vi giver ham 

muligheden. Derfor vil vi gerne samle penge ind til hans rejse fra hospitalet i Liberia til DK, for at videreud-
danne ham på KU’s kursus i tropemedicin. Det kræver penge til flybillet, kost og logi - og der kommer I ind 

i billedet.

Kom tidligt med alle dine venner og fest igennem for et godt formål! Der vil være livemusik, DJ’s og drinks 
til den lyse morgen.

Tilmelding sker via facebook ved at søge på “Fest for Afrika!”. Det er et åbent arrangement så inviter gerne 
alle dine venner.

Torsdag d. 29. Maj
Dørene er kun åbne mellem 20 og 22 - Entré 30 kr.

Husk mange kontanter! Der tages ikke dankort.
Pga. studenterklubbens regler skal du tilmelde dig denne begivenhed for at 

komme på gæstelisten.

Hele overskuddet går ubeskåret til Philip’s tur til Danmark.

Marie, Sofie, Lars Peter, Torsten og Jesper, bestyrelsen for PUMUI.

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder summer school rettet mod medicinstuderende og nyligt ud-
dannede læger med det ønske, at øge viden om psykiatrien og hermed også rekrutteringen til faget.

Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for psykiatr-
ien præsenteret af eksperter inden for de respektive områder.

For at give et indblik i fagets forskningsaspekter vil der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet af 
den proces, der finder sted, når en ide bliver et færdigt projekt.

Som et tredje delelement vil deltagerne møde en række psykiatere, der har valgt forskellige interesseom-
råder og karriereforløb. Der vil her blive lejlighed til at drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis 

man vælger det psykiatriske speciale.

Deltagelse i kurset er gratis takket være et 
unrestricted grant fra Lundbeck fonden.
Antal deltagere er begrænset til max 30.

Tilmelding: Skriv en kort motiveret ansøgning om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne 
vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.  Ansøgningerne skal have oplysninger om: navn, adresse, 
e-mail, telefonnummer samt hvilket semester du skal starte på. For færdige læger anføres hvorvidt du er i 

turnus.

Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 deltagere.

Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis.
Ansøgningsfrist: Fredag den 25. juni 2010 

( svar senest  5.7.2010 )

Ansøgning sendes til: Sekretær Susie Brøndum, Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrisk Center Køben-
havn, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

E-mail: susie.broendum@regionh.dk  
Mrk.: ”Summer School”.

Kursusledelse: Klinikchef Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København, formand i DPS og over-
læge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center København medlem af bestyrelsen i DPS.

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet.

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk

Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf. 3545 6212

Formand: Anders Fink-Jensen, e-mail: a.fink-jensen@dadlnet.dk - 
Sekretær Susie Brøndum: susie.broendum@regionh.dk 

The American way 
- Kære medstuderende i hoveds-
taden
 
“Rocky Mountain spotted fever” , Vancomycin 
resistens og priktest for cockroaches er ikke just 
hverdag. 
Men det blir det.. 
 
Jeg planlægger at tage de amerikanske medicinek-
saminer USMLE 1 og 2 og har du overvejet det 
samme, synes jeg en læsegruppe er oplagt.
 
Efter 6 år som stud.med. i provinsen (Odense) bliver 
jeg færdig til sommer og flytter til København.
 Min plan er at tage USMLE 1 og 2 til foråret 
(2011) og synes det kunne være hyggeligt og helt 
sikkert gavnligt at læse til disse sammen med 
andre. Hvis du er interesseret så send mig en mail. 
Umiddelbart tænker 
jeg at mødes en aften 
om ugen, men intet 
er fast. 
 
Mvh
M a g n u s  P l o u g 
Hansen 
(mahan04@student.
sdu.dk)”

ANNONCER

Lommeregnerenføljetonen
I sidste uge var der igen gang i den på Panums 
administrationsgange. Denne gang drejede det 
sig ikke om en stiltiende vandring af mikroskoper 
midt ned i Panumbiblioteket, men derimod om 
nye regler om brug af lommeregner til eksamen. 
Formålet; at undgå snyd til eksamen, var ganske 
nobelt, men måden information om dette kom ud 
på, var det bare ikke. 
Efter vores forespørgsel til studieleder, Jørgen 
Olsen, fik vi gjort denne og andre opmærksomme 
på at det ikke var hensigtsmæssigt at informere de 
studerende om nye eksamensregler en måned inden 
eksamen. Dette udmøntede sig i en hurtig og kont-
ant beslutning fra Dekan Ulla Wever, om at tillade 
den lommeregner også i denne eksamenstermin, 
hvilket vi er meget glade for. 

Til studienævnsmødet tirsdag d. 4. maj blev sagen 
igen diskuteret, og der var i studienævnet enighed 
om at man vil undersøge mulighederne for at få et 
Texas Instruments program til rådighed på com-
puterne til vintereksamens. I dette program vil der 
således både være mulighed for at se mellemregnin-
ger og alt det gode man kan på sin normale TI-83/89, 
samtidig med man undgår snyd til eksamen, hvilket 
der desværre har været rygter om.
Alt i alt drejer denne sag sig om for lidt og for sen 
information, hvilket alle parter bør tage til efter-
retning, da eksamen ikke er til at spøge med.
Frit Forum ønsker alle medicinere god eksa-
menslæsning
Mvh. Frit Forum (v. Anders Husby)
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STUDIEPOLITIK



Den basale quizI denne uge blev fodboldlandsholdet til kampen mod Senegal udtaget. Herunder er billeder af alle de udtagne, men hvilke to hårde bananer mangler?

Svar og vindere fra sidste uge:
Svaret på sidste uges basale quiz drillede mange, der fejlagtigt tro-
ede at det var os scaphoideum. Dog kom Joachim fra 3. Semester 
med det rigtige svar, nemlig os talus.
Svaret på den diagnostiske quiz kom Jens-Christian Vedel med, 
og det var naturligvis hereditær hæmakromotose, også kendt som 
bronzediabetes. 
Begge vindere er velkomne på mandag, hvor de kan hente en god 
fl aske vin.
Quiz-redaktionen/MOK


