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PUMPEFEST '10
Traditionen tro holder Studenterklubben Pumpefest for at fejre de 

nyslåede kandidater i medicin fra vinteren 2009 og sommeren 2010. 
D. 6/7 lukker vi kandidaterne ind mellem 2000 og 2200!

Kl. 2200 går Fifidong på scenen. Kl. 2300 uddeles Den Gyldne Pumpe!

VEL MØDT TIL 
ÅRETS 

PUMPEFEST!

Studenterklubben Præsenterer



2

Det sker i Ferien
 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: Studenterklubben

Onsdag d. 2. juni: MOK nr 31, årgang 42 udkommer

Torsdag d. 3. juni: 
Studenterpræstens strikkecafe kl 15.30-17.30, Skt. Hans Torv 30

Mandag d. 14. juni: Ansøgningsfrist til mentor for interna-
tionale studerende, se mere under annoncer

Mandag d. 7. juni: Medicinerrevyen sælges på DVD i klubben 
kl 15-16 

Onsdag d. 23. juni: Eksamensfest for 6. semester i klubben

Torsdag d. 24. juni: PUC månedsmøde i studenterhuset
5. sem eksamensfest i klubben

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

Fredag d. 25. juni: Ansøgningsfrist for summerschool gen-
nem dansk psykiatrisk selskab, se mere s. 15

Torsdag d. 24. juni: PUC månedsmøde i studenterhuset
5. sem eksamensfest i klubben

Torsdag d. 1. juli: Båddykning med PUC, se side 6, 
Ansøgninsfrist for Tutor jobbet se side 14.

Tirsdag d. 6. juli: PUMPEFEST I KLUBBEN!!!! se forsiden

sIDSTE 
 MOK
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Nyt KU-brugernavn og diaglog med studerende
Kære læser

Midt i en stresset eksamensperiode sker der nye tiltag på KUs IT front. Den 9.juni indføres nye bruger-
navne med tilhørende passwords for alle studerende på KU. Fra den 9. juni kan du altså ikke bruge dit 
gamle login længere. Det sker på et kedeligt tidspunkt, når man som studerende sidder med næsen 
dybt begravet i bøger og ikke ænser så meget af omverdenen som man plejer. Altså lige for at skære 
det ud i pap - efter den 9. Juni kan du altså ikke  logge ind med dit CPR-nummer længere.

Dekanen Ulla Wewer skriver i denne uge at hun efter mødet sidste fredag, med tilhørende kaffe og 
croissanter, ønsker mere kommunikation og dialog med de studerende. En passende start på dette, 
kunne være at informere de studerende om det nye 
brugernavn de skal begynde at bruge her midt i eksa-
mensperioden. Men der er i skrivende stund ikke kom-
met noget information om implementeringen , hverken 
her i sidste nummer af MOK eller på den allemail, som 
Dekanen ytrede at hun ville bruge noget mere (der er 
sendt adskillige mails ud om det nye system, men ingen 
med den tidsfrist der hastigt nærmer sig).  

Tiltaget med en ny brugerplatform for de studerende 
er tiltrængt. Og om hvorvidt det nye brugernavn på 
tre tilfældige konsonanter efterfulgt af et trecifret tal 
er brugervenligt vil jeg lade op til den enkelte. Essensen 
i dette indlæg er den manglende kommunikation fra 
universitets side omkring det nye brugernavn. Ikke 
engang på medicin.ku.dk kan man umiddelbart finde 
nogen genvej til information om indføringen. Man kan 
kun håbe på bedre kommunikation i fremtiden…

Troels Gammeltoft Dolin/MOK-red

Den interesserede læser kan 
se siden: http://intranetguide.
ku.dk/brugernavn/ Her findes 
en glimrende gennemgang 
af det nye brugernavn. Den 
mangler bare at blive formidlet 
til de studerende… 

Quizredaktionen takker for denne gang og vender stærkt tilbage næste semester til mere øl, quizze 
og hornmusik. 

Endnu engang mange tak for de mange svar. Nogle mere kreative end andre, nogle mere rigtige 
end andre, men fælles for dem alle var, at de var ganske påskønnede. Vi håber i det kommende 
semester at få endnu flere bud på diagnoser og de mere basale spørgsmål. Husk at det er ganske 
gratis at gætte og man bl.a. vinder hæder og ære plus en flaske vin eller andet godt. Mailen er 
som altid mok@mok.dk .

Svarene på sidste uges quiz var naturligvis: 
Lapsus - En fejltagelse der bygger på en fortalelse.
Monoftongisere - At lave en diftong til en monoftong.
Evoe - Bukkantindernes jubelråb til ære for Dionysos (Bakkus).
Pertyrkættering - Det torv eller reb, som ankeret hænger i under kranbjælken.

Semesterets sidste quiz bød som traditionen foreskriver på en rigtig flot præmie. På dette semester 
har MOK flottet sig og købt en MacBook pro™ til vinderen. Desværre var der ingen rigtige svar. Til 
gengæld var der indløbet et svar fra to nyoptagne  medicinstuderende fra Aalborg Universitet der 
ofte læser MOK. Svaret var langt fra rigtigt, men i mangel af bedre og pga. det ihærdige forsøg 
valgte vi alligevel at lade dem vinde præmien.

Der er desværre ikke indkommet nogle svar til stafetquizzen. Så vi lader den løbe til første nummer 
i det kommende år.

OBS. Nyt KU-brugernavn på PUNKT.KU fra 9. juni

Abel Spendabel (tv.) og Gerda Gung (i midten) sammen med 
MOKs præmietyr Mikael "Silas" Vuokko Henriksen (th.) som 
overrækker den fine præmie.

QUIZZE OG SIDESPRING
Tak for QUIZ
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http://www.youtube.com/watch?v=8L4YGzmm9zAdr.dk/pirat – søg på bamse og kyllinghttp://www.youtube.com/watch?v=GDpgaaXM7vE

MERE DIALOG
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Studievejledningen for Medicin Uge 22-23 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 1/6 1100 – 1200 0900 – 1100 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Tirsdag 1/6 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Onsdag 2/6 1800 – 1900 1600 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Torsdag 3/6 1000 – 1200 1200 – 1400 Sedrah A. Butt Medicin 
Fredag 4/6 1000 – 1200 0800 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 4/6 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
      
Tirsdag 8/6 1100 – 1200 0900 – 1100 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Tirsdag 8/6 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Onsdag 9/6 1800 – 1900 1600 – 1800 Christina Olesen Medicin 
Torsdag 10/6 1000 – 1100 1100 – 1200 Sedrah A. Butt Medicin 
Fredag 11/6 1000 – 1200 0800 – 1000  Jesper Marsner Hansen Medicin 
Fredag 11/6 0800 – 1000 1000 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 

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

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

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

Studievejledningen søger en ny studievejleder med 
tiltrædelse pr. 1. august. Stillingen er på ca. 25-30 
timer om måneden og løn er efter overenskomsten på 
178,93kr/timen + feriepenge. Arbejdstiderne er meget 
fleksible og arbejdsbyrden vil variere med mest at lave 
ved semesterstart.

Dit arbejde vil bestå i at
•Vejlede i forskellige sammenhænge, heriblandt per-
sonlige samtaler, mail- og tlf. vejledning.
•Holde forskellige oplæg for grupper ar varierende stør-
relse, f.eks. til åbent hus, til semesterstart mm.
•Deltage i møder med udvalg og samarbejdspartnere
•Deltage i kurser om f.eks. vejlednings- og oplægste-
knik
•Opdatere hjemmesiden, skrive indlæg til MOK og 
andet forefaldende arbejde.
•Deltage i ugentlige møder med os andre studieve-
jledere

Vi forventer at du
•Er åben, engageret og god til at samarbejde
•Kan bevare overblikket i travle situationer og have 
mange bolde i luften på én gang
•Er tillidsvækkende, har indlevelsesevne og interesse 
for studiemæssige forhold
•Har bestået første studieår og har minimum to år 

tilbage af studiet
•Er interesseret i at arbejde i vejledningen i minimum 
ét år
•Er velformuleret på både dansk og engelsk
•Er fleksibel, kreativ og fuld af gode ideer og lyst til at 
gøre vejledningen mere effektiv

Det er Jesper og Jonas, der bliver færdige til sommer, 
som vi må sige farvel til, og dermed er vi fire tilbage: 
Christina fra 7. semester, Sedrah og Anine fra 5. se-
mester og Pernille fra 4. semester.
Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende med 
forskellige ønsker og behov, og der vil blive lagt vægt på, 
at den nye vejleder afspejler dette. Vi opfordrer derfor 
alle med interesse for jobbet til at søge stillingen.
Oplæring i den nødvendige paratviden og indføring 
i studieordninger, regler, bekendtgørelser og love vil 
foregå i august. Ligeledes vil der i løbet af efteråret være 
et vejledergrundkursus af en uges varighed.
Ansøgningsfrist er d. 27. maj kl. 12.00 og ansættelses-
samtaler vil blive holdt i uge 22.

Ansøgningen sendes til:
Studienævnet for Medicin
Att: Peter Lindstrøm
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 Kbh. N

Udvekslingsophold i USA
 Ansøgningsfrist til udvekslingsophold på det medicinske fakultet på Vanderbilt University School of Medicine, 
Vanderbilt University i Nashville, 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 studer-
ende 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_/dokument/

Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 12.00. Ansøgningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen 
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

STUDIEVEJLEDNINGEN

Studievejleder søges til Studievejledningen for Medicin

STUDIETILBUD
Panum Bibliotekets åbningstider
Juni:
1. – 20. juni
Mandag – torsdag  8.00 – 21.00
Fredag 8.00 – 19.00
Lørdag + søndag 9.00 – 17.00
21. – 27. juni:
Mandag – torsdag 8.00 – 20.00
Fredag 8.00 – 18.00
Lørdag + søndag LUKKET
28. juni – 2. juli
Mandag – onsdag 8.00 – 16.00
Torsdag – fredag 9.00 – 13.00
Lørdag + søndag LUKKET
Juli + August LUKKET Pga. renovering.
Lånte bøger kan afleveres i bibliotekets postkasse.

Eventuelle lånerhenvendelser kan rettes til:
panbib@sund.ku.dk eller telefon 35 32 73 93
Vi åbner igen mandag d. 30. august kl. 8.00

Panum Biblioteket ønsker alle god læselyst og god 
sommer

Så er det forår og eksamenstid, og inden vi får set 
os om, er det sommer og sommerferie. Nicolai Hal-
vorsen holder ferie fra 5. juli til og med 2. august 
(ugerne 27-30). 
I uge 27 kan studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen 
træffes på bk@hum.ku.dk og i uge 30 kan stu-
denterpræst Stefan Lamhauge Hansen træffes på 
slh@rundetaarn.dk.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer. På gensyn i 
efterårssemesteret!

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. (I efterårssemesteret øger vi hyppigheden igen 
og holder strikkecafé hver anden uge: i alle lige uger. 
Første gang bliver uge 34, den 26. august.)

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

Andagtsrummet er nu på 
Facebook

Vi har oprettet en gruppe på Facebook for brugere 
– og sympatisører – af andagtsrummet, der ligger i 
lokale 15.2.3, ved siden af studenterpræstens kontor. 
Vi forestiller os at gruppen kan være et supplement 
til Bruger-til-bruger-bogen, som (vistnok?!) stadig 
findes i rummet.

Søg efter ”Andagtsrummet på Panum”.

Studietur til Istanbul
Du kan stadig nå det!

StudenterMenigheden tilbyder en spændende 
studietur 9.-14. november. Det er i uge 45, som mage 
steder på universitetet er undervisningsfri. 
Turen kommer til at byde på en bred vifte af kul-
turelle oplevelser i Istanbul - storbyen, der dækker 
to kontinenter. Programmet - herunder endelige 
rejsedatoer - fastlægges endeligt i juni måned. 

Pris: kr. 3300,- inkl. hotel, transport t/r og mor-
genmad.
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
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SUND forventer et lille overskud i 
2010 efter 1. kvartals regnskab.
SUND har på basis af 1. kvartal regnskab for 2010 
udarbejdet en ny prognose for de forventede udgifter 
og indtægter i 2010. Fakultetets ledelsesteam forvent-
er nu en samlet omsætning bestående af basisbevil-
ling + eksterne midler på 1,64 mia. kr. Det er næsten 
45 mio. kr. højere end der oprindeligt budgetteret og 
skyldes især, at fakultetet har fået flere eksterne 
projekter, hvor NB Metabolismecentret endnu ikke 
er indregnet i budgettet. Derudover har fakultetet 
opjusteret forventningen til STÅ-indtægterne for 
2010. Institutterne har opjusteret deres forventede 
driftsudgifter, mens der er budgetteret med uændrede 
lønudgifter. Samlet forventer fakultetet et overskud 
på ca. 4 mio. kr. for 2010.

Panumbiblioteket
Panumbibliotekets læsepladser er populære blandt 
SUNDs studerende. Til sommer får Panumbiblioteket 
90 nye læsepladser med strømstik og læselamper. I 
den forbindelse udskiftes gulvtæppet, og ventilations-
systemet istandsættes. Panumbiblioteket er derfor 
lukket fra 5. juli til 29. august. De studerende, der 
har brug for bøger og læsepladser, henvises til KUB 
Nord. For at få plads til de nye studiepladser, fjernes 
udlånsbøger og tidsskrifter i underetagen. Bøgerne 
overføres til Københavns Universitetsbibliotek på 
Nørre Alle, hvor de i fremtiden kan lånes. I over-
etagen beholdes håndbogssamlingen, som forventes 
at blive udvidet, så den kan matche de 40 % ekstra 
studiepladser og dermed ekstra lånerbehov.
Panumbiblioteket kan kontaktes via e-mail 
panbib@sund.ku.dk eller telefon 35 32 73 93

Studievejledningen
Studievejledningen er flyttet til 6.6.

Debatten om forskningsfrihed ifm 
NNF donation fortsætter
På baggrund af debatindlæg i Information fra de 
politiske forskningsordførere fra RV, SF og Enh, har 
rektor skrevet et brev direkte til ordførerne. Brevet 
kan ses på http://metabol.ku.dk/debat/. Dagbladet 
Information fortsætter på avisens debatsider dis-
kussionen om forskningsfrihed påforanledning af 
NovoNordisk Fondens donation til SUND. Dekanen 
har sidst repliceret i debatindlægget Ja, forskn-
ingsfrihed på http://www.information.dk/233386. 
Da det har været vanskeligt at tage til genmæle i 
Information i ønskeligt omfang er den fulde ordlyd 
af et læserbrev fra professor Thue Schwartz lagt 
på metabolismecentrets hjemmeside på http://me-
tabol.ku.dk/debat/ og i Universitetsavisen med titlen 
Information manipulerer og vildleder politikere 
http://uniavisen.dk/debat/information-manipulerer-
og-vildleder-politikere DR har den 20. maj udsendt 
en dokumentarudsendelse om forholdet mellem NNF 
og SUND.
Udsendelsen kan høres på http://www.dr.dk/P1/
P1Dokumentar/Udsendelser/2010/05/19110606.htm 
På baggrund af udsendelsen udsender nyhedsbu-
reauet Ritzau et telegram, der er delvist offentliggjort 
i bl.a. Politiken med overskriften Novo vil godkende 
toppost på universitet på http://politiken.dk/uddan-
nelse/article976228.ece. Til dette svarer Rektor via 
Ritzau telegram, med overskriften: Rektor: Det er 
en storm i et glas vand http://politiken.dk/uddan-
nelse/article976286.ece og http://www.information.
dk/telegram/233775

Intranet lancering forventet 10. 
august
På baggrund af succesfulde testkørsler og under 
hensyntagen til semesterstart første september er 
det nu besluttet, at KU’s nye intranet bliver lanceret 
den 10. august. Intranettet er en væsentligt forbedret 

og mere brugervenlig version af punkt.ku, som ud 
over grupperum og selvbetjeningsfunktioner ved 
lanceringen vil have en centralt vedligeholdt ver-
sion af personalehåndbogen. Desuden vil interne 
nyheder fra såvel KU, som fakultetsniveau og en 
arrangementskalender være centrale tilbud i det 
nye intranet. SUND’s intranet vil blive udrullet 
ultimo 2011 og som forberedelse til opbygning af 
SUND’s intranet for såvel ansatte som studerende 
har ledelsessekretariatet nedsat en arbejdsgruppe. 
Under inddragelse af forskere, studerende og admin-
istrative medarbejdere på SUND vil arbejdsgruppen 
komme med et oplæg om intranettet på SUND. KU’s 
intranet giver os en række spændende muligheder 
for at formidle ledelsesinformation, støtte forskere 
i at søge eksterne midler, brugerinvolvering og 
selvbetjening for ansatte og studerende mm. Vi skal 
på SUND finde ud af, hvilke af disse muligheder, vi 
ønsker at bruge, og hvordan vi får et intranet som 
alle bliver glade for.
Yderligere information: Ledelsessekretariatet att. 
Anders Esben Tønnesen, aest@sund.ku.dk eller 
Michael Loua, mlo@sund.ku.dk

795.000 kr. til forbedring af stud-
iemiljøet på SUND
Med midler fra Bestyrelsens Strategiske Pulje vil 
SUND i sommeren 2010 etablere 90 nye læsepladser 
på Panumbiblioteket og for at understøtte kontakten 
mellem danske og udenlandske studerende, vil SUND 
etablere et loungeområde i Studenterhuset. Endelig 
skal der opsættes en yderligere informationsskærm 
i Panumbygningen og i CSS for at knytte SUNDs 
studerende på CSS tættere til resten af SUND. 
Desuden prioriteres projekter på CSS, hvor en del af 
SUNDs studerende modtager størstedelen af deres 
undervisning. Projekterne indeholder initiativer på 
CSS vedr. udvidelse af trådløst net, løft af fakultet-
scafeen Kommunen og et loungeområde, skilte, mv. 
SUNDs investeringer har et samlet budget på kr. 
795.000 kr., hvor BSP ansøges om kr. 482.000 kr. 
I de seneste tre år er BSP-midler blevet anvendt til 
etablering af læsepladser i Panumbiblioteket, på 
indskudte etager i Panumbygningen samt læseplad-
ser og fleksible pladser i kemigangen over kantinen 
samt i satellitkantinen. 5 infoskærme er ophængt i 
Panum- og Teilumbygningen og de studerende har 
fået 300 garderobeskabe. Desuden er der blevet eta-
bleret læsepladser, trådløst netværk og stikkontakter 
i Teilumbygningens forhal. SUND har desuden - for 
andet end BSP-midler - fået finansieret væsentlige 
og tiltrængte kvalitetsløft af studiemiljøet igennem 
tre større projekter:
- Indkøb af ergonomisk korrekte møbler til de stud-
erende på fællesarealer.
- Renovering af kantinen incl indretning med mod-
erne faciliteter til læsning og gruppearbejde
- Nyt studenterhus i de tidligere gæsteboliger på 
Nørre Allé. Studenterhuset rummer alle fakultetets 
studenterorganisationer, FADL samt læsepladser.
Desuden er der på KUB Nord etableret 260 læseplad-
ser hvor SUND studerende har fuld adgang.

Indretning af nyt StudieService-
Center sat i gang i bygning 15.1
StudieServiceCenteret på SUND varetager plan-
lægning og afvikling af undervisningen af SUNDs 
studerende. Formålet med SSC er at skabe et samlet 
servicecenter, hvor både studerende og undervisere 
kan henvende sig. Fra at have medarbejdere placeret 
på flere lokaliteter på SUND skal StudieServiceCen-
tret nu samles i 15.1.
Lokalerne er ryddet og nedbrydningen er stort set 
afsluttet hvorefter opbygningsprocessen kan gå i 
gang. Det samlede StudieServiceCenter forventes at 
stå klar til brug i starten af august.
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Redigeret af:Markus/MOK.red.
Brev fra Dekanen

Kære studerende på SUND,

Tak for et godt dialogmøde i fredags den 21. 
maj. Jeg påskønner, at I i en travl periode 
med eksamenslæsning fandt tid til at drøfte 
en række emner, som ligger både jer og os 
i dekanatet meget på sinde. Jeg synes også, 
at det var meget oplysende at få en direkte 
tilbagemelding via de elektroniske afstem-
ninger om aktuelle spørgsmål. Også tak for 
den gode snak vi efterfølgende fik over en 
kop kaffe.

Jeg fik via disse afstemninger også bekræftet, 
at størstedelen af jeres lektie- og eksa-
menslæsning foregår på fakultetet, enten 
på Panum, Teilum eller CSS. Desuden gav 
I også klart udtryk for, at der stadig ikke er 
et tilstrækkeligt antal læsepladser. 

KU har forbedring af studiemiljøet som højt 
prioriteret indsatsområde, bl.a. ved at oprette 
nye læsepladser, udbrede trådløst netværk, 
samt en række andre initiativer (se http://
studiemiljoe.ku.dk/10fokusomraader/). 

Jeg forstår på jer, at I især efterlyser flere 
regulære læsepladser, dvs. læsepladser, 
hvor der er absolut ro og hvor man ikke 
bliver forstyrret af omgivelserne. Sådanne 
læsepladser findes der kun 282 af i Panum-
biblioteket. Her i sommerperioden ombygger 
vi Panumbiblioteket og etablerer 90 nye 
læsepladser. Vi skifter samtidigt gulvtæppet, 
renoverer ventilationsanlægget og invest-
erer i støjdæmpning (belægning på trappen, 
støjskærm på 1. sal og flytning af indgangen). 
Du kan se planerne på http://studiemiljoe.
ku.dk/10fokusomraader/aktionlaeseplads/.

Der er selvfølgelig flere pladser på Panum, 
som kan regnes som læsepladser, men som 
nok er mindre egnet til eksamenslæsning. 
Hvis vi tæller alle pladser i kantinen, på van-
dregangene, i undervisningslokalerne mv. så 
kommer vi nok op på godt 1.200 pladser. 

Dekanatet vil derfor gerne sammen med jer 
undersøge, hvordan vi kan etablere endnu 
flere stille, regulære læsepladser. Jeg har 
allerede fået forskellige ideer fra jer, bl.a.
- Udvide åbningstiderne i Panumbiblioteket, 
gerne døgnåbnet hele året rundt.
- Reservere flere undervisningslokaler til 
individuelle læsepladser efter de almindelige 
undervisningstimer.
Dekanatet er allerede gået i gang med at ana-
lysere, hvordan vi hurtigst muligt kan imple-
mentere disse forslag. Jeg vil også gerne høre 
fra jer, om I har flere forslag til, hvordan vi 
kan etablere flere stille læsepladser.

Dekanatet vil gerne styrke dialogen med 
de studerende. Hvis jeg skal være ærlig, så 
kunne vi nok have undgået nogle kedelige 
historier, som vi har set det sidste halvår, 
hvis vi havde haft en tættere dialog. Det vil 
jeg nu lave om på. Jeg vil gerne, at vi flere 
gange årligt holder nogle dialogmøder som i 
fredags. Derudover vil dekanatet informere 
om aktuelle emner vi en månedlig alle-mail. 
Endeligt vil vi udvide antallet af studerende 
i Studenterforum (se http://sund.ku.dk/
for_studerende/studenterforum/). 

Vi tales ved!
Ulla Wewer

Dekan
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Lær PUC at kende til de månedlige Klubmøder!
Et klubmøde består af et lille oplæg (som kan være alt fra billedfremvisn-
ing fra rejser til mere dybdegående undervisning i dykkermedicin), lidt 
spiseligt (enten i form af aftensmad og/eller kage), samt planlægning af 
kommende arrangementer.
Klubmøder er åbne for alle på SUND og den ideelle måde at lære PUC og 
dykning at kende på!
Alle klubmøder afholdes i PUCs lokale i Studenterhuset 1.1.14.
Af hensyn til evt. mad m.m. er det velset, at man melder sin ankomst 
mindst en dag i forvejen på  info @ puc.nu.
Sidste klubmøde i forårssemesteret er torsdag 24. juni kl. 19.00. PUC 
giver aftensmad til mødet, alle er velkomne og vi glæder os til at se DIG!

DYKKERTUR til Kullen i august!
Tag ud at dykke med PUC, til Kullen i Sydsverige, tor 19/8 
- søn 22/8!
Vi tager afsted torsdag formiddag og kommer hjem sent søndag. 
Vi bor i telt på First Camp Mölle og laver selv mad på camping-
pladsen. Vi regner med at kunne nå 7-8 dyk på turen, på det 
bedste dykvand i Kullens marine reservat.
Alle certifi cerede OW/CMAS* dykkere eller højere er velkomne 
på turen!
Deltagerafgift: 2.350kr. inkl. alt 
(2.000kr, hvis du har eget udstyr 
inkl. ABC, dragt, BCD og Reg). 
Hertil skal dog lægges fællesudg-
ifter til mad købt hjemmefra samt 
evt. indmeldelse (150kr) og kontin-
gent for ´10 (500kr) til PUC, hvis 
ikke du er medlem i forvejen.
Udover turen giver medlemskab dig mulighed 
for at låne dykkerudstyr, arrangere ture, tage 
med på båddyk, kurser og meget mere...

Der vil evt.(afklares midt juli) være mulighed for også at tage 
kursus (AOW, Nitrox, Rescue) i forbindelse med turen. Kurset vil 
i så fald være gratis, kun teoribog, certifi katudgift til PADI (ca. 
700kr) samt evt. en lægeerklæring vil skulle betales ekstra.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til info@puc.nu 
samt indbetale fuld deltagerafgift. Der er stærkt begrænset 
antal pladser og det er først til Mölle!

BÅDDYK i sommerferien!
Med al mulig held har PUC måske snart sin egen dykkerbåd! 10 
år har det taget at nå dette øjeblik, hvor en båd er meget nær. 
Står lykken os bi, vil PUCs medlemmer kunne komme på båddyk 
allerede i juli i år, mere præcist tor 1/7 og fre 2/7!
Nærmere info om båddyk vil kun blive sendt ud til aktive PUC 
medlemmer. Vil du med ud at dykke fra båd, så meld dig ind i 
PUC.NU! :)

Ved at tage dykkerkursus i Danmark hos PUC får du den 
grundigste dykkeruddannelse man kan få. Du bliver kval-
ifi ceret til at dykke i hele verden!
Undervisningen på PUCs kurser varetages af erfarne PADI 
Instruktører og assistenter, som til dagligt er studerende på 
medicinstudiet i København eller færdiguddannede læger.
Vi underviser, fordi vi kan lide det, hvorfor vi bl.a. tidsmæs-
sigt har mindst dobbelt så meget tid til rådighed, til indlæring 
af vigtige praktiske øvelser, som de kommercielle dykker-
centre bruger. Skulle kurset generere et evt. økonomisk 
overskud, får du desuden endda selv del i det, i form at dit 
medlemskab af PUC og de fordele, det bringer med sig. Og da 
PUC er en forening, så får du automatisk en masse fremtidige 
dykkermakkere, når du melder dig på kurset, som du kan 
tage ud at dykke med bagefter.

LÆR AT DYKKE på et dykkerkursus hos PUC  
i sep/okt!

-Har du altid drømt om at prøve, hvordan det føles at svæve i 
vægtløshed?
-Har du snorklet rundt i vandoverfl aden på dine ferier og 
ærgret dig over, at du ikke kunne dykke ned i mere end alt for 
få sekunder?
-Eller er du vokset op med Cousteau i fjernsynet og altid 
drømt om at følge i hans fod(fi nne)spor?
-Eller er du blot en rigtig vandhund, som har mod på at udfor-
ske en hel ny verden under vand?

Så har du nu chancen for at tilmelde dig et begynder 
dykkerkursus i sep/okt og lade en helt ny verden åbne sig 
under dig! Dykning er for alle, både kvinder og mænd, piger 

og drenge. Men pas på, det er fry-
gteligt vanedannende... :)
Open Water Diver
Begynder dykkerkursus

Man 6/9 19-23: Teori (bogudlevering m.m.)
Ons 15/9 18.30-22: Teori (gng. af hjemmeopgaver)
Lør 18/9 12.30-15.30: Teori (gng. af hjemmeopgaver + eksa-
men)
Lør 18/9 16.30-23.30: Svømmehal / Pool øvelser
Søn 19/9 16.30-23.30: Svømmehal / Pool øvelser
Man 20/9 21-23: Svømmehal / Pool øvelser
Man 27/9 21-23: Svømmehal (Fridykning, UV-Rugby m.m.)
Tir 28/9 19.30-23: Klubmøde inkl. oplæg
Lør 2/10 Heldag: Øresund
Søn 3/10 Heldag: Øresund
Man 4/10 21-23: Svømmehal (Fridykning, UV-Rugby m.m.)
Der er 100% obligatorisk fremmøde alle gange.
Der er obligatoriske hjemmelæsning (ca. 250 letlæste sider) 
og skr. hjemmeopgaver fra 6/9 til 15/9.
OBS: Datoer og tider med forbehold for mindre ændringer!

Pris 2.850kr + indmeldelse (150kr) / kontingent (500kr) til 
PUC.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 3.300kr. inkl. 
midlertidigt medlemskab.
Prisen er inkl. alt (også egen teoribog og dykkertabel).
Dog er udgifter til obligatorisk lægeerklæring samt personlig 
transport til og fra teori/hal/dykkersteder ikke inkl.
Tilmelding til kursus og mere info: info@puc.nu
Pladserne fordeles efter først til mølle og plads på 
kurset er først sikret ved betaling af fuldt kursusgebyr.
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SundRådet
 Kære medstuderende.
De studerendes evigt arbejdende interesseorganisation har fået et næsten nyt hold af engagerede mennesker, som er parate til at føre stafetten 
videre fra den tidligere bestyrelse. SundRådets nye bestyrelse ser frem til at arbejde videre med studiemiljøet, kvaliteten af undervisningen, en 
basis for Basisgrupperne og meget mere. Tænk blot på, hvad vi har opnået indtil nu: SundRådet startede bevægelsen mod at flytte mikroskoper 
ind på biblioteket under eksamensperioden, var hovedkræften bag opståelsen af vores Studenterhus, er en af grundende til, at der på SUND ud-
deles 200.000 kr. årligt til studenteraktiviteter og meget mere.
SundRådet er Basisgruppernes og de studerendes helt store hjælper, hvilket blandt andet ses nu, hvor SundRådet netop har sikret 25.000 kr. 
årligt til driften af  Studenterhuset! En årlig kapital fra universitetet, der skal sikre, at den enkelte studerende og Basisgrupperne fortsat 
kan have et veldrevet hus at bo og færdes i.
Den eneste studenterinteresseforening på SUND, som går på tværs af fag og politisk overbevisning, går et stærkt år i møde, med nye og flere 
aktiviteter end set hidtil og vi glæder os til at arbejde for og med jer alle sammen!

SundRådet kan kontaktes på info@sundraadet.dk         www.sundraadet.dk         SundRådets formandskab: formand@sundraadet.dk

Ditte Gotfredsen: bestyrelsesm-
edlem
Ditte er genvalgt på 2. år som bestyrelsesmedlem i 
SundRådet. Ditte læser Medicin på 6. sem.

Christian Dobrzanski: Stu-
denterforum og Studenterrådet 
v. KU
Christians opgaver som genvalgt Basisgrup-
perepræsentant på 3. år er at repræsenterer 
Basisgruppernes interesser i Studenterforum 
og formidle kontakten mellem SUNDs Basis-
grupper/foreninger og Dekanatet. Christian er 

også suppleant til SUNDs fakultetsrepræsentanter i Studenter-
rådet v. KU.
Christian har været medlem af SundRådets bestyrelse i 07-10, som 
bl.a. kasserer, foreningsansvarlig og arrangør af BasisgruppeBar 
‘07 og ‘08 samt studenterrepræsentant i AR i 2009.
Christian læser Medicin på 9. sem. og er også formand for PUC og 
KultMed og aktiv i FADL.

Sofia Kyndesen: formand og 
Studenterrådet v. KU
Sofia repræsenterer som ny formand SundRå-
det udadtil og er den ene af SUNDs to fakultet-
srepræsentanter i Studenterrådet v. KU. 
Sofia læser Folkesundhedsvidenskab (FSV) på 
6. sem. BA. Hun sidder i Studienævn på FSV 

for andet år i træk, herunder div. underudvalg og er aktiv i 
FSVs fagråd. Yderligere sidder Sofia i Dialog Forum på SAMF 
og i CSS studiemiljøudvalg. På studiet er hun engageret som 
tutor på tredje år, i

J-kurven (festudvalg) samt FSV-Revyen.

Betina Arendt: Studenter-
rådet v. KU
 Betina er er den ene af SUNDs to fakultet-
srepræsentanter i Studenterrådet v. KU, 
hvor hun repræsenterer SUNDs studerende 
i KUs studenterdemokrati.
Betina læser Folkesundhedsvidenskab på 
8. sem. og sidder også i Studienævnet på 

FSV. Betina er bachelor fra SDU, hvor hun også har været 
aktiv i studenterpolitik.

Kristin Sanne: bestyrelsesm-
edlem og Studenterforum
Kristin Sanne er nyvalgt bestyrelsesmedlem i 
SundRådet samt medlem af Dekanatets Stu-
denterforum, som nyvalgt suppleant til Basisgrup-
perepræsentanten.
Kristin læser Medicin på 9. sem., har været aktiv 

i bestyrelsen i MIKAM siden 2. sem og er bestyrelsesmedlem og 
medstifter af Basisgruppen FORNIKS.

Klinisk kapacitetsproblem
Der er fortsat mangel på klinikpladser, og det går ud 
over kvaliteten af vores uddannelse.
Sammenlægning af afdelinger, en yderligere spe-
cialisering og meroptag på alle landets medicinud-
dannelser forværrer situationen.
Vi har gentagne gange gjort opmærksom på dette, 
både i Studienævnet og overfor Dekanatet. Vi tror 
ikke at det holder med lappeløsninger, og vi har 
foreslået prodekanen for undervisning at oprette en 
fokusgruppe der skal arbejde mod en langsigtet løsn-
ing på kapacitetsproblemerne. Vi søger løsninger der 
hverken går ud over kvaliteten eller fleksibiliteten 
af studiet.
I forbindelse med godkendelsen af den nye medicinud-
dannelse i Aalborg har vi også kontaktet Videnskab-
sministeren og gjort opmærksom på at et meroptag 
af studerende på andre universiteter kan have 
indflydelse på vores kliniske undervisning på kan-
didatdelen.

Valgfrihed om rækkefølgen af 10. og 11. 
semester indskrænkes
På Studienævnsmødet i maj blev det desværre beslut-
tet at vi ikke længere må bytte om på rækkefølgen 
af 10. og 11. sem. Vi er kede af beslutningen, da 
medicinstudiet i forvejen er meget lidt fleksibelt. På 
nuværende tidspunkt bytter mange studerende om 
på 10. og 11. pga. barsel, forskning, udlandsophold 
m.v. Argumentationen om at forhindre denne frihed 
til at vælge, gik på at det skabte kapacitetsproblemer 
på 10. sem. fordi antallet af studerende svinger. Med 
Studienævnets løsning rettes der dog ikke op på det 
egentlige problem – nemlig at der på 10. sem. er for 
få klinikpladser og for mange studerende. Det er et 
eksempel på en lappeløsning der er blevet lavet for 
at forhindre pladsproblemer i klinikken, men løsnin-

gen går ud over de studerendes indflydelse på deres 
eget studie. 
Vi arbejder nu på at de studerende som har stort behov 
for at bytte vil kunne få dispensation til dette i stedet 
for at blive tvunget til at tage et frisemester.

Læsepladser – hvor?
En af de sager der har fyldt meget i debatten dette 
forår, er manglen på læsepladser. Da hverken Studi-
enævnet eller Akademisk Råd har direkte indflydelse 
på antallet af læsepladser, er det vanskeligt for os 
studerende at få indflydelse.
Vores opfattelse er at der er en generel uoverensstem-
melse mellem Dekanatets og de studerendes opfattelse 
af, hvad en læseplads er. På dekanens møde med de 
studerende d. 21/5, måtte de studerende gøre dekanen 
opmærksom på, at der var et misforhold mellem deres 
på papiret 1100 læsepladser, og dem der i virkeligh-
eden er anvendelige som læsepladser.
Vi ser frem til de 90 nye læsepladser, der skal bygges 
på Panum Biblioteket i sommerferien. Hvis dette 
ikke løser problematikken vedrørende læsepladser på 
Panum, vil vi tage initiativ til oprettelsen af en arbe-
jdsgruppe der kan udarbejde konkrete løsningsforslag 
og videreformidle disse til Dekanatet. 

1. semester
Efter 1. semesters kursus i kemi blev lavet om, har 
vi med glæde observeret at de studerende på 1. sem. 
er meget glade for det nye kursus. Evalueringerne 
viser en markant stigning i tilfredshed med både 
SAU og forelæsninger. Dumpeprocenten er faldet og 
færre studerende tager privat ekstraundervisning. 
Selvom omlægningen af 1. sem. egentlig skyldtes 
økonomiske aspekter, er succesen et eksempel på at 
vi med en fuldstændig nytænkning af et kursus kan 
opnå gode resultater. Vi bliver ved med at observere 
udviklingen.

3. semester
Arbejdsbyrden på 3. sem. er blevet mindre siden ind-
førelsen af eksamensdispostioner, men den er stadig 
langt højere end på andre semestre. Samtidig klager 
36% af de studerende i deres kvalitative svar over at 
arbejdsbyrden er for stor, eller at de mangler overblik 
over hvad der er kernepensum. Derfor har vi i løbet 
af det sidste halve år udarbejdet en ny eksamensform 
der kunne gøre semestret mere håndgribelig uden at 
skære i pensum. Eksamen skulle ifølge vores forslag 
starte på oversigtsniveau og derefter bevæge sig 
ned på detaljeniveau. Vi modtog positiv respons fra 
prodekanen for undervisning Hans Henrik Saxild og 
studieleder Jørgen Olsen. Frit Forum var dog imod 
den nye eksamensform og var ikke villige til at gå på 
kompromis. Nu arbejder vi, sammen med kursusleder 
Jørgen Tranum og de andre studenterpartier, på en 
mindre justering, der går ud på at reducere antallet 
af eksamensspørgsmål. Vi vil fortsat arbejde på at 
der bliver udarbejdet eksamensdispositioner til alle 
eksamensspørgsmålene.

TKO
Studienævnet besluttede dette forår at afskaffe 
logbogen for Tidlig Klinisk Ophold. På baggrund af 
denne beslutning udarbejdede vi et forslag til en 
tjekliste der skal bruges til forventningsafstemning 
mellem den studerende og afdelingen. Vi har fået posi-
tive tilbagemeldinger fra kursusleder Kim Schantz, 
studieleder Jørgen Olsen samt Jørgen Hedemark 
fra evalueringsenheden. Vi forventer at tjeklisten 
godkendes i Studienævnet på junimødet. 
God eksamenslæsning!
Hilsen Demokratiske Medicinere
mail@demokratiskmedicin.dk

Demokratiske Medicineres Newsflash

Bestyrelsen og repræsentanter 2010-2011:

Bodil Helbech: bestyrelsesmedlem 
og AR studenterrepræsentant
Bodil er nyvalgt bestyrelsesmedlem i SundRådet 
og sidder i Akademisk Råd, som den ene af Sun-
dRådets to repræsentanter for de studerende på 
SUND. Bodil læser Folkesundhedsvidenskab på 
8. sem., er aktiv i FSVs fagråd og sidder i Kan-
didatudvalget og Internationalt udvalg under 

Studienævnet på FSV.

Louise Caspersen: AR studenter-
repræsentant
Louise sidder i Akademisk Råd, som den ene af 
SundRådets to repræsentanter for de studerende 
på SUND.
Louise læser Odontologi på 8. sem., og har tidligere 
siddet i AR. Derudover sidder hun i odontologisk 
Studienævn og i Studenterforum som repræsent-

ant for Odontologi.

Julie Flyger Kristensen: kasserer
Julie er nyvalgt kasserer i SundRådet og er ansvarlig 
for SundRådets økonomi.
Julie læser Folkesundhedsvidenskab på 4. semester 
BA. Hun sidder i Studienævnet på FSV på første år og 
er herunder aktiv i FSVs fagråd og Bachelorudvalg.

Alexander Henriksen: bestyrelses-
medlem og foreningsansvarlig
Alexanders rolle som nyvalgt foreningsansvarlig i 
SundRådet er at holde kontakten imellem de mange 
foreninger på SUND og SundRådet ved lige. Alexander 
repræsenterer foreningernes interesser i SundRådets 

bestyrelse og gennem Basisgrupperepræsentanten i Studenter-
forum over for Dekanatet. Det er Alexanders ansvar at servicere 
Basisgrupperne og foreningerne på SUND og støtte deres interesser 
ved blandt andet at stå for konktakten.
Alexander læser Medicin på 4. sem. og er medstifter og formand 

for Basisgruppen FORNIKS.Mathias Kølvraa: næstform-
and, studiemiljø og Studenter-
rådet v. KU
Mathias har været aktiv i SundRådets bestyrelse 
det sidste år som kasserer. Mathias er nu valgt 
som ny næstformand i SundRådet. Kan form-
anden ikke nås, er næstformanden SundRådets 

ansigt udadtil. Mathias er også suppleant til SUNDs fakultet-
srepræsentanter i Studenterrådet v. KU.
Mathias primære interesse er studiemiljø og han har det 
forgangne år været med i udvalget for biblioteksrenoveringen 
og driften af Studenterhuset. Mathias er desuden SUNDs 
studenter repræsentant ved undervisningsmiljøvurderingen 
2010-2012 (UMV).
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FORNIKS sommerafslutning (hygge-grill-
aften)
For at afslutte foreningens første semester på en hyggelig måde, 
afholder vi en sommerafslutning i studenterhuset fredag d. 25. 
juni, kl. 17. 
Medbring selv mad og drikke varer. 

Vi fyrer også op for grillen i studenterhuset.

Vi ses!

FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede Københavnske 
Studerende)
www.forniks.dk

Bamse-
hospitalet 
indtager 
Tivoli!
Kender du 
Bamsehospitalet? 
Vi er en basisgruppe under IMCC, der a r -
rangerer at børn kan tage deres bamse med til 
lægen/den ivrige stud.med, og få en grundig un-
dersøgelse. Børnene synes det er utrolig skægt at 
bamselægen lytter på hjertet, får taget røntgen og 
lægger en forbinding, gerne rundt om hele bamsen. 
Man kan ordinere kys, kærlighed og gulerødder, alt 
sammen for at barnet skal få et godt og smertefrit 
møde med ”de hvide kitler”. 

Søndag d. 5. september arrangerer Børneu-
lykkesfonden en stor børne-dag i Tivoli og vi får 
vores helt eget telt. Derfor søger vi folk til at lege 
bamselæger kl. 9 -15 og være med til at give børnene 
en super god dag. 

For tilmelding eller yderligere information skriv 
en mail til bamse@punkt.ku.dk eller ring til Sina: 
51207119 

IMCC RWANDA
Det internationale partnerskab og 
dets udfordringer

I februar måned i år var vi to fra IMCC Rwanda, 
som rejste to uger til Rwanda for at medvirke til 
afholdelsen af et seminar om partnerskabsudvikling. 
I Rwanda blev vi modtaget af en masse rwandere fra 
vores partnerorganisation MEDSAR, foruden to af 
vores danske medlemmer, som er taget 4 måneder 
til Rwanda som ungdomsledere. 

I internationale samarbejde går tingene sjældent 
efter planen, og det er her, at udfordringerne kom-
mer. Det er disse udfordringer, som gør, at vi fra 
Danmark får mindst lige så meget ud af vores sa-
marbejde med vores rwandiske samarbejdspartner, 
som de får ved at samarbejde med os. 

Afrika har sin unikke charme, som allerede kan 
mærkes i den lufthavn man har transit i. Udover det 
store temperaturskift fra -7 ĐC i København til 29 
ĐC i Rwandas hovedstad Kigali, bød Rwanda os på 
en ligeså så stor kulturel forskel, hvilket var noget, 
vi havde set frem til at opleve. Seminaret, der blev 
afholdt i forbindelse med vores besøg, var et samar-
bejdsprojekt mellem IMCC Rwanda og MEDSAR 
(Medical Students Association of Rwanda), som 
vi i fællesskab havde arbejdet et par måneder på 
at planlægge. 

En ting der, på godt og ondt, organisatorisk er 
meget forskellig i Rwanda i forhold til Danmark er 
tidsopfattelsen. Medicinstuderende i Rwanda har 
et generelt overblik over semesteret, men kender 
kun det detaljerede skema for en uge ad gangen. 
Ofte får de først kendskab til skemaet om mandagen 
samme uge. Dette gør, at rwandere, i modsætning 
til os, ikke er ligeså afhængige af deres kalender. 
Netop dette kan være en stor udfordring når man 
arrangerer et seminar, som fra sponsorernes side 
kræver nøje planlægning allerede ved ansøgning 
om midler til det. 

Som et kendt fænomen inden for medicinens verden, 
var der store forskelle mellem teorien og virkeligh-
eden. Der var taget forbehold for den anderledes 
tidsfornemmelse, og af den grund var morgenmad 
arrangeret til at være halvanden time før starten af 
seminaret. Ironisk nok var den danske delegation 
aldrig de første, der ankom til herlighederne. 

En af de største dagsordner i seminaret var økonomi 
og dens håndtering på et organisatorisk niveau, til 
hvilket vi havde en aftale med en fagmand indenfor 
området til at holde forelæsninger og workshops 
om.  Noget skulle jo gå galt og det gjorde det også. 
Forelæseren meldte afbud i sidste øjeblik, og vi stod 
pludselig og skulle finde en anden til at holde fore-
læsninger og workshops. Heldigvis havde de flittige 
ungdomsledere på forhånd forberedt materiale om 
emnet som kunne bruges som plan B. Dog blev der 
i sidste ende ikke brug for det. Som de altid siger 
”I Rwanda går alt altid op i en højere enhed”. Vi 
fik kontakt til en anden forelæser, der dog ikke var 
så god til engelsk, men der kom alligevel en god 
oplevelse ud af undervisningen, som foregik på en 
blanding af fransk og kinyarwanda (lokalsproget).

Nøglen til succes i internationale samarbejdssam-
menhænge er nemlig fleksibilitet og nytækning, 
da man aldrig kan være sikker hvordan planerne 
komme til at passe overens med virkeligheden.

 
IMCC Rwanda 
Amir Ali  

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 medicinstuderende, en folkesundhedsvidensk-
absstuderende 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 under-
visningsseancer 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 Sydvest-
ghana. Ghana er et både billigt og nemt land at rejse 
rundt i og man kan finde alt fra lækre sandstrande, 
små lerhytte-landsbyer, 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 
hospitalet i 3 måneder og du skal selv financiere 
opholdet. (Flybillet, vaciner og et lille beløb til 
kost og logi)

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

Sexeks-pressens 
sommer-
seminar! 
Glæder du dig til at kunne 
baske lidt med vingerne, 
når eksaminerne er ovre? 
Kunne du godt tænke dig 
andre mennesker i dit liv 
end din læsemakker? Og er du 
træt af at bruge ”faren for hudkræft” 
som undskyldning for at du er ligbleg? 
Så kom lidt væk fra byens bilos, derud 
hvor fuglene reelt kan høres og mød 
mennesker fra hele landet. 
Dette alene tiltaler jo alle! Har du sam-
tidig en forestilling om at nedenstående 
punkter er lige dig; ja så er der ingen vej udenom: Du 
skal med til Sexekspressens sommerseminar!  

Sexekspresinfo:
· Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 
1. semester og frem
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning, dvs. følelser, første gang, kærester, 
basal anatomi, kønssygdomme og prævention mm. 
- og vi skal nok lære dig hvad du skal vide til dette 
formål – hvilket netop sker på sommerseminaret!
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene, 
både fra København, Århus og Odense
· Du opdaterer din faglige viden og lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du bliver kompetent til at forklare kompliceret 
stof på et letforståeligt niveau
· Du får større indblik i ungdomskulturen i dag
· Du kommer med i Panums Hyggeligste Basis-
gruppe

Så er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskole-
klasse om følelser, første gang mv.? Så ryd kalen-
deren den 9.-13. august. Der er fælles afgang fra 
hovedbanegården – turen går til hyggelig hytte ved 
Jægerspris. Foruden undervisning af nye er der 
foredrag om alt, der har med sex, kultur og sexu-
alundervisning at gøre. Og så er der selvfølgelig fest 
og farver! Alt til den nette sum af 300,-

Skriv til magnusavnstorp@hotmail.com – dette er 
først til mølle!

Sexekspressen er, uanset hvordan du vender og 
drejer det, Panums hyggeligste basisgruppe!

Glæder du dig til at kunne 
baske lidt med vingerne, 

end din læsemakker? Og er du 
træt af at bruge ”faren for hudkræft” 
som undskyldning for at du er ligbleg? 
Så kom lidt væk fra byens bilos, derud 
hvor fuglene reelt kan høres og mød 

Dette alene tiltaler jo alle! Har du sam-
tidig en forestilling om at nedenstående 
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Er Sundhedsstyrelsens retningslinier evidensbaserede?
Forskningsår eller kandidatopgave ved Det Nordiske Cochrane Center

Et lignende projekt om WHOs retningslinjer blev gennemført af Andy Ox-
man ved den norske gren af Det Nordiske Cochrane Center og publiceret i 

2007. Det viste, at WHOs anbefalinger ofte ikke tog hensyn til den bedste 
videnskabelige evidens (1). Projektet førte til vigtige ændringer i WHOs 
metoder (2,3).
Vi ønsker at undersøge et udvalg af Sundhedsstyrelsens rapporter for at se, 
om de er evidensbaserede, herunder om de diskuterer relevante Cochrane 
reviews.

Projektet kan tilpasses, så det enten kan rummes i en kandidatopgave eller 
et forskningshalvår. Det kan også udvides til et helt forskningsår eller til et 
PhD projekt, fx ved at inddrage medicinske teknologivurderinger også fra 
udlandet.

Starttidspunktet er fleksibelt, men gerne snarest muligt.
Yderligere oplysninger fås hos: professor, overlæge, dr.med. Peter C. 
Gøtzsche.
E-mail: pcg@cochrane.dk
www.cochrane.dk

Referencer:
1. Oxman AD, Lavis JN, Fretheim A. Use of evidence in WHO recommenda-
tions. Lancet 2007;369:1883-9.
2. Hill S, Pang T. Learning by example: a culture change at WHO. Lancet 
2007;369:1842-4.
3. WHO signals strong commitment to evidence. Lancet 2007;369:1666.

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med 
formål at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompe-
tencer.
PUFF er netop blevet belønnet med en pris fra Sundhedsministeriets side for 
sit gode initiativ, og vi er nu endnu mere motiverede for at hjælpe dig i gang. 
Hvis du vil vide mere om mulighederne for studenterforskning, har brug for 
hjælp til at komme i gang eller bare synes, at forskning lyder spændende, så 
meld dig ind i PUFF. Vi holder månedsmøde hver første tirsdag i måneden, 
hvor alle er velkomne. Du kan også altid besøge vores hjemmeside for vejled-
ninger og spændende projekter.
http://puffnet.dk/

Blev du også rørt af Poul Nyrups tale, eller bidt af Preben Brandts flammende 
engagement? 
Er du tændt på at gøre en forskel og få psykiatrien lidt mere under huden, blive bedre 
rustet til at takle en udfordrende patientgruppe og blive en del af et fantastisk fællesskab 
der trak fuldt hus i Lundsgaard til PSYK-DAGEN?

I PMS er vi en gruppe af medicinstuderende fra alle semestertrin, som har det til fælles, at 
vi synes psykiatri er det fedeste: Evidensbaseret medicin, eksistentiel filosofi, forskningen 
i førersædet og kommunikation i højsædet. Og så er det akut! Hvad mere kan en læge 
drømme om?!
PMS holder første månedsmøde efter ferien torsdag d.09.september kl.16.15 i 
Studenter-huset, Store Mødesal.
Alle er velkomne til at møde op og se hvad vi laver. Det 
er gratis.
Vi ses efter ferien!
Mvh. PMS    
www.pmsmedicin.dk  
Skriv til formanden: doktorhoff@gmail.com

BASISGRUPPER

Pumpefest 2010
Traditionen tro afholder Studenterklubben Pumpefest for at fejre jer, de 
nyslåede kandidater i medicin fra vinter og sommer 2010.

Datoen er d 6/7 2010 fra kl. 20 til alle er gået hjem. Det foregår i Stu-
denterklubbens lokaler med indgang for kandidater og evt. ledsager mellem 
kl. 20 og 22 – hvor der vil være lidt snacks og velkomst drinks.

Vi opfordrer alle de nye læger, plus evt. ledsager, til at være der senest kl.22, 
da der herefter bliver åbnet op for andre gæster (som skal have enten gyldigt 
studiekort fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet eller lægekort).

Klokken ca. 22.30 starter uddelingen af årets Gyldne Pumpe til den kan-
didat, der gennem stort socialt og studenterpolitisk engagement har gjort 
en ekstra indsats for sine studiekammerater. Der vil også være præmier til 
andre nominerede på scenen. 

Herefter vil bandet FI-FI Dong spille op til dans, fest og lir. De spiller 
gamle Kim Larsen klassikere, og er et superfedt band, som bla. har spillet 
to gange til 69-timers bar.

Der vil aftenen igennem være resident-DJ i atriumgården og på scenen, 
lækre drinks, samt mulighed for at snakke med alle de holdkammerater 
der snart skal til Jylland i KBU. Måske bliver der også tid til en sidste 
scoring i baren:)

Der er oprettet et event på Facebook under navner ”Pumpefest 2010”, hvor i 
kan se mere, og hvor eventuelle ændringer vil blive offentliggjort.

For de nyudklækkede kandidater gælder følgende:
Svar udbedes senest d. 5/7-2010 på mail: pumpefest2010@gmail.
com , hvor du skal skrive dit navn, navn på evt. ledsager (alle nyslåede 
kandidater fra vinter of sommer 2010, må tage 1 ledsager med) og navnet 
på ham/hende du gerne vil nominere til den Gyldne Pumpe, med en evt. 
begrundelse hvorfor.

Hvis der er tvivl om noget kan spørgsmål rettes til pumpefest2010@gmail.
com.

Vel mødt til årets pumpefest.
Mvh.
Arrangørudvalget
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Opråb! Vi har brug for din hjælp!

I forbindelse med retssagen mod 4-års-reglen vil vi gerne høre 
hvordan reglen har eller evt. kommer til at påvirke lige netop 
dig. Vi vil bede dig nedskrive 
din beretning og sende den 
til os, så vi kan bruge den til 
oplysningskampagne og evt. i 
retssagen. 

Vi hører gerne fra både 
studerende og læger.
skriv til : 4-aar@fadl.dk

MVH
FADLs Hovedbestyrelse

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

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 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?Vidste du...

at du kan få bogen 
Almen Praksis gratis på 
FADL - der er stadig en 
hel del tilbage!

Vær at vide om retssagen 
Sagen er blevet anket til højesteret.
Svar fra kammeradvokaten: ”Den eneste reelle mulighed for at 

blive speciallæge efter 4 år er ved at rejse til udlandet.”

Kommende vigtige datoer:
National indsamlings-/støttedag d.15/09-2010
Sagen kommer for Højesteret d. 11/10-2010
Sagen bliver afgjort ultimo november 2010

•
•

•
•
•

4 - års-reglen: information

Som studerende kan du melde dig ind i en A-kasse og få adgang til en 
række fordele. Du kan melde dig ind på forskellige tidspunkter af dit 
studie.

Bach.med
Når du dimitterer som bachelor kan du få bevilget et gratis studie-
medlemskab under den fortsatte lægeuddannelse. Der er nogle 
forhold, du skal være opmærksom på for at blive medlem og få gratis 
studiemedlemskab. 

Du skal huske at melde dig ind senest 14 dage efter, du er blevet 
bachelor. 

Der er en række fordele, hvis du er indmeldt som bachelor. Du er 
berettiget til dagpenge inden for de to første år, hvis du vælger at tage 
orlov i løbet af dit kandidatstudie, eller hvis du afbryder din uddan-
nelse. Du slipper for karensmåneden, når du bliver kandidat. Det 
betyder 13.368 kr.(i 2010). Du skal blot huske, at du skal genoptages, 
når du dimitterer som færdig kandidat for at sikre din dagpengeret.  

For at få gratis studiemedlemskab må din bruttoindtægt (inkl. SU) 
ikke overstige 195.520 kr. Hvis du i en periode afbryder dit studie og 
får udbetalt dagpenge, skal du betale kontingent til a-kassen. 

Senest et år før studiet afsluttes
Melder du sig ind senest et år før studiet afsluttes, undgår du som le-
dig karensperioden efter endt studietid. På den måde tjener man også 
én måneds dagpenge til en værdi af 13.368 kr. Du kan melde dig ind 
på blot en times arbejde. Du skal blot huske, at du skal genoptages, 
når du dimitterer som færdig kandidat for at sikre din dagpengeret.  

Hvis du er interesseret i efterlønsordningen, skal du huske at tilmelde 
dig til den senest på din 30 års fødselsdag. Selvom du lige nu ikke 
tænker at gå på efterløn når du bliver 62, kan det være et attraktivt 
opsparingsalternativ.

Som fx medlem af Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)  eller Aka-
demikernes A-Kasse (AAK) har du adgang til en omfattende viden om 
arbejdsmarkedet for universitetsuddannede bachelorer, kandidater 
eller ph.d.er. Du har også mulighed for at benytte dig af deres store 
viden om forhold og regler på arbejdsløshedsforsikringsområdet.  
Kontakt A-kasserne for mere information. 

www.ma-kasse.dk eller www.aak.dk

Klik også ind på FADLs hjemmeside www.fadl.dk eller ring til mig.

Torben Conrad
Faglig Sagsbehandler
8818 4902
toc@fadl.dk

Gratis medlemskab af A-kasse med masser 
af fordele

FADL ønsker alle held og lykke med 
eksamenerne og en god sommer. 

Tillykke til alle de der bliver 
kandidater!

"Jeg færdigjorde 9. sem. i efteråret 
og holder nu semesterfri for at lave 
et lille forskningsprojekt og udfra 
dette skrive min OSVAL2. Grunden 
til at jeg bruger et helt semester på 
dette, er håbet om at kunne lægge 
liiige lidt mere arbejde i opgaven, så 
den evt kan komme i Ugeskriftet, idet 
det jo nærmest er et must at være 
førstefortatter på en artikel, for at 
komme i betragtning til eg. en stilling 
i anæstesi eller ortopædkirurgi, som 
dækker mine interessearealer" 

Christian Fagernæs, stud.med

FADL ønsker alle held og lykke med 
eksamenerne og en god sommer. 

Tillykke til alle de der bliver 
kandidater!

sIDSTE 

 MOK



11SEMESTERETS BASALE QUIZZER
I anledning af dette er semesterets sidste MOK og eksamensperioden for alvor går igang så bringer vi en samling af 
semestrets quizzer så man kan øve sig til eksamen. Svaret kan læses i bunden af siden for hver af quizzerne.

Denne uges quizs er dedikeret lægeløftet…
Hele 2 gange har universitetet set det nødvendigt 
at lave en case med et såkaldt akut abdomen. Det 

er jo ganske relevant, men i introduktionen fremgik 
det tydeligt begge år at den omtalte patient havde 
normale tarmjyde…

Nakkehårerne har rejst sig på samtlig redaktionens 
medlemmer, idet ingen havde hørt om tarmjyde.
Det er jo nærliggende at der må være tale om en 
trykfejl, men redaktionen opnåede hurtigt konsensus 
om at opgaverne naturligvis bliver læst grundigt 
igennem ved gennemretningen af opgaverne og 
forkastede derfor hurtigt denne hypotese.

Herefter gik jagten ind, opslag i klinisk ordbog var uden 
held. En hurtigt Googling resulterede i et indlæg fra 
universitetsavisen hvor selv samme opgave er citeret 
samt linket til de åbenbart så vigtige cases.
Wikipedia bragte heller ikke svaret nærmere. 
Vi måtte derfor kontakte fagpersoner indenfor området 
og ringede til mellemvagten på mavetarmkirurgisk 
afdeling på Bispebjerg Hospital, læge Morten Lind 
som kom med sin vurdering… men kære læser hvad 
er din?
Og hvad skal man gøre hvis tarmjyde er normale, eller 
ikke er normale???

Sakset fra MOK nr. 15 årgang 42

Den basale quiz i denne uge tager et højaktuelt 
emne op. I disse dage skriver diverse blade og 
aviser spalte op og spalte ned om et nyt fænomen 

der er lige på nippet (to gange) til at blive optaget i 
retskrivningsordbogen. MOK vil ikke stå tilbage for 
de andre hæderskronede medier og vi har derforvalgt 
at belyse emnet via vores ugentlige quiz.
Fæomenet hedder populært "kødklister", men hvilket 
naturligt protein dækker dette navn over og hvilken 
specifik funktion har proteinet i kroppen?

Sakset fra MOK nr. 16 årgang 42

 I anledning af søndagens højtid vil ugens basale 
quiz handle om de elskende. Den kolde om end 
smukke vinter er stadig over os, og man må holde 

sig varm, koste hvad det vil! For de mange smukke val-
entinspar er der en ganske diskret metode hertil, som 
de fleste lærte allerede før folkeren. Dette er selvsamme 
metode, som udnyttes af den bowmannske kapsels po-
docytters fodprocessor i nyrens filtrationsprocess.

Sakset fra MOK nr. 17 årgang 42

Som bekendt er kønsudviklingen hos mænd og 
kvinder i begyndelsen identisk (!)
En person med denne defekt i differentieringen 

har fået både/og, og har derfor både testikel og ova-
rievæv, som regel i forening som ovotestes. I 70% er 
tilfældene er karyotypen 46, xx, og der er som regel 
en uterus tilstede. Genitalia externa er blandede eller 
overvejende kvindelige, og de fleste af disse individer 
opdrages som piger. Endvidere findes de i pseudoudgav-
er, hvor det genotypiske køn er skjult af en fænotypisk 
fremtoning, som ligner det modsatte køn.
Hvad kalder man en paitent med en sådan ud-
viklingsdefekt?

Sakset fra MOK nr. 19 årgang 42

Efter den vilde fredagsbar, hvor promillen har 
været så høj, at den har ”skubbet til taget” hele 
natten, er det endnu engang sket, at flere studer-

ende har følt, at de ikke kunne holde balancen. Denne 
mangel på balance forsvinder jo normalt, når man 
bliver ædru. Men har man haft en godyl stor brand-
ert, kan det ske, at man ikke genfinder sin balance 

fuldkommen, før et par dage efter. Nogle alkoholikere 
har endda permanent skadet deres balancesans og har 
også samtidig ataksi. Spørgsmålet er så bare, hvilken 
del af hjernen der står for koordinering af balance og 
indlærte bevægelser? (hint: denne del er ofte skadet 
hos svært alkoholiserede patienter.)

Sakset fra MOK nr. 20 årgang 42

For at prøve noget mere basalt, har vi i denne uge 
valgt emnet sygepleje:
Det er ved at være den tid på semestret, hvor 

mange SPV-kursister er ved at afslutte SPV-kurset. Det 
afsluttets jo som de fleste ved med en eksamen. Her 
skal man vide, hvor meget der kan være i en tudkop, 
hvordan man vasker foran og bagi, hvordan man hånd-
terer et bækken og så videre. I et bækken kommer der 
oftest det, som betegnes som udskillelser. Disse kan dog 
også komme fra andre dele af kroppen og behøver ikke 
ende i bækkenet. Men fælles for alle udskillelser er, at 
man skal lave 5 meget gængse observationer om dem. 
Hvilke 5 observationer er der tale om?

Sakset fra MOK nr. 21 årgang 42

I denne uges basale quiz koncentrerer vi os lidt 
om kontakt til patienter... altså tidlig kontakt. 
Det vigtigste ved tidlig patient kontakt er jo, at 

kommunikere med patienten. Nedenfor ses 3 forskel-
lige eksempler på kommunikation. 
Angiv ud fra transaktionmodellen, hvilken type tran-
saktion, der er tale om i de 3 tilfælde:
1. Jonas: “Hej Markus. Hvad har du lavet i ugens 
løb?”
Markus: “Jeg har drukket mig fuld”
2. Jonas: “Det er ikke godt, at du drikker dig fuld en 
hel uge i træk, Markus”.
Markus: “Undskyld, Unskyld Undskyld!”
3. Jonas: “Skulle du ikke tage og gå på læsesalen i 
stedet?”
Markus: “Måske skulle du kigge indad i stedenfor, 
Jonas”

Sakset fra MOK nr. 22 årgang 42

I denne uge skal vi have fat i en 4. semesters 
klassiker!
I disse tider med fribarfest, Panum electric, Fase 

II fester og hvad man ellers kan klemme ind af udenoms 
branderter bør enhver kommende læge have styr på 
sin nedbrydning af ethanol.
Alle - selv lægmand ved jo at ethanols katabolisme giver 
et udbytte på 7kcal/g, og omsættes med en hastighed 
på 0,1g/kg legemsvægt (runde tal…)

Men hvilke enzymer er det lige som er i spil? Og endnu 
vigtigere, hvilket hæmmes af antabus?

Sakset fra MOK nr. 24 årgang 42

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

det lige de hedder:

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

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

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

Sakset fra MOK nr. 25 årgang 42

Denne uges basale quiz er dedikeret til man-
dens reproduktionsorgan.
Vi husker alle at der i testiklerne findes den 

sagnomspundne blod-testis-barriere. Denne har som 
funktion at sikre at kun stoffer der kan passere barri-
erens celler vil nå til den skrøbelige proces kaldet sper-
matogenesen. For at sikre denne funktion er cellerne 
bundet tæt sammen af de såkaldte tight-junctions. 
Men hvad er det lige disse celler hedder???

Sakset fra MOK nr. 26 årgang 42

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.

Sakset fra MOK nr. 27 årgang 42

Hvis du nogensinde 
har kigget lidt i 
din lille grønne 

kittelbog, har du muligvis 
opdaget at visse lægemidler 
h a r  f å e t  t i l f ø j e t e t 
“ D A K ”  e l l e r  e t 
“SAD”..... Men kloge 
læser, hvad betyder 
disse akronymer?

Sakset fra MOK 
nr. 29 årgang 42

1

2

Svar � l nr. 1: Hvad tarmjyde dækker over var MOK 
redak� onen åbenbart ikke de eneste som ikke kunne 
gennemskue. Ikke så meget som et enkelt bud 
havnede i vores inbox. 

Svar � l nr. 2: thrombin

Svar � l 3: Metoden er det at fl e� e fi ngre og/eller 
tæer(fodprocesser)

Svar � l 4: Det kaldes en hermafrodit

Svar � l 5: Cerebellum

Svar � l 6: Farve, Mængde, Hyppighed, Lugt og Kon-
sistens.'

Svar � l 7: 1) simpel transak� on 2) komplementær 
transak� on 3) krydset transak� on

Svar til 8: (1)Alkoholdehydrogenase, (2)Aldehyd-
dehydrogenase

Svar � l 9: (1)Kollikva� onsnekrose, (2) Liquifrak� on-

snekrose, (3)Gangræn

Svar � l 10: Sertoliceller

Svar � l 11: Talus

Svar � l12: DAK - Det Alemnmedicinske Kvalitetsud-
viklingsprojekt; DAK-E - Dansk Almenmedicinsk Kval-
itetsEnhed; SAD - SygehusApotekerne i Danmark

Svar � l13: A5; B4; C9; D8; E2; F3; G1; H7

SVARENE!

Redigeret og samlet af  Markus/MOK.red.

9

Denne uges basale quiz er en sand klassiker.Find det velkendte navn for nedenstående ord, og par det 
med det gode danske ord som du jo altid vil bruge overfor din lægmandsmormor. Hvem ved måske har 
du til påskens evige familiefrokoster kunnet ane at mormor måske ikke var helt med da du rodede dig 
ud i den laterale afgrænsning af spatium lateropharyngeum.

 A) Patella    1) Rød knoglemarv
 B) Larynx    2) Tungebenet
 C) Hypophysis   3) Frankfurter horisontalplanet 
 D) Art. metatharsophalangeales 4) Struben
 E) Os. Hyoideum   5) Knæskallen
 F) Meato-orbitalplanet 6) Bindevævspræformeret forbening 
 G) Medulla osium rubra  7) Bruskpræformeret forbening
 H) Enchondral forbening 8) tæernes grundled
 I) Endesmal forbening  9) Hjerne vedhænget
Sakset fra MOK nr. 23 årgang 42

13

3

4

5

6

7

6

10

11

12
akset fra MOK nr. 27 årgakset fra MOK nr. 27 årgakset fra MOK nr. 27 år ang 42

Hvis du nogensinde 
har kigget lidt i 
din lille grønne 

kittelbog, har du muligvis 
opdaget at visse lægemidler 
h a r  f å e t  t i l f ø j e t e t 
“ D A K ”  e l l e r  e t 
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uddrag af artiklen:

Psykisk syge udelukkes fra dansk statsborgerskab
Redigeret af Jonas/MOK.red.

læs hele af artiklen på www.mok.dk

Tidligere var posttraumatisk stressyndrom (PTSD) en 
mulighed for at få dispensation for kravene til at opnå 
statsborgerskab. I svær grad gør sygdommen det
umuligt at lære dansk, og nu er dispensationsmu-
ligheden væk
…Talib Al-Addudy lider af posttraumatisk stressyn-
drom (PTSD). Han kan ikke få dansk statsborgerskab, 
for han har kun Prøve i Dansk 1, og der kræves dansk 
på et langt højere niveau. Han har forsøgt at lære mere 
dansk, men kan ikke, da han plages af genoplevelser 
af tortur i Irak:
“Når jeg får flashbacks, kan jeg ikke sidde det sted, 
hvor jeg har fået dem, mere. Jeg skal gå ud og vaske 
mit ansigt, og så skal jeg mærke mig selv. Så det 
kan jeg ikke gøre mere - sådan sidde og læse og høre 
og lære.”
Torturen er ikke noget, han vil tale om, for det er 
smerte fuldt for ham at skulle tænke på det. Andre 
traumatiserede
flygtninge beskriver problemerne med at huske som 
en tavle, der viskes ren.

Slut med dispensation
Når flygtninge eller asylansøgere kommer til Dan-
mark og får lov til at blive, kan de efter en årrække 
få permanent opholdstilladelse og herefter søge om 
dansk statsborgerskab, hvis de opfylder en række 
betingelser. En af disse betingelser er at bestå 
indfødsretsprøven og Prøve i Dansk 3. Bliver man 
dansk statsborger, får man dansk pas og kan stemme 
til folketingsvalg. Hvis man ikke kan opfylde betin-
gelserne for eksempel på grund af sygdom, kan man 
søge om dispensation. I 2002 stod der i “Cirkulær-
skrivelsen om naturalisation” fra Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration, at PTSD var 
en mulighed for dispensation. I cirkulæret fra 2005 
står det modsatte:
“Integrationsministeriet forudsættes endvidere at 
meddele afslag til ansøgere, som lider af PTSD – også 
selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumen-
teret ved en erklæring fra en person med lægefaglig 
baggrund.”

Invaderet af fortiden
PTSD er en sygdom, man kan få, hvis man har været 
udsat for en stærkt traumatiserende oplevelse. Det 
kan for eksempel være krig eller tortur. Morten Ek-
strøm er overlæge, leder af Psykiatrisk Traumeklinik 
for Flygtninge i København og medlem af Amnesty 
Internationals Danske Lægegruppe. Han forklarer 
om sygdommen:
“Der findes forskellige sværhedsgrader. Der er folk, 
der har PTSD men som på trods af det lever et godt 
liv. Og så er der andre, der bliver svært invaliderede 
af sygdommen, så de slet ikke kan fungere. Og der er 
nogen, der lider så meget under deres PTSD, at de 
tager deres eget liv.”…
…Et af symptomerne, som størsteparten af PTSD-
ramte har, er koncentrationsvanskeligheder og 
hukommelsesbesvær.
Ulrik Jørgensen, som er direktør for OASIS et behan-
dlingscenter for flygtninge, fortæller, at 88% af deres 
patienter har disse problemer. Patienter med PTSD 
har mareridt, hvilket gør, at de konstant er trætte, 
og det påvirker hukommelsesevnen. De har mistet 
til liden til andre mennesker, er anspændte og på 
vagt. Det gør det svært at koncentrere sig. En tredje 
årsag er, at de har flashbacks, hvilket vil sige, at de 

genoplever traumerne…

…Spekulation i lægeerklæringer
Indlæringsproblemerne betyder, at mennesker, der 
lider af PTSD i svær grad, ikke kan lære dansk på 
et tilstrækkelig højt niveau til at blive danske stats-
borgere. Tidligere skulle man bestå Prøve i Dansk 1, 
men nu er kravene skærpet, så man skal bestå Prøve 
i Dansk 3. Det svarer til et 9. klasses niveau. Grunden 
til, at dispensationsmuligheden er faldet væk, er ifølge 
Søren Krarup, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti 
og næstformand i Indfødsretsudvalget, at diagnosen 
tidligere blev misbrugt:
“Vi oplevede alt for ofte, hvordan man spekulerede 
i lægeerklæringer, og man skal ikkekunne få dansk 
statsborgerskab, fordi man er god til at få en læge til 
at skrive en erklæring.”
Denne kritik tog lægerne til sig og indgik i en arbe-
jdsgruppe med Indfødsretskontoret for at rette op. 
Der blev vedtaget en standarderklæring, hvorefter 
nu kun speciallæger kan stille diagnosen PTSD. Men 
alligevel blev kriterierne for at komme i betragtning 
opstrammet i cirkulæret fra 2005.

Praksis på skrift
Det havde længe været sådan, at de fleste ansøgere 
med PTSD, der blev behandlet af Indfødsretsud-
valget, fik afslag. Så Trine Priess Sørensen, som er 
specialkonsulent på Indfødsretskontoret, siger om 
cirkulæret:
“Det var simpelthen for at få praksis ned på skrift, så 
ansøgerne ikke får forhåbninger om en ikke eksister-
ende mulighed for at få dispensation.”
Eva Ersbøll, forsker på Institut for Menneskerettigh-
eder, mener, at det var forkert at gøre. For selvom 
ansøgerne næsten altid fik afslag, så fik de lov til at 
få deres sag prøvet. Hun undrer sig over, hvorfor de 
ikke længere skal have den mulighed. Søren Krarups 
begrundelseer:
“Vi blev i den grad oversvømmet med ansøgninger, 
der kørte på PTSD. Og så ønsker man at sige klart og 
tydeligt, at den går ikke. Jeg har læst de første mange 
tusinde lægeerklæringer - jeg er dødtræt af dem.”
Før 2005 skulle Indfødsretsudvalget be-
handle 40 ansøgninger pr. måned, mens 
de nu har 20 om ugen.

Danmark diskriminerer
På natbordet står et billede af to piger. 
Det er Talib Al-Addudys børn, som bor 
med deres mor i Hillerød. TalibAl-Addudy 
er ikke en af de 282 afviste irakere, der 
står til hjemsendelse. Han fik ophold-
stilladelse med det samme, da han kom 
til Danmark for 12 år siden. Men på 
trods af at han har prøvet flere forskellige 
sprogskoler, vil han aldrig kunne lære 
dansk nok til at bestå Prøve i Dansk 3. 
Han har ikke et pas, og det volder ham 
store problemer, når han skal rejse. Som 
situationen er nu, kan Talib Al-Addudy 
ikke få sin dispensationsansøgning for 
Indfødsretsudvalget.
Den vil blive sorteret fra af Indfødsret-
skontoret, hvis han ikke fejler andet end 
PTSD, hvilket specialkonsulent Trine 
Priess Sørensen kan bekræfte. Eva 
Ersbøll mener, at det er diskriminer-

ende, når man tager en gruppe ud og behandler dem 
anderledes end andre:
“Det handler ikke om, hvorvidt A eller B kan få 
indfødsret. Det handler om, at de slet ikke kan få 
deres sag behandlet af den myndighed, som skal give 
dispensation for sprogkravet.”
Marianne Kastrup, som er overlæge og leder af Viden-
scenter for Transkulturel Psykiatri på Rigs hospitalet, 
fortæller, at der ikke er noget lægefagligt hold i, at 
PTSD i sig selv ikke er alvorligt nok til at få sin sag 
præsenteret for Indfødsretsudvalget…

…Ingen dansk invitation til verdens hospi-
taler
Sygdom er ikke en begrundelse for statsborgerskab, 
argumenterer Søren Krarup:
“Så kunne man jo invitere alle verdens hospitaler op 
til Danmark, for at de skulle blive statsborgere. Når 
man er syg, har man krav på behandling - ikke på 
dansk statsborgerskab.”
Når man har permanent opholdstilladelse, kan man 
få lægelig behandling og have de samme rettigheder 
som andre borgere i Danmark bortset fra, at man ikke 
kan stemme og få et dansk pas. De, som har vedtaget 
cirkulæret, mener derfor ikke, at det er nødvendigt for 
de syge at få dansk statsborgerskab. Den holdning 
kan Morten Ekstrøm slet ikke acceptere. Han siger, 
at det er dobbeltmoralsk, da vi i vores del af verden 
lovpriser demokratiet i modsætning til de diktaturer, 
hvor vi modtager
flygtninge fra:
“Hvis vi gerne vil have demokrati ud over hele verden, 
hvordan kan vi så bagatellisere det at have stem-
meret? Det betyder da kolossalt meget, at man kan 
stemme i det land, man lever i, og som man gerne 
skulle føle sig som en del af”
“Statsborgerskab er ikke en ret. Det er en gave,” sådan 
udtrykker Søren Krarup det. For Talib Al-Addudy 
ville det være en stor gave at få statsborgerskab og 
blive accepteret:
“Det ville betyde rigtig meget for mig. Jeg ville kunne 
leve i Danmark ligesom andre mennesker og føle mig 
som dansker.”

Af Nina Monrad Boel, stud.med.

Talib Al-Addudy kan ikke få dansk statsborgerskab, fordi PTSD 
gør, at han ikke kan lære tilstrækkeligt dansk.
Foto: Nina Monrad Boel.

Alt om Krydsfinér
Af Jannie, MOK-red.

Krydsfinér er et dejligt byggemateriale, det har de fleste der har sat deres ben i Panum Studenterhuset erfaret. 
Dette hus er jo netop et pragteksemplar af hvad man kan bygge i dette spændende træ-materiale. Men vidste 
du f.eks. at der findes lyddæmpende OG skudsikker krydsfinér? Det er bl.a. det, der er årsagen til at Studen-
terhuset er det sikreste sted på Panum.

Krydsfinér er lavet af mange tynde lag træ der er limet sammen, og til indendørs-krydsfinér bruger man 
vandopløselig lim, hvilket er grunden til at man ikke må lege med vand i Studenterhuset, for så falder det fra 
hinanden. Hvis krydsfinér-plader derimod bliver udsat for vand i form af varm damp, kan de bukkes og bøjes i 
alle mulige sjove faconer. Det er godt at vide, når man får lyst til at bøje sit Studenterhus.

God fornøjelse med dit krydsfinér-projekt!

sIDSTE 

 MOKARTIKEL
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Hvad har indflydelse på dit valg af speciallægeuddannelse? 
Lægeforeningen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Dansk Sundhedsinstitut 
søsætter nu en stor undersøgelse af hvordan læger vælger speciallægeuddannelse. Et af de vigtige 
spørgsmål er medicinstuderendes overvejelser om karriere- og specialevalg. 

Vi udsender derfor et spørgeskema torsdag d. 27. maj til alle studerende på 7., 8., 11. og 12. 
semester. 

Vi belønner hvert besvaret spørgeskema med en donation på 10 kr. til Læger uden Grænser 
eller Dansk Røde Kors efter eget valg.

Spørgeskemaet vil blive sendt til din E-mail. I E-mailen vil der være et link, som sender dig di-
rekte videre til spørgeskemaet.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med universiteterne i Århus, Odense og København.

Vi håber, at I alle vil besvare spørgeskemaet og hjælpe med til at skabe bedre grundlag for bes-
lutninger om lægers specialisering og karriere. 

Har du spørgsmål kan du kontakte projektleder i Dansk 
Sundhedsinstitut, Mette Lundsby på 
E-mail: mlj@dsi.dk

ANNONCER
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Hvad har indflydelse på dit valg af 
speciallægeuddannelse?  
 
Lægeforeningen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske 
Regioner og Dansk Sundhedsinstitut søsætter nu en stor 
undersøgelse af hvordan læger vælger speciallægeuddannelse. Et 
af de vigtige spørgsmål er medicinstuderendes overvejelser om 
karriere- og specialevalg.  
 
Vi udsender derfor et spørgeskema torsdag d. 27. maj til alle 
studerende på 7., 8., 11. og 12. semester.  
 
Vi belønner hvert besvaret spørgeskema med en donation på 10 
kr. til Læger uden Grænser eller Dansk Røde Kors efter eget 
valg. 
 
Spørgeskemaet vil blive sendt til din E-mail. I E-mailen vil der være 
et link, som sender dig direkte videre til spørgeskemaet. 
 
Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med universiteterne i 
Århus, Odense og København. 
 
Vi håber, at I alle vil besvare spørgeskemaet og hjælpe med til at 
skabe bedre grundlag for beslutninger om lægers specialisering og 
karriere.  
 
Har du spørgsmål kan du kontakte projektleder i Dansk 
Sundhedsinstitut, Mette Lundsby på E-mail: mlj@dsi.dk. 
 

Panum Lookalikes
De længe savnede lookalikes er tilbage... for det er nu et faktum! de kendte går iblandt os! Og de ligner grangiveligt helt almindelige mennesker... i denne semstrets 
sidste udgave har vi valgt at lægge vægt på rigtige på rigtige, testosteronpumpede mænd. Det kan være svært for enhver at kende forskel, men billederne nedenfor 
er faktisk af 3 forskellige og ikke en og samme person!

Herren på billedet hedder faktisk Kim Thestrup Foss. Det 
kan muligvis ligne en anden, men det er det ikke.
Kim er stud. med. og går på 6. semester på medicin. Han 
er single og er fan af DJ Lawaetz.
I sin fritid kan Kim godt lide at rejse. Han har både været 
i USA, Vietnam, Thailand og Gadsbølle på Fyn.
Desuden kommer han tit i Studenterklubben og er faktisk 
kritisk revisor i en fagforening.
Han stemme er blød og rund, og han har et grin, som har så 
meget bas, at det kan sætte en pacemaker ud af spillet.
Blandt venner går han under navnet "Plim", men 
responderer også på navnet drage eller monster.
Til hverdag bor han på Nørrebro med sin roomie Thais, 

som har været med i singleliv

Bokseren på er ingen ringere end den russiske 
bjørn Nikolai Valuev (født 21. august 1973).
Valuev er kendt for sin størrelse og sin evne til 
aldrig at blive slået på knock-out.
Han har både vundet en del bælter, men 
har også tabt, hovedsageligt på grund af sin 
langsomme boksestil.
Nicolai er muligvis mests kendt for at bokse, 
men har også været med i filmen:
7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug fra 2006 
og har desuden hovedrollen i filmen:
Stonehead fra 2008, hvor han spiller en bokser, 
der har mistet hukommelsen... man kan kun 
gisne om, om han kunne udfylde rollen!
Han er desuden gift og har to børn!

David Hvidtfelt Hansen, som startede på 
medicinstudiet i feb'08 og går nu på 5. semester, 
hvor han bruger tiden på at læse til eksamen for 
tiden. Ved siden af studiet laver han MOK, ryger 
smøger og tuner sin knallert.
Denne flottenheimer af en stud. med. er desværre 
optaget, piger!
Han har en lillebror, der ligner ham på en prik 
(jævnfør billedet ovenfor), og det er hans store 
hobby at være sød ved sin bror.
Han er den rigtige person bag rapperen Big 
Daddy D, som udgør halvdelen af duoen unge 
penge, som synger om penge og damer, mens 
de hader Simon Kvamm

Har du set en person på Panum, som du synes ligner en kendt? skriv det til MOK og vedhæft evt et billede på mok@mok.dk

af Jonas/Mok.

sI
DS
TE

 

 M
OK

sIDSTE 

 MOK



141414 ANNONCER

Pressemeddelelse
Medicinstuderende belønnet af Gigtfore-
ningen

Ti medicinprojekter og de studerende bag 
har fået andet end blot en god karakter 
– de har også modtaget en studenterpris 
på 10.000 kr. fra Gigtforeningen for deres 
indsats.

Gigtforeningen uddeler hvert år studenter-
priserne til studerende eller grupper af 
studerende, der laver bemærkelsesvær-
dige opgaver på det reumatologiske om-
råde, og det var der i år tolv medicinstud-
erende, der fi k glæde af. Studenterpriserne 
blev indstiftet i 2006, og de er med til at 
tiltrække studerende til et af de medicin-
ske fagområder, hvor vi fremover får brug 
for både mange og stærke ressourcer, da 
fl ere og fl ere danskere i fremtiden vil få 
gigtsygdomme.

Prismodtagerne:
De tolv stolte prismodtagere, som fik 
overrakt prisen på Gigtforeningens årlige 
repræsentantskabsmøde af formanden for 
Gigtforeningens Forskningsråd, professor 
Kristian Stengaard-Pedersen, er:

Mads Ammnitzbøll Rasmussen og Kris-
tian Lorentzen fra Syddansk Universitet 
modtog prisen for en spørgeskemaun-
dersøgelse, hvor de sammenlignede lupus-
patienters livskvalitet med normalbefol-
kningen. De kunne konkludere, at andre 
faktorer end sygdomsaktiviteten spiller 

ind på patienternes livskvalitet.

Thomas Andersen fra Århus Universitet 
modtog prisen for et projekt, hvor han 
undersøgte sygdomsmekanismerne på 
80 patienter med hvirvelsøjlegigt via en 
række biokemiske undersøgelser.

Anne Holm Jensen fra Århus Universitet 
modtog prisen for et projekt om to nye 
biologiske præparaters effekt og bivirknin-
ger på patienter med leddegigt. Projektet 
viste gode behandlingsmuligheder for 
patienterne, risikoen for bivirkninger 
kræver længerevarende studier af de nye 
præparater.

Marlene Andersen fra Syddansk Univer-
sitet modtog prisen for et projekt, der gik 
i dybden med leddegigtpatienters risici for 
også at få hjerte-kar-sygdomme.

Søren Solborg Pedersen fra Københavns 
Universitet modtog prisen for et projekt, 
hvor han målte effekten på vækstfaktor-
erne i 31 mænds muskler efter én times 
hård træning.

Niroshita Thevavickneswaran fra Syd-
dansk Universitet modtog prisen for et 
projekt om risikofaktorerne for lupus-
patienter ved at gennemføre en gradi-
vitet. Studiet viste, at kun 56 pct. af 30 
lupuspatienters graviditeter førte til 
levendefødte børn. 

Tue A. Kruse Rasmussen fra Århus Uni-
versitet modtog prisen for et projekt, hvor 

han undersøgte cytokinerne hos 40 pa-
tienter med tidlig ubehandlet leddegigt.

Carsten Demant Sørensen fra Syddansk 
Universitet modtog prisen for et projekt, 
hvor han belyste sammenhængen mellem 
det at have antinukleære antistoffer i 
kroppen og lide af en bindevævssygdom.

Bjarne Andersen fra Københavns Univer-
sitet modtog prisen for et projekt, hvor han 
undersøgte diagnosticeringsmulighederne 
ved den sjældne sygdom Takayasus ar-
teritis, hvor der er betændelse i de store 
blodkar.

Henrik Saksø og Mikkel Saksø Mortensen 
fra Århus Sygehus modtog prisen for et 
projekt, hvor de undersøgte kroppens 
reaktion på indoperation af titanium 
implantater.

For fl ere oplysninger og fotos af prismod-
tagerne kontakt:

Direktør Lene Witte, tlf. 39 77 80 36, mobil 
21 40 48 56

Presseansvarlig Maiken Riis Friberg, tlf. 
39 77 80 14, mobil 26 17 59 33

Læs mere om Gigtforeningens forskn-
ingsarbejde på www.gigtforeningen.
dk/forskning

 

Vil du være tutor ved medicin? 
Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til sommer og til vinter. I den an-ledning søges derfor 11 studerende til at være tutor 
for et sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart vil tutorerne i samar-bejde med rusvejlederne udgøre 
russernes første indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for de nye studerende 
og skal lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, informere om 
studieregler og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig. 

Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og generelt gøre dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare 
studiemæssige udfordringer og problemer. På den måde er tutoren med til at forbedre de studerendes evne til at klare studiet, og 
derved forhindre unødige frafald.

Ansøgning
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen kan ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende krav: 
• Cellebiologisk kursus er gennemført senest sommeren 2010. 
• Du kan deltage i et heldagskursus i august.
Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, dette kan rekvireres hos Studievejledningen for Medicin eller fi ndes på følgende 
link www.medicin.ku.dk/vejledning. Dette ansøgningsskema skal afl everes i Ekspeditionen senest torsdag den 1. juli 2010 kl. 
12. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansættelsesinterview. Disse vil fi nde sted i løbet af august. 
Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte 
færdes på Panum Instituttet.

Oplæring og arbejdsopgaver
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i slutningen af august. Kurset vil bl.a. bestå af en in-troduktion til studieordningen 
og de problemer der kan være forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets varighed.
Tutorens navn præsenteres for de to hold på den sidste del af ruskurset. Du vil møde russerne under deres første introduktion-
skursus på Panum. Tutorerne skal varetage en del af denne introduktions-undervisning, der er skemalagt på forhånd. Dette vil 
rent praktisk betyde, at tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 35. Den obligatoriske undervisning, som man eventuelt 
vil gå glip af i denne periode kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.
Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte Studievejled-ningen for Medicin.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for Medicin
Att. Dorte Lundsager
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N
Mrk. Tutor ved medicin
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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. 

ANNONCER
Mentor for en International Studerende

Til efterårssemesteret ankommer der en række udenlandske 
medicinstuderende, der skal tage et semester eller to på medicin. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale studerende fi nde sig 
godt tilrette på Københavns Universitet og i Danmark? 

Der er fl ere fordele ved at være mentor. Udover at lære en uden-
landsk studerende at kende og skabe en god kontakt i udlandet 
- som for eksempel kan bruges til et senere udlandsophold - er det 
altid spændende at se sit eget land igennem andre kulturers øjne. 
De fl este danske studerende er i virkeligheden ikke klar over, at de 
står foran et meget taknemmeligt publikum, og at det er nemt at 
imponere og begejstre en udenlandsk studerende som intet kender 
til Danmark. 

Jobbet består i at: 
• Stå behjælpelig med diverse praktiske ting,  s å s o m 
kontakt til de offi cielle  
myndigheder, m.h.p. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti 
m.m.
• Hjælpe med praktiske ting på SUND, sis, punkt.ku, 
oversætte mails, fi nde rundt på Panum m.m. 
• Være med til at planlægge ét eller fl ere sociale arrange-
menter i løbet af semestret for de internationale studerende med 
de andre mentorer

En mentor kan:   
• Vise rundt i København og på studiet
• Bytte mentees med andre mentorer

En mentor har ikke pligt til at: 
• Sørge for bolig
• Sponsorer sin mentee
• Fungere som støttepædagog
• Underholde sin mentee

Som mentor er du ikke forpligtet til at underholde din mentee eller 
deltage i alt, hvad han/hun har lyst til at lave. Som udgangspunkt 
skal du dog have lyst til at tage mere eller mindre aktiv del i din 
mentees studieliv, indgå i fakultetets mentorgruppe og deltage i 
fakultetets og dit instituts arrangementer for internationale stud-
erende og deres mentorer. 

En mentor får oftest tilknyttet to studerende.

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til bogladen.

Ansøgningsfrist: 14. juni 2010 (ansøgere på kandidatdelen vil blive 
prioriteret)

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave eller hvis du 
har lyst til at høre mere om jobbet, så kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Stine Birkelund på mail: stb@sund.ku.dk 

DATAMANAGER
Dansk Anæstesi Allergi Center, som er en del af Allergiambula-
toriet på Gentofte Hospital, søger en efterfølger til Morten, som 
nu kan se ende på sit studium. Centeret undersøger patienter 
fra hele Danmark, der har haft overfølsomhedsreaktioner i 
forbindelse med bedøvelse. 

Jobbet er normeret til 10 timer per måned i dagtiden, men med 
meget stor fl eksibilitet i forhold til eksamensperioder.
Arbejdet består i gennemgang af journaler, indtastning af data, 
kvalitetssikring og udtræk. De studenter, som har hjulpet os 
hidtil, har haft mulighed for at benytte data fra vores register 
til videnskabelige foredrag/postere og OSVAL 2 opgave.

Vi søger en studerende med  2-3 års anciennitet  (medicin eller 
folkesundhedsvidenskab), systematisk med veludviklet ordens-
sans og interesse for allergi. Vi tilbyder et dynamisk miljø i 
en lille afd. og tæt supervision, hvis du ønsker at deltage i det 
videnskabelige arbejde. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Kontakt os for yderligere information.

Holger Mosbech, overlæge dr.med. -  hmos006@geh.regionh.
dk
Lene Heise Garvey, overlæge - lgar0007@geh.regionh.dk
Morten Opstrup-Petersen, stud med. - mortenop@hotmail.
com

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder summer school rettet 
mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger med det 
ønske, at øge viden om psykiatrien og hermed også rekrut-
teringen til faget.
 Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte bekendtskab 
med centrale kliniske temaer inden for psykiatrien præsen-
teret 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 
fi nder 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, Rig-
shospitalet, 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 besty-
relsen i DPS.

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center Køben-
havn, Rigshospitalet.

“Eksamensfest for 6. semester!

Går du på 6. semester, eller kender nogen der gør? Trænger du også 
til lidt festivitas d. 23. efter kl. 15.00?
Så kom til 6. semesters eksamensfest - eneste undskyldning for ikke 
at tage med er hvis man netop har fået foretaget en Kellers operation 
af en autodidakt kleinsmed ved navn Keld!
Festen fi nder sted onsdag i Studenterklubben d. 23. juni.
Dørene åbner kl. 20.00 og festen lukker kl. 05.00 (dørene lukker 
kl. 24.00)
Billetter sælges for 20 kr. (inkl. 1 slush-ice daiquiri) foran Panum-
bib:
Torsdag d. 17. kl. 12-13 (kun til 6. semester)
Mandag d. 21. kl. 12-13 (6. semester + venner og bekendte)
samt efter eksamen på Peter B-street “
Med venlig hilsen,
Kim Foss

Dansepartner søges
Har du lyst til at danse standard-/latin dans? 
Mangler du en dansepartner?
Jeg vil gerne melde mig til standard/latin dans i USG i kommende 
sæson, september ’10 – april ’11, men mangler en partner.
Tilmelding er parvis i midt august. USG programmet med mulige 
hold plejer at komme på www.usg.dk i midten af juli. Jeg har danset 
på let-øvet hold før, men er villig til at starte på begynder.
Er du kvinde, har du lyst til at danse og er du max. 163 cm høj, så 
send mig en mail på 
chr@stud.ku.dk.
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MOK bringer hér, lettere forsinket, Benjamin 
Sneiders 1. maj brandtale fra i år…

Kammerater!

Den fede kælling har sammen med den østrigske Dionysos 
Hansi Hinterseer og fire af hans lystige alpetroubadourer 
spillet fandango i forsamlingshuset i Bælum. Dette har 
resulteret i at fire kvinder alle kendt under navnet Tuller 
er blevet så hede at de ved strålevarme alene har optændt 
den lokale kuglegrill. På kuglegrillen Wepper ligger der en 
dunstende  sprukken rød brachwurst og det er lugten af 
den sprøde brændte tarm der gør at vi igen ved at det er 
1. Maj og vi nu atter kan svinge vores fint polerede banner 
glans i den lokale busk og råbe af de sagesløse kinesiske 
pantsamlere!  

Medisterrokade? Det tror jeg næppe! Så hellere tage til 
grisefest på Gran Canary! Men hvorfor gøre det, når man 
alligevel lystigt svinger rundt med alle svinene fra DF til 
hverdag!

Er det bare mig, eller lugter der lidt af Klaus Bondam?

Nej jeg tror ikke at det er en Klaus, snarere en Jørgen eller 
Jan eller Ali

Ali Bali Ali Bali ba bu ba bu der kører firmabilen! Hvor 
kører den hen?  Den kører til det nye super sygehus i 
Gødstrup! Et solstrejf i en vandpyt! Eller én diskokugle i 
en sø af det fineste tis? 

Det står skrevet at ungdommen nu til dags kun er inter-
esseret i at drikke somersby, få finger og høre Medina! Men 
nu går den ikke længere! Lommeregner er nu forbudt til 
alle skriftlige eksaminer! Tarmjyde? Nej han er død! Men 
hvor er så dr. Huxtable?

Han er da ude at plante radiser! Jamen hvorhenne? På 
biblioteket selvfølgelig! Jamen hvorfor? Fordi fakultet 
mangler ca. 325 radiser til deres snarligt kommende som-
merfrokost og derfor har besluttet at inddrage 40 af de 42 
1/3 læsepladser på biblioteket til fordel for køkkenhaven! 
Men bare rolig der vil konstant være en gartner til stede. 
Gartneren hedder Miggi –og han har i øvrigt dyrket sex 
med mere end 450 mænd til én enkelt tandlægefredagsbar 
– Miggi lover at tysse på de slemme radiser hvis de skulle 
blive for larmende… Er jeg den eneste der ikke fatter en 
russisk roulade? Ikke mere pølsesnak!

Hvem er det egentlig fjenden er? Behøver jeg sige det? 
Det er selvfølgelig de arkitektstuderende! Nu går de efter 
vores livsnerve! I samarbejde med pseudodjøfferne på 
administrationsgangen, vil de nu rejse et massivt tårn på 
panum og dermed fratage os det eneste befriende ved at 
læse medicin: Vores stolte Studenterklub! Ja for fanden 
lokummet brænder – på trods af at der står mindst 40 piger 
i kø for at slukke det. Jeg lyver altid for politiet! Men den 
der ler sidst, siger hest: for hvad er egentlig forskellen på 
en nyuddannet arkitekt og en nyuddannet læge? Lægen har 
et job! I Thisted! Hvad så med studenterpræsten?

Han kastede sig på sine knæ og han brast i gråd og han 
takkede og priste og lovpriste herren!

Skål og god 1.Maj!

sIDSTE 
 MOKTALE OG GØGL


