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Det sker i ugen
 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes 
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:

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 43 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 
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Onsdag:  MOK nr 1, årgang 43 udkommer
  Studievejledningsintro for 1. semester se s. 4
  MIKAMs månedsmøde se s. 8
  

Torsdag: Studievejledningsintro for 1. semester kandidat og over- 
  flyttere se s. 4
  Luft din larynx med SUND-koret se s. 5
  Mor Jette Lykke har fødselsdag
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  Du skal decideret passe på småbørn i Netto... og Darth  
  Maul

Lørdag: Aktivitetsdag i studenterhuset se s. 6
  Far Hallas har fødselsdag

Søndag: Køb croissanter på dåse i Irma og lav dem
  Tag en tur i ZOO med Darth Maul og Razz

  
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Dykkerkursusstart med PUC se s. 6

Tirsdag: PUFFs månedsmøde se s. 7
  Pjæk og læs MOK på nettet
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MOK
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Kære læser
Med dette blad i hånden, har du dedikeret din næste tid til en 
kaskade af information.

Du må hermed acceptere at dit næste minut, halve time, time, 
døgn, uge eller hvor længe du nu vil være om at læse dette blad, 
er viet til at andre vil fortælle dig noget.

Bemærk at dekanens velkomst ikke er at finde i bladet! Dekanen 
har helliget sig mails hvilket må siges at være alment accepteret 
som fremtiden. ’Alment’ er jo oftest at forstå som ’langt de fleste’, 
men videnskabsteoretikere vil postulere at der altid vil være en 
5% som falder uden for referencerammen. 

For 42 år siden fandt et par gæve medicinstuderende på at udgive 
et par siders tryksager om hvad der rørte sig på studiet. Nogen 
kaldte ideen fremtidssikret. Dette endte med at blive alment ac-
cepteret. Og ene og alene af den grund sidder du med et MOK i 
papir, godt gammeldags papir. Et nordsvensk fyrretræ har brugt 
det meste af sit liv, dedikeret til kun at tilføje årringe indtil skovhug-
geren var tilfreds, for herefter at blive fældet, transporteret på en 
Scania lastbil til Hyltebruks papirfabrik hvor den lokale Jönsson 
med den orange byggehjelm qua sin uddannelse i Lund sikrer 
at det omsættes til papir.

Nå, men nok om træer, og nu til noget helt andet. Du er jo helt 
sikkert rigtig glad for at være optaget på et af de mest prestige-
rige studier i Danmark, men ok, med det snit du fik i gymnasiet 
ville det da også være underligt hvis du ikke kom ind.  Du og 
alle dine studiekammerater har sikkert hørt en masse om hvor 
hårdt studiet er, og som det eneste kommunikationsorgan du for 
fremtiden behøver at følge med i, kan vi kun slutte op omkring de 
udmeldinger du har hørt… 3. Semester er en killer. Nå, men nok 

floskler, dem har du ikke brug for at høre. Du har nok heller ikke 
behov for at høre, at du ikke har brug for at høre alle de floskler, 
men hov, der kom vi til det alligevel. 

Internet er en samlebetegnelse for inter, som betyder mellem 
og net der er en forkortelse af datanet. Ideen med internettets 
udvikling var at der ikke måtte findes en computer med alt data 
lagret, i stedet skulle det være delt ud på en lang række compu-
tere decentralt.

Den kvikke læser (altså jer, der var så kvikke at samfundet mente 
at i skulle tage og blive læger) har nok fanget budskabet. MOK 
var en forløber for internettet.

Med 1500 eksemplarer af MOK spredt rundt på studiets ker-
necentre når vi ud til de fleste. MOK indeholder en lang række 
informationer fra mig, dig og hende ved siden af dig. MOK er 
som internettet, ligepræcis den information som fællesskabet 
mener alle skal have adgang til. Vi bruger det gamle ord for 
uploade, nemlig indsende. Hører du derfor til de 95% der sam-
men med Dekanen tror på fremtidsperspektivet i internettet, tror 
du automatisk også på fremtidsperspektivet i MOK. Så lad din 
viden blive decentral og nå ud til alle dine medstuderende! Skriv 
de indlæg som alle de andre læser til forelæsningerne, og skriv 
dem til mok@mok.dk og besøg os på det hersens internet på 
www.mok.dk.

Ind i mellem at du læser dette blad, kan du så bruge tiden på at 
koble dig mentalt på vidensnetværket om anatomi, farmakologi, 
psykiatri eller hvad dit semester ellers rummer  af udfordringer 
for mental datastrøm af viden. 

Mikael og Jannie / MOK-redaktionen.
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Studienævnet for medicin

Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)

Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)

Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 

Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)

Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 
3545 4438

rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk

Sekretærer:  
 

Rita Dalhammer og Lili Hansen

Træffetid: 
 

Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 

Hvidovre Hospital tlf. 3
6 32 27 92

Klinikudvalget@hh.hosp.dk 

Sekretærer:  
 

Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen

Træffetid:  
 

Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00

Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:

Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

KAS Herlev, Lægetårnet 101

KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk

Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4
488 3865

Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371

Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382

Træffetid       M
an-fre 8:30-12:30

NY STUDIEORDNING FOR 

6.-9. SEMESTER ... 

hvad synes du???

Vi er to studerende som sidder i et 

udvalg, hvis opgave er at komme 

med forslag til fo
rbedringer af un-

dervisningen på 6. og 8. semester, 

samt klinikken på 7. og 9. semester. 

Vi kunne godt tænke os at høre 

din mening om sagen og inviterer 

derfor til 

Debatmøde onsdag d. 28/3 kl. 

16.00 i FADL’s mødelokale

Vi forventer det bliver en uformel 

snak over en kop kaffe, om de ting I 

synes er vigtige at få ændret i stud-

ieordningens nuværende form. 

Mvh.

Melanie Veber og 

Kristoffer Vogler

Studiet

VENT DIG NOGET GODT

Denne uges MOK bringer som du - kvikke læser - har bemærket, en sensationel 

afsløring om dr. klam aka Søren Ventegodt. 

Ikke alene får vi de slibrige detaljer bragt til li
ve i et i et smagfuld "bilspil", m

en også 

forsiden rummer uventede informationer om klamme-lægen. Ting du helst ville have 

været foruden at vide! Den eneste bekymring, vi her på redaktionen har ved at bringe 

disse rystende nyheder er, at vi tidligere har været truet med bål og brand, af netop 

selveste hr. vaginal-akupressurs trofaste fanskare - Og det i ordets mest håndfaste 

betydning. Disse underlivsforherligende støtter for den halvskaldede eks-læge agter at 

brænde forsiden, hvis deres Fürer bliver udstillet til s
pøg og skæmt. 

Men nu er det sådan at vi ligger inde med ganske kompromitterende oplysninger, som 

vi bliver nødt til a
t dele med dig, kære læser, ellers ville vi jo ikke være særligt kollegiale. 

Vores udsendte muldvarp har nemlig skygget den holistiske livskvalitet-læge når han 

bevæger sig udenfor teglgårdsstrædet, og det har resulteret i et par kødfulde historier. 

Ikke mindst sidste fredag på Mexibar hvor 'godten' ses lænende sig ind over disken og 

bede om en eller flere alkoholiske drikkevarer (?). I en direkte forlængelse heraf kunne 

man jo mistænke ham for have være påvirket af andre euforiserende stoffer eller flyve-

salte, under konsultationer med flere unge damer op gennem 'the nougthies' (dvs. årene 

efter millenium). Men her må man så igen tage vores informationer med forbehold, for 

hvem kender egentlig sandheden? Og hvis man kender sandheden, hvem vil så ud med 

den? - den eneste vi lige kender til er spejlet i snehvide. 

- Og apropos spejle: Hvorfor bliver man så pisse-grim i spejlene på Panum? Er 

det sandhedsspejle eller er de bare lede? Hvis de taler sandt vil vi ikke vide 

det, for så ligner man jo en rynket albino med mascara under øjnene og striber 

i håret, der mest af alt får ens paryk til at minde om en bacon-chips. Onde, 

onde spejle! 

Nogle gange er det bare bedst ikke at kende sandheden. 

AP, Mav, Jannie og Elise / MOK-redaktionen

REDA
KTIO

NELT

Genmodifi cerede Ordkløveres Korpulationsorgan

Nr. 21   26. marts.   40. årgang   2007-2008  ISSN 0907-5658
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Langt resume af over 10 afsnit med 

De Unge Mødre!!
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KOM OG PRØV TURNUSHJULET* 
VIND EN FREMTID... ELLER...

* bedre kendt som klinisk basisuddannelse
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MOKs drenge er færdige som atriumgårdsangere!Se deres råd til at klare sig gennem medicinstudiet s. 3
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Hvad er det der 
sker lige nu?

Studenterpræsten 
står til rådighed!- og hun er også ny!!Mandag d. 1.  februar 

star ter ca. 275 nye kol legaer.
Velkommen til et nyt semester!

- og et nyt studenterhus med nye 

møbler og et nyt klokketårn.

Godt 
Nytår

OPSKRIFT PÅ WOK:
870 g Quality Street

1,5 L Faxe Kondi-sodavand

2 dåser makrel i tomat
0,5 sides brok6 glade mennesker

-stir and fry and stir and fry...

En wok er en alsidig rundbundet gryde, som kommer fra Kina. Det er især brugt i Øst- og Sydøstasien.

Wokken er for det meste benyttet til stegning, men kan også benyttes på andre måder, ved f.eks kogning, friturestegning eller til at lave suppe.

MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan, Nr 15, 3. Februar 2010

Tillykke til Bob Marius, Otto 

Julius, Benjamin Troldepus og 

Kirstine Truttemus
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Ansøgning om Internationaliser-
ingsstipendium i forbindelse med 
et selvarrangeret udlandsophold 
Du kan søge om at få et internationaliseringsstipend
ium med til dit selvarrangerede forhåndsgodkendte 
studieophold i udlandet. Betingelser for at søge er, at 
opholdet skal være minimum af 3 måneders varighed.  
Opholdet må ikke være studietidsforlængende og 
skal være meritgivende. 

Ansøgning
Ansøgning om internationaliseringsstipend
ium søges via KUnet. Vær opmærksom på, 
at Det Internationale Kontor ikke modtager 
papiransøgninger og derfor kan du KUN søge 
gennem KUnet.
Ansøgningsskemaet findes på KUnet under 
“Selvbetjening af studerende” – vælg “studieophold 
i udlandet”. KUnet er typisk åben for ansøgninger 
ca. 1 – 1 ½ måneds tid inden ansøgningsfristens 
udløb. 

Bilag til ansøgningen: 
• En projektbeskrivelse på dansk,     
der beskriver hvorfor du gerne vil af sted. 
Projektbeskrivelse skal fylde 1-2 sider. 
• Fagplan, dvs en oversigt over hvilke kurser du 
ønsker at følge ved universitetet. 
• Dokumentation på at du er optaget på det 
udenlandske universitet, eller at du har været 
i kontakt med det udenlandske universitet/
praktikophold/feltarbejde. 

Ansøgningsfristen til ophold i hele 2011 er 
onsdag den 15. september 2010 kl. 15.00.

Med venlig hilsen
 
 Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International studievejleder

I studievejledningen for medicin er vi 5 
vejledere, som alle er lægestuderende. 
Vi har et personligt såvel som fagligt 
kendskab til uddannelsen og kender 
til det at være studerende og de 
problemstillinger, der kan opstå 
i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.
 
Vi er: Anine Therese Westh Skib-
sted, Sedrah Arif Butt, Christina 
Olesen, Ole Kruse og Pernille Heim-
dal Holm. 
Vi vejleder alle indenfor alle områder. 
Så skal du skrive en dispensationsan-
søgning, have gentaget undervisning 
eller på anden måde have kontakt med 
administrationen på Panum, er du altid 
velkommen til at kontakte os - vi har ofte 
hørt lige netop dit spørgsmål før, og vi ved 
hvordan du skal forholde dig, eller hvem 
du skal snakke med. 

I forbindelse med studiestart holder vi 
følgende oplæg:
 
• Hvis du lige er startet på 1. semester: 
Vi holder et introduktionsoplæg d. 1. sep-
tember kl. 13.15 i Lundsgaard. Her kan du 
få en masse nyttig information, når du er 
ny studerende og skal til at finde rundt i 
tilmelding til undervisning, hjemmesider, 
eksamen og en masse andet.
•Hvis du lige er startet på 1. semes-
ters kandidat: Vi holder et oplæg d. 2. 
september kl. 16.15 i Haderup. Oplægget 
kommer til at indeholde emner som se-
mesterets opbygning, logbøger, fremmøde, 
praktiske ting og der er rig mulighed for 
at få svar på alle sine spørgsmål. 
•Hvis du er optaget på kandidaten 
fra AU eller SDU: Vi holder et oplæg d. 
2. september kl. 17.15 i Haderup umid-
delbart efter kandidatoplægget. Her kan 
du få information om at gå på KU, vigtige 

hjemmesider, regler og hvilke fag, som du 
mangler i forhold til dine nye studiekam-
merater.  
Husk: Vi har alle en ugentlig træffetid 
hvor du kan bestille tid via nettet eller 
komme forbi og vente på at vi har en 
ledig stund. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i 
forbindelse med dit studieforløb, eller det 
bare ikke helt kører for dig, så kontakt 
os. Hvis du henvender dig i god tid kan 
vi ofte hjælpe med at finde en løsning på 
problemerne.
 
Se mere på 

www.medicin.ku.dk/vejledning

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der 
ved det… 

Studievejledningen ønsker jer 
   velkommen på Medicin

STUDIEOPHOLD I 
NORDEN OG REST-
PLADSER I EUROPA
- KUN FORÅRET 2011!
 
Ansøgningsfristen til udvekslingsophold i Norden og restpladser i Europa 
i forårssemesteret 2011 på primært 1 semester (kandidat)., 3. semester 
(kandidat) og 11. semester, er: 
 
 
Fredag den 10. september kl. 12.00. 
 
Ansøgningen afleveres i Journalen (lokale 9.1.53) eller Ekspeditionen (lokale 
9.1.33B) på Fakultetssekretariatsgangen.
 
Hvortil:
I den her runde er der primært ledige udvekslingspladser i:
 
• Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim – Norge
• Stockholm - Sverige (KUN delt 10.- + 11. semester)
• Reykjavik - Island (muligt selvom man ikke kan islandsk)
• Heidelberg, Bonn, Münster – Tyskland (sprogkrav: tysk)
• Wien – Østrig (sprogkrav: tysk)
• Rom og Firenze - Italien (primært 7. og 11. semester) – (sprogkrav: 
Italiensk)
• Debrechen – Ungarn (sprogkrav: engelsk)
• Poitiers, Frankrig (ny aftale) – 1. semester (kandidat) og 11. semester. 
(Sprogkrav: fransk). 
 
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/
Det er nemt at søge !
 
Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at læse erfaringsrapporter fra 
studerende, der tidligere har været på udvekslingsophold, kan du kontakte 
den internationale studievejleder Eva Maryl.
Træffetid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag mellem kl. 13.00-15.00 i lokale 9.1.33. 
Eller mandag mellem kl. 9.00-10.00 på telefon 3532-7528. 
 
Bemærk venligst, at der ikke er vejledning i ugerne 35 og 36.
 
 
Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International studievejleder
    
TEL 35 32 79 00
DIR 35 32 75 28
Lokale 9.1.27
EVMA@sund.ku.dk
www.sund.ku.dk International 

corner

STUDIEVEJLEDNING
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International 

corner

MØDEREFERAT
10. JUNI 2010
Forum: Undervisningsudvalg for 1. 
& 3. semester kandidat
Møde afholdt: Tirsdag den 8. juni 2010 kl. 15.00 
– 16.30
Sted: Rigshospitalet i Henrik Arendrups afdeling, 
konferencerum,
afsnit 2-15-2
Referent: Henriette Gulløv
Til stede:
Henrik Arendrup, Jesper Eldrup, Michael Stolten-
berg, Lise Nørrekjær Hansen, Nina Weis, Torben 
Schroeder, Majken Krabbe Hjort, Henriette Gulløv

Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad 2) Godkendelse af referat fra 13. april 2010
TS rettede at der i pkt. 5 skal stå ”lønnen tages af 
andre timer”, ikke af konfrontationstimerne, derefter 
blev den godkendt
Ad 3) Skema til merit-godkendelse (Jesper 
Eldrup)
•JE kommer med forslag til en sigende starttekst til 
”Procedurefor dispensationsansøgninger”.
•Mht. til merit, er det ikke et problem at give merit 
til de studerendehvis de selv sørger for at få udfyldt 
logbogen på deres udenlandsophold.
•JE nævnte at indholdet på 1. semester kandidat 
skal gennemgås, da JE har nogle timer der uden 
klinikpatient. MS orienterede at dobbelte kliniktimer 
skal have indhold af 1. time med klinikpatient og 2. 
time med kliniske procedure. Listen for både 1. og 
3. semester kandidat skal gennemgås. Dette vendes 
bl.a. på næste møde i august.
Ad 4) Referat fra møde i Kandidatudvalget
•Studieleder Jørgen Olsen er kommet med ændringer 
til en ny kommende studieordning, hvor bl.a. nogle 
fag skal flyttes fra bachelor- til kandidatdelen. MKH 
fortalte at de studerende der
er med i kandidatudvalget er i mod forslaget, og at de 
vil lave et modforslag som vendes med dette udvalg 
inden det sendes til Studielederen.
Ad 5) Gennemgang af målbeskrivelser for kurs-
erne og eksamen for
1. & 3. semester kandidat
•HA og LNH har set på anæstesien Der er pt. ingen 
sammenhæng mellem målbeskrivelsen og logbogen, 
hvorfor en arbejdsgruppe er nedsat og vil komme med 
et udkast til august.
•Revision af Medicin og Kirurgi gennemgås i efteråret 
for begge semestre.
Ad 6) Gennemgang af hospitaler/afdelinger med 
studerende. 
Er grundlaget for studenterophold ændret? (Torben 
Schroeder)
•Punktet udsat til næste møde.
Ad 7) To-Do-liste
•DASL-skemaerne er dømt ude, men de vil gælde 
for sommereksamenerne for 1. semester kandidat. 
Måske vælger CEKU at køre DASL videre men som 
forskningsprojekt.
Ad 8) Eventuelt
•MS orienterede at han modtager liste over karakter-
erne efter eksamerne på 3. semester kandidat.
•TS har lavet en skrivelse om hvordan kontakten til 
de kliniske undervisere optimeres (sendes med som 
bilag) Pkt. kommer på til næste møde
Kommende mødedatoer er:

Tirsdag den 26. oktober 2010
Tirsdag den 11. januar 2011
Alle dage fra kl. 15.00 – 16.30 på RH, konferencerum-
met, afsnit 2-15-2.

Kom og få luftet larynx
 Har du brug for at få luftet larynx? Og kildet cochlea? Så oplev hvad SUND koret kan gøre. Koret er for alle 
ansatte og studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og byder alle sangbegejstrede mennesker 
velkommen. Mød derfor op, syng, bliv glad. 
Vi synger hver torsdag kl. 15.00-16.00 – men gå ind på http://sund.ku.dk/for_ansatte/foreninger/kor/ 
for at læse mere om hvad, hvor og hvornår.
Deltagelse er gratis, og kendskab til noder er ikke et krav. 

Studienævnet for Medicin vil afskaffe 
muligheden for at tage 5. seme-ster, kandidat, før 4. 
semester, kandidat, fra efterårssemesteret 2011

Der har gennem en lang periode været store prob-
lemer med at finde nok kli-nikpladser til under-
visningen på 10. semester. Samtidig har antallet 
af til-meldte studerende på 10. semester været 
meget svingende, fordi en del stu-derende vælger 
at tage 11. semester (5. semester, kandidat) før 10. 
semester (4. semester, kandidat). I nogle semestre 
er der for få klinikpladser i forhol-det til antallet 
af studerende, i andre semestre udnytter vi ikke de 
klinikplad-ser, vi har til rådighed. 
Når flere studerende tilmelder sig 10. semester, 
end der er plads til i klinik-ken, må vi overbooke. 
Dette fører til en forringelse af den kliniske un-
dervis-ning for alle studerende. Desuden er der 
faglige argumenter for, at man skal have gen-
nemført undervisningen på 4. semester, kandidat, 
for at få det fulde udbytte af undervisningen på 5. 
semester, kandidat. 
Derfor har Studienævnet for Medicin besluttet at 

lukke for muligheden for at tage 5. semester før 
4. semester på 2009-kandidatstudieordningen fra 
og med efterårssemesteret 2011. Ændringen vil 
blive sendt til dekanen til god-kendelse i løbet af 
efteråret 2010. 
Studienævnet vil indstille til dekanen, at medicin-
studerende fra efterårsse-mesteret 2011 skal have 
bestået samtlige kliniske kurser på 4. semester, 
kandidat, inden holdsætning på 5. semester, kan-
didat. Dvs. at man skal have bestået klinisk kursus 
i psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri, 
klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi og klinisk 
kursus i socialmedicin og rehabilitering, før man 
kan holdsættes på 5. semester, kandidat eller gå 
til eksamen på 5. semester, kandidat. I særlige 
tilfælde kan der gives dispensa-tion i forbindelse 
med udvekslingsophold. 
 
Med venlig hilsen

Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for 
medicin

DASL skemaer afskaffes på 1. og 3. semester kandidat fra efterårsse-
mesteret 2010

Studienævnet har behandlet evalueringerne af DASL-skemaerne, der har været anvendt som del af et 
forskningsforsøg på 1. og 3. semester, kandidat. I samråd med professor Charlotte Ringsted blev det 
besluttet at stoppe anvendelsen af DASL-skemaerne som en obligatorisk aktivitet fra efterårssemesteret 
2010. Skemaerne vil dog fortsat være tilgængelige på Absalon som et frivilligt undervisningsredskab for 
den studerende.  

Med venlig hilsen 
 

Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for medicin 

Nyt login til computerne på Panum
Grundet de nye login har vi oplevet stor forvirring blandt de studerende.
 Så her oversigten over hvilke brugernavne og koder du bruger hvor:
 brugernavn til det hele: abc123 (de nye “tre bogstaver”-”tre tal”)
adgangskode (KUnet): det nye adgangskode man selv har lavet tilbage på PUNKT.KU
adgangskode (PCer): den gamle pinkode
adgangskode (eduroam): den gamle pinkode
 Venlig hilsen
Studiesalsvagterne

August 2010  -  Uge 35-36
Studievejledningen for Medicin

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 30/8 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Tirsdag 31/8 1200 – 1300 0900 – 1200 Christina Olesen  Medicin
Onsdag 1/9 1715 – 1815 1415 – 1715 Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 2/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted  Medicin
     
Mandag 6/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Tirsdag 7/9 1200 – 1300 0900 - 1200 Christina Olesen  Medicin
Onsdag 8/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 9/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted  Medicin
Torsdag 9/9 1615 – 1715 1715 – 1915 Sedrah A. Butt  Medicin

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

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

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

STUDIEVEJLEDNING OG STYRENDE ORGANER

§
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Studenterhuset
Kære alle nye med.studerende (og de ældre 
studerende der ikke er klar over det)

Når man kommer ud af Panums hovedindgang og 
har fået klemt madpakken i to stykker af den store 
svingdør kan man traske over mod plænen der ligger 
uden foran studenterklubben. Hvis man stiller sig og 
glaner væk fra Panum over mod Nørre Allé, kan man 
bag skurvogne og en masse biler på parkeringpladsen 
skimte en stor gul bygning.
Denne bygning som i daglig tale kaldes studenterhuset 
indeholder en masse tilbud til dig som studerende. De 
fleste basisgrupper har et lokale derovre og desuden 
er der køkken, en lounge og flere rum med tavler til 
gruppearbejde eller møder.

I denne forbindelse kan jeg nævne at der er aktiv-
itetesdag lørdag d. 4/9 kl 11.00, hvor du er meget 
velkommen til at komme forbi og give en hånd med, 
så studenterhuset bliver klar til et nyt semester.
Efter det hårde arbejde tænder vi op i grillen og hyg-
ger os.

På vegne af studenterhusets driftgruppe
Hallas

Ved at bestå et dykkerkursus i Danmark hos PUC, får du den grundigste 
dykkeruddannelse man kan få. Du bliver kvalificeret til at dykke i hele 
verden og klar til fremtidige eventyr!
Undervisningen på PUCs kurser varetages af erfarne PADI Instruktører 
og assistenter, som til dagligt er studerende på læge-studiet i Køben-
havn eller færdiguddannede læger.
Vi underviser på frivillig basis, instruktørerne er ulønnede og tidsmæs-
sigt har vi mindst dobbelt så meget tid til rådighed, til indlæring af 
vigtige praktiske øvelser i svømmehal, 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. Meld dig til nu! 
-du vil ikke fortryde det.

Eventyret starter på et begynder 
dykkerkursus hos PUC, start 6. sep!

Open Water Diver Course

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 + 
eks.)
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 og obliga-
toriske hj. læsning og skr. hj. opgaver fra 6/9 til 15/9 og til 
28/9.

Gebyr for kurset 2.850kr + indmeldelse (150kr) / kontin-
gent (500kr) til PUC, hvis du er studerende. Ikke studer-
ende kan ved ledig plads deltage for 3.300kr. inkl. midler-
tidigt medlemskab. Prisen er inkl. alt (også egen teoribog 
og dykkertabel). Dog er udgifter til obligatorisk lægeerk-
læring samt personlig transport til og fra teori/hal/dykker-
steder ikke inkl.

Tilmelding: info@puc.nu
Der er pt. 1-2 pladser tilbage.

-Vil du gå på opdagelse, hvor
ingen andre har været før?

-Vil du finde sunkne skatte og 
vrag?

-Vil du svæve i vægtløshed?

BASISGRUPPER



7

Lægedage er de praktiserende lægers egen 
kongres, arrangeret af Dansk Selskab for  
Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende 
Lægers Organisation (PLO). Den afholdes 
i Bella Centeret d.15.-19. november 2010. 
Hovedtemaerne i år er ”De ældre 
patienter” og ”Akutområde”, 
men der er også mulighed for 
at høre om andre emner. 
Der vil være over 100 
kurser - praktiske såvel 
som teoretiske. Der er 
også en stor udstilling 
og færdighedsværkst-
eder. 
Der er kurser som: 
” DEN LANGE RE-
JSE GENNEM MAVE-
TARM-KANALEN” el-
ler ”HVOR TÆT KAN 
VI KOMME MEDICIN-
ALINDUSTRIEN UDEN 
AT TAGE SKADE?” eller hvad 
med ”GAMMELT SNOT ELLER 
LUNGEBETÆNDELSE?”
Tjek programmet på www.laegedage.dk

SAMS og Lægedage har udviklet et samar-
bejde, som giver SAMS medlemmer og andre 
interesserede medicinstuderende muligh-
eden for at deltage gratis på Lægedage. 1 
dags arbejde giver 1 dags kurser på Læged-
age. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i
at hjælpe kursisterne på rette vej, at holde 

miniinterviews med deltagerne evaluering-
er), og være mikrofonholdere ved åbningen 
og ved foredragene i auditorierne.
Der findes en hel del kundskaber at hente 
på Lægedage både under arbejdet og især 

under kurserne. Desuden er det en 
udmærket chance for at knytte 

kontakter til de praktiserende 
læger og få lidt indblik i deres 

(og måske jeres fremtidlige) 
arbejde.
Der er to muligheder: 
Arbejde 1 hel dag, hvilket 
giver 1 dags fri adgang til 
lægedages kurser. Gratis 
frokost begge dage inklu-
deret.
Arbejde ½ dag, hvilket giver 
½ dags fri adgang til læged-

ages kurser. Gratis frokost 
denne dag.

Hvis du synes at dette lyder 
interessant, så skriv en mail til 

pernole@get2net.dk senest den 24. 
september med dit navn og telefonnummer 
og gerne lidt om hvilke(n) dag(e), du fore-
trækker at arbejde samt hvilke(n) dag(e), 
du ønsker at gå på kursus. Så kontakter vi 
dig med yderligere information.

Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner
SAMS

•

•

BASISGRUPPER

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en 
studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterfor-
skerens faglige kompetencer.
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 vejledninger og spændende pro-
jekter.
http://puffnet.dk/

Vil du gerne i 
gang med forskn-
ing?
Semesterets første PUFF månedsmøde finder 
sted 
tirsdag d. 7/9 kl. 16.00 
i lille mødesal
Alle medlemmer og andre interesserede er 
velkomne!
Kom og hør lidt om foreningen, og hvordan du selv 
kan komme i gang med forskning.

PUFF holder månedsmøder den første tirsdag i 
hver måned med oplæg, hygge og foredrag. Se mere 
på www.puffnet.dk

Der vil være kaffe, te og kage til mødet.
Venlig hilsen 

PUFF

YNGRE LÆGE I ALMEN 
PRAKSIS
SAMS har inviteret Urfan Ahmed til at holde 
foredrag om at være yngre læge i en almen prak-
sis. Urfan vil fortælle os om, hvordan hverdagen i 
praksis er og hvorfor han synes, at almen medicin 
er et rigtig spændende speciale. Han vil også 
kunne fortælle om speciallægeuddannelsen og om 
de overvejelser man kan have i forhold til 4-års 
reglen. Derudover så vil vi selvfølgelig høre en 
masse sjove og spændende historier fra hverdagen 
med patienterne.
Hvis du synes dette lyder spændende, så mød op:
Tirsdag den 14. september kl.16.00 i Store Møde-
sal

SAMS sørger selvfølgelig for kaffe og kage.

Vel mødt!
Mange hilsner
SAMS

GRATIS LÆGEDAGE
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Kære venner i MIKAM og 
alle nye!
Semesteret er så småt ved at starte og vi vil hermed 
gerne invitere jer til vores første månedsmøde, som 
holdes i dag, 
onsdag den 1. september
 i vores MIKAM lokale i studenterhuset (1.sal), som 
vi plejer. Vi starter frisk kl 16 og fortsætter to timer 
frem. For dem som har lyst, kunne vi tage ud i byen 
og spise sammen efter mødet eller evt. bestille 
pizza og sidde og hygge i studenterhuset. 
Kort fortalt, vil vi snakke om ideer til efterårets 
program, basisbar, ECIM studietur til Berlin, 
vores splinternye hjemmeside, sundhedsstyrelsens 
råd vedr. alternativ behandling osv.
 
ECIM info og forløbige program kan i tjekke her:
http://www.ecim-congress.org/tl_files/con-
tent/2010/download/ECIM2010_call_for_ab-
stract_englisch.pdf

Nye interesserede på alle semestertrin er hjertligt 
velkommen. 
Ring gerne til Nantah (61704212) for info, skriv 
til os alle på mail@mikam.dk eller kom glad til 
månedsmødet :)
 
Vi ses til et hyggeligt møde 
Der er sørget for snacks.
 
Kærlige hilsener
MIKAM

Velkommen til et nyt 
semester i PIPPI

PIPPI lukker op for det nye 
semester med et foredrag 
om børneortopædi. Over-
læge PhD Klaus Hindsø 
fra børnesektionen på 
ortopædkirurgisk klinik 
kommer og fortæller om 
pædiatriske ortopædkiru-

rgiske situationer.

Alle er velkomne til foredraget og det efterfølgende 
månedsmøde, tilmelding er ikke nødvendig. 

Det hele løber af stablen d. 8/9 i lille mødesal kl. 17.00. 
Vi sætter nogle skilte op så du kan finde vej.

PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende uanset 
semester, der har en interesse for pædiatri og behan-
dling af syge børn.

Vi holder møde hver måneds an-
den onsdag kl. 17 i lille mødesal 
på Panum Instituttet. Til møderne 
plejer vi at få en interessant fored-
ragsholder der har med syge børn 
at gøre i det daglige. Niveauet er 
lagt så alle kan være med.

PIPPI
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Studenterklubben er stedet hvor vi alle sammen 
mødes til fester, fredagsbarer, for at spise frokost 
eller bare for at drikke en kop kaffe mellem fore-
læsningerne.
Studenterklubben er drevet af et væld af frivillige 
som kalder sig selv HG’ere – det er dem der står bag 
baren og i øvrigt sørger for at det hele spiller.
Vi glæder os til at se en masse nye an-
sigter, og siger selvfølgelig velkommen 
og tillykke til alle de nye studerende.
Vi holder hver dag åben fra 11-17 
bortset fra mandag hvor vi allerede 
lukker kl. 15.
Vi har diverse spil som alle er velkomne 
til at låne, hvis man lægger et studieko-
rt som pant (evt et andet kort hvis man 
ikke har fået sit studiekort endnu)

Hvis du vil være med:
Hvis du mener du har en lille ildsjæl gemt i dig, 
og gerne vil sælge den til studenterklubben og 
hjælpe til, så er det følgende hendvendt til lige dig.
Vi holder intro for kommende HG’ere de to næste 
mandage kl.15, så mød op enten den 6. Sept eller d. 13. 

Sept og vær med. Vi glæder os til at se dig.

Laaaang fredagsbar:
På fredag er der traditionen tro lang fredagsbar fra 
11-24. For at få lov til at komme ind skal du vise dit 
studiekort, og hvis du ikke har sådan et endnu skal 
du huske at printe dit optagelsesbrev ud og have det 

med sammen med noget andet id.
Hvis du på et tidspunkt undrer dig over at 
der er nogle folk der får lov til at springe køen 
over bare fordi de har et grimt armbånd på, 
så er det alle os der skal ind og stå i bar så 
du kan købe en øl, som har lov til komme ind 
uden om køen.
Husk kontanter til baren, og husk en mad-
pakke hvis du er typen der kommer kl. 11.  
Mellem kl. 13 og 18 er der musik og grill på 
plænen foran klubben.

PMS, Psykiatrigruppen for 
Medicinstuderende 
afholder semesterets første månedsmøde d. 9.sep-
tember kl 17:00 i Lille mødesal (til højre på vej 
mod kantinen).
Alle nysgerrige er velkomne. Hør om vores planer 
og aktiviteter og få mulighed for selv at komme 
med gode idéer. 
Bliv del af noget der er vigtigt, interessant og 
sjovt.

Dagsorden:
Velkommen til nye 
Punkter fra bestyrelsesmødet d 17.08.10 (bl.a. 
nyt projekt; følg en psykiater)
Opdatering på efterårets foredrag
FORSK! 2010 arrangement 29. og 30. septem-
ber
Samarbejde med Fadls forlag 
Hjemmesidens fremtid og samarbejdet med 
Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS
Fagligt oplæg /oplevelse ved Andreas Hoff og 
Lykke Lundholm

Efter mødet tager vi på en af nørrebros barer og 
runder aftenen af med en øl.
 
Vel mødt.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

BASISGRUPPER

Verden kalder!
PIT holder infomøde den 22. September kl. 16 i 
Store mødesal!

Ønsker du at kombinere rejse med fagligt 
udbytte?
Går du rundt med en lille tropemediciner i 
maven?
Trænger du til en pause fra bøgerne?
Eller er du bare nysgerrig?

Så kom til PIT, Praktikant I Troperne, infor-
mationsmøde og få bl.a. svar på hvad PIT laver, 
hvad der kræves for at blive udsendt med PIT og 
hvordan du søger.

Studerende, der har været udsendt med PIT, vil 
komme og fortælle om deres ophold og oplevelser 
på et hospital i troperne.
Der er kaffe og kage til det hele 
Alle er velkommen, UANSET studietrin !

Med Venlig Hilsen 
PIT

•

•

•
•

Studenterklubben

Priser:
Flaskeøl – 10kr
Fadøl – 15kr (+1kr for glasset)
Sodavand – 5 kr
Kaffe – gratis

Kristne Medicinere inviterer til 
Semesterstartspizza
Torsdag d. 9. september kl. 18.00
Vi mødes ved hovedindgangen til Panum
Senere på aftenen er der kaffe og kage på Øster-
brogade 85
Alle er hjertelig velkomne, og det er gratis for 
nye ansigter!

Kristne Medicinere (KM) er en basisgruppe med 
interesse for kontaktfladerne mellem tro, etik 
og medicin. Derudover er vi dejligt fællesskab 
med plads til alle. Kom som du er - vi vil elske 
dig for det.

OBS Semesterstartsfest 11. septem-

ber. køb billetter fra den 8. septem-

ber kl 16 i baren. Kom glad

PPP

Pruttepuder på Panum holder månedsmøde i Dam 
Auditoriet på 
torsdag 2 september kl 23.00.
Traditionen tro vil der være en kål-snack og lidt 
stærk kaffe til at fylde maverne med mens vi deba-
terer fremtidens design (udseende og evt duft). 
Er der noget du vil ud med, så meld dig på banen. 
Du skal ikke holde det tilbage - det kan være di-
rekte farligt. Det er et spørgsmål om liv og lugt.
Som lidt ekstra fis giver træningsholdet lektioner 
i mavepumpere og knibeøvelser.
Kom frisk - ellers ligner du en prut!
hilsen PPP - pruuuut!
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

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

Nye Åbningstider fra 6. september
 
Åbningstider for ekspeditionen: 
mandag-onsdag: 10-12 + 12.30-15 
torsdag: 11-18 
Fredag: 11-14

Det sker i FADL
»   9. sep.: Ræpræsentantskabsmøde 
»   15.sep: National dag mod 4-års-reglen 
»   20.sep.:Tilmelding til de første kurser 
»   6. okt.: Generalforsamling

FADL EFTERÅRET 2010 + kurser
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et spændende efterår med RUS-introduktion, læge-
vikarkurser, Generalforsamling og meget andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen til alle de nye studerende på medicinstudiet, og

vi glæder os til at møde jer til FADLs RUS-introduktion i henholdsvis Kredsforeningen 
og Vagtbureauet.

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår dit hold er inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og www.facebook.com/fadlkbh og se, hvad der sker i 
FADL.

Rusintroduktion efterår 2010

 
Hold

 
Dato

Intro til FADL,
Blegdamsvej 26, forhu-
set

Intro til Vagtbureauet,
Blegdamsvej 26, baghu-
set

Hold 101 Tirsdag den 31/8  10.15 – 11.00  11.15 – 12.00

Hold 102 Tirsdag den 31/8  11.15 – 12.00  10.15 – 11.00

Hold 103 Tirsdag den 31/8  12.15 – 13.00  13.15 – 14.00 

Hold 104 Tirsdag den 31/8  13.15 – 14.00  12.15 – 13.00

Hold 105 Onsdag den 1/9  10.15 – 11.00  11.15 – 12.00

Hold 106 Onsdag den 1/9  11.15 – 12.00  10.15 – 11.00

Hold 107 Mandag den 6/9  14.15 – 15.00  15.15 – 16.00

Hold 108 Mandag den 6/9  15.15 – 16.00  14.15 – 15.00

Hold 109 Onsdag den 8/9  12.15 – 13.00  13.15 – 14.00

Hold 110 Onsdag den 8/9  13.15 – 14.00  12.15 – 13.00

Hold 111 Torsdag den 9/9 11.15 – 12.00 12.15 – 13.00

Kære 1. semesterstuderende

Vi vil gerne invitere dig til introduktion 
til FADL.

Både Kredsforening og Vagtbureauet 
ligger på Blegdamsvej 26, lige overfor 
Panum. 

FADLs Kredsforening i København vil 
informere dig mere generelt om den 
rolle FADL har for dig som lægestu-
derende og, hvad du får ud af at blive 
medlem.

FADLs Vagtbureau giver dig en intro-
duktion til de muligheder, du har for 
studierelevant arbejde allerede fra 1. 
semester.

Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, 
og du vil få rig mulighed for at stille 
spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer alle. Til kamp mod 4-års-reglen
Onsdag den 15. september er national kampdag mod 4-års-reglen. 
Meld dig som indsamler, og tag foldere omkring 4-års-reglen ud på hospi-
talsafdelingerne. Hent folderne i FADLs ekspedition ugen op til.  
Se www.fadl.dk/reform

KREDSFORENINGEN
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Se her !!!!
Har du lyst til at tjene nogle ekstra penge og sam-
tidig blive god til at tage blodprøver og EKG’er, har 
du chancen nu !
Hæmatologisk Laboratorium på Herlev Hospital 
har en ledig vagtstiling.

Arbejdet omfatter EKG og- blodprøvetagning som 
hjælpevagt på hospitalets Klinisk Biokemiske 
Afdeling.

Det vil på årsbasis omfatte ca. 20 aftenvagter 
(15.00-22.30 ) og ca. 10 søgne-helligdagsvagter 
(07.30-15.00 ).

Stillingen er ledig fra 01.09.2010 og oplæring vil 
finde sted.

Hvis ovenstående er noget for dig, så henvend dig 
hurtigst muligt til
Ledende bioanalytiker Eva Gaarsdal
Hæmatologisk Laboratorium 54P4
Herlev Hospital
Telefon 38 68 22 03
E-mail : evga@heh.regionh.dk Studentermedhjælp søges 

til Psykiatrisk Center 
København
Jobbet består primært af indtastningsarbejde i 
forbindelse med forskningsprojekt. Arbejdet vil 
være 8-10 timer ugentligt fra 1. september. Mø-
detider er fleksible.
 
Arbejdet vil foregå ved forskningsenheden ved 
Psykiatrisk Center København/Bispebjerg. Skriv 
et par ord om dig selv til Jesper Krogh (Jesper.
krogh@regionh.dk) eller ring på 2615 3753. Der 
er mulighed for at lave forskningsprojekter, mhp. 
på publikation.
 
Med venlig hilsen
 Jesper Krogh

Træt af græsallergi?
Hvis du har græsallergi og gerne vil vaccineres, kan 
du ansøge om at deltage i en videnskabelig
undersøgelse på Bispebjerg Hospital.
Læs mere på: http://www.graesallergi.dk/
 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital, Indgang 66
DK-2400 København NV
Telefon: 3531 3569
Telefon #2: 3531 3069

Studentermedhjælp til 
administrative opgaver for 
faget Almen Patologi
 
Der søges en læge-studerende, tandlæge-studer-
ende eller molekylær-biomedicin-studerende som 
studentermedhjælp 4 timer/ugentlig for undervis-
ningen i almen patologi. Ansøgning med c.v. og kort 
begrundelse for ansøgers særlige interesse for faget 
sendes til PMM@sund.ku.dk inden 1/10-10.
  
Paul Meyer Mai
Laboratoriebetjent & Daglig arbejdsmiljøleder

Foredrag i Dansk Medicinsk-
historisk Selskab 
i Auditoriet på Medicinsk Museion, Bredgade 62, 
1260 København K. 
Deltagelse er gratis og åben for alle. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Onsdag d. 8. september kl. 19.30
Temamøde om Niels Stensen – 100-året for Vilhelm 
Maars udgave af Niels Stensens videnskabelige 
værker

I 1910 samlede og udgav Vilhelm Maar de videnska-
belige arbejder af Niels Stensen (1638-86) i ‘Nicolai 
Stenonis Opera Philosophica’. Tobindsværket med 
29 anatomiske arbejder og fire fortrinsvis geologiske 
arbejder er blandt de mest citerede danske vidensk-
abshistoriske værker, og det som Steno-forskningen 
siden har henvist til. Der er kun yderligere udgivet 
studenter-noterne ‘Chaos-manuskriptet’ og dispu-

tatsen i Amsterdam ‘De Thermis’ - om varme kilder. 
Fire Steno-forskere gør status i 100-året for Maars 
værk som også er 350-året for Stenos opdagelse af 
ørespytkirtelens udførselsgang - ductus Stenonianus 
- og disputatsen om de varme kilder. 
Program:
Troels Kardel: Kort indledning om Vilhelm Maar og 
hans bogværk.
Harriet M. Hansen: Om Niels Stensens Korrespond-
ance og Gustav Scherz’s Steno-biografi.
August Ziggelaar: Om Niels Stensens studenter-noter 
fra 1659, Chaos-manuskriptet.
Jens Morten Hansen: Om Stensens geologi og vi-
denskabsfilosofi.
Troels Kardel: Om Stensens anatomi og muskel-
lære.

Med venlig hilsen Lars Ole Andersen cand.phil., phd. 
Medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk-historisk 
Selskab.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
- Legatopslag
Københavns Universitets fond for medicinstuderende
Målgruppe: Medicinstuderende, yngre lægers videnskabelige arbejde og til forskn-
ing i gigt- og kræftsygdomme, der udføres ved Københavns Universitet. 
Støtte: Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægges 
der vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer. 
Der kan desuden ydes støtte til yngre lægers videnskabelige arbejde, uanset fra 
hvilket universitet de har taget eksamen, samt til forskning i gigt- og kræftsyg-
domme, der udføres ved Københavns Universitet.  
Støtte til uddeling: 300.000 kr. 
Ansøgning: Ansøgningsskemaer skal indsendes elektronisk og findes på: http://
sund.ku.dk/legater.
Yderligere oplysninger: Jacob Christophersen på e-mail: jaco@sund.ku.dk eller 
tlf. 24 80 51 62.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2010

Det Lægevidenskabelige Fakultets Fond for videnska-
beligt ansatte kandidater og studerende ved Køben-
havns Universitet
Målgruppe: Videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns 
Universitet.
Støtte: Fondens formål er at yde støtte til Det Lægevidenskabelige Fakultets 
videnskabeligt ansatte kandidater og studerende til forskning inden for det læ-

gevidenskabelige område (bl.a. kræftsygdomme, dermatologi (zoster) oftalmologi) 
og til rejselegater, samt at yde støtte til studentersociale formål.
Støtte til uddeling: 275.000 kr.
Ansøgning: Ansøgningsskemaer skal indsendes elektronisk og findes på: http://
sund.ku.dk/legater.
 Yderligere oplysninger: Jacob Christophersen på e-mail: jaco@sund.ku.dk eller 
tlf. 24 80 51 62.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2010

Civilingeniør Holger Rabitz og hustru Doris May, født 
Philipps mindefond 
Målgruppe: Polytekniske og/eller medicinske kandi-
dater
Støtte: Fondens formål er at understøtte polytekniske kandidater og/eller medicin-
ske kandidater til studier over specielle emner
Støtte til uddeling: 265.000 kr. 
Ansøgning: Ansøgningsskemaer skal indsendes elektronisk og findes på: http://
sund.ku.dk/legater.
Yderligere oplysninger: Jacob Christophersen på e-mail: jaco@sund.ku.dk eller 
tlf. 24 80 51 62.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2010

Forskningsstipendium
Gigtforeningen har 1 forskningsstipendium til 
besættelse. Ansøgningsfrist er 1. november 2010.

Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. 
marts 2011 eller snarest derefter. Stipendiet 
bevilges for op til 3 år. Løn og øvrige ansættelses-
vilkår i henhold til gældende overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via ‘Søg støtte til forskning’ på www.
gigtforeningen.dk/forskning  Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, 
Camilla Lindholm Delègue, tlf. 39 77 80 67 eller 
på forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 1. november 
2010.

Gigtforeningen indkalder hermed 
ansøgninger i Oldermand, 
slagtermester Peter Ryholts 
Legat. 
Legatet er i år på 100.000 kr., og midlerne skal an-
vendes til studier af kroniske sygdomme, fortrinsvis 
gigt. Uddeling finder sted ultimo november 2010.
Ansøgning inkl. bilag bedes indsendt i 4 eksem-
plarer til
  Gigtforeningen
  Att.: Forskning
  Gentoftegade 118
  2820  Gentofte
Ansøgningsskema kan rekvireres på e-mail: 
forskning@gigtforeningen.dk  eller på telefon 39 
77 80 38. 
Ansøgningen skal være Gigtforeningen i hænde 
senest onsdag den 15. september 2010. 

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til 
besættelse. Ansøgningsfrist er 1. februar 2011.

De to introduktionsstipendier er ledige til be-
sættelse pr. 1. april 2011 eller snarest derefter. 
Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og 
øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via ‘Søg om støtte til forskning’ på 
www.gigtforeningen.dk/forskning  Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 
80 38, Camilla Delègue, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 1. februar 
2011

ANNONCER
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SOCIALMEDICIN
Klinisk socialmedicin FADL
Michelsen, Niels m.fl., 2 udgave
Nypris; 445 kr
PRIS; 200 kr

PSYKIATRI
Thomsen, Vestergaard, Jør-
gensen
Barn- 1. udgave 4 oplag,
voksen, 2 udgave 2 oplag,
Skizo 1 udgave 1 oplag.
Nypris; 714 kr
PRIS; 300 kr for alle 3         
                                     
ANATOMI
Sobotta Atlas of Human 
Anatomy . Vol 1 & 2
Putz, 13 edition.
Nypris per volum; 695 kr
PRIS: 750 kr for begge (helt 
perfekt stand)

Overfladeanatomi
Matthiessen, M. E. m.fl., 2 
udgave
Nypris; 173 kr
PRIS; 75 kr                

Bevægeapparatets anatomi
Bojsen-Møller
Nypris: 806,-
Pris: 250,- (en del understregnin-
ger og notater)

De indre organers anatomi
Andreasen mfl, 9. udgave
Nypris: ca. 800,-
Pris: 250,- (nogle overstregnin-
ger, men generelt rigtig pæn 
stand)
 
Basal neuroanatomi.
Moos og Møller.
Nypris: 428,-
Pris: 175,- (nogle overstregnin-
ger)
Muskel oversigt.
Hæfte.
Pris: 20,-

BIOKEMI
Devlin mfl
Textbook of biochemistry with 
clinical correlations, 4. udgave
Nypris: 428,-
Pris: 200,-

FYSIOLOGI
Textbook of Medical Physiology
10 ed.
Guyton & Hall
Nypris:625 kr
PRIS; 200 kr

Fysiologi (Svensk bog, er ca. som 
Jørgen Warbergs bog)
Jan Lännergren
Nypris: 603,-
Pris: 200,-

FARMAKOLOGI
Pharmacology
Lippincotts, 2 ed.
Mycek, Champe, Harvey
Nypris; 395 kr
PRIS; 150 kr

Kompendium i Farmakologi
Christophersen mfl.
Nypris: 280,-
Pris: 100,-
Microbiology 
Strohl, William, 2001, Lippin-
cotts
Nypris; 445 kr
PRIS: 150 kr,

MIKROBIOLOGI OG 
PARASITOLOGI, 
VIROLOGI,MYKOLOGI
Microbiology
Strohl mfl
Nypris: 150,-
Pris: 60,-

1.Parasitologi- et kompendium
 FADL, Jens Bo Nielsen
Nypris; 80 kr
PRIS; 30 kr   
+
2. Kompendium i Bakteriologi og 
Mykologi 
Stenz Justesen, 1udgave- 3 oplag
Nypris 148 kr
PRIS; 50 kr,                
+
3. Kompendium i virologi
Nielsen, 1 udgave
Nypris; 94 kr
PRIS; 40 kr, 
Sampris 1+2+3=100 kr

GENETIK
Medicinsk Genetik
Tommerup, 4. udgave
Nypris: 259,-
Pris: 120,-

DERMATOLOGI OG VEN-
EROLOGI
Klinisk dermatologi og ven-
erologi
Andersen mfl, Munksgaard
Nypris: 521,-
Pris: 200,- (en del overstregnin-
ger og notater)                                  

PATOLOGI
Klinisk patologi, FADL´s forlag, 
1. udgave
Nypris: 794,-
Pris: 200,- (en del over stregnin-
ger og notater men ellers god 
stand)

Basal patologisk anatomi
Ballegaard og Due
Nypris 180,-
Pris: 90,- 

KIRURGI
Kirurgisk kompendium 1+2
2 udgave
PRIS; 500 kr for begge

ALMEN MEDICIN
Almen Medicin
Ivar Østergaard
Nypris: 410,-
Pris: 200,-

PÆDIATRI
Praktisk pædiatri
Schiøtz, mfl
Nypris: 568,-
Pris: 200 (en del overstregninger 
og notater)

GYNÆKOLOGI OG OB-
STETRIK
Obstetrik og gynækologi
Impey, FADL´s forlag
Nypris:362,-
Pris: 100 (en del overstregninger 
og notater)

AKUT MEDICIN
Akutte medicinske tilstande, 6. 
udgave (også god som kittelbog)
Hippe mfl
Nypris 321,-
Pris: 150,-

BLANDET
Skadestue kirurgi 4 udgave
Boeckstyns mfl
Nypris: 312,-
Pris: 150,-

EKG:
EKG atlas, Bloch Thomsen 
(kittelbog)
Nypris: 234,-
Pris: 120,-

Klinisk elektrokardiologi og 
Klinisk EKG Atlas (kittelbog), 
Sigurd og Sandøe
Nypris 634,-
Pris: 300,-

EKG – let at se.
Hampton
Nypris: 218,-
Pris: 90,-

Laboratorie undersøgelser
Kjærdsgaard mfl, FADL´s forlag
Nypris: 134,-
Pris: 60,-

INTRESSERED? SKRIV TIL 
drfagoe@hotmail.com, tel, 61 
65 53 80

Bøgerne har jeg selv brugt til ek-
samen. De fleste er i meget pæn 
stand- i nogle findes understreg-
ninger og enkelte notater.

Fremleje på Rigshospitalets Kollegium (RHK)

ANNONCER

Aladdin

Prins Eric

Tarzan

 I hele oktober og november måned er der 
mulighed for at fremleje mit værelse på 
Righospitalets Kollegium. Værelset er tilknyt-
tet det fantastiske kollegiekøkken 6C, og ved 
god opførsel er der rigelig mulighed for at få 
anbefalinger, som senere ville kunne hjælpe 
én med at få permanent værelse på kollegiet. 
Huslejen er 2500 kr. inkl. alt, der er eget bad 
og kollegiet ligger som bekendt kun 500 meter 
fra Panum.
 
De eneste, og dog ufravigelige, krav er:
- Du er ikke-ryger
- Du kan finde ud af at dele køkken med en 

flok meget søde kollegianerer. (Og dermed også 
finde ud af tage din egen restopvask)

Desuden er det en fordel at være socialt 
anlagt.
 
Hvis du er interesseret så skriv en mail med 
lidt information om dig selv til mig på:
andershusby@gmail.com
 
Med venlig hilsen
Anders Husby

Tøzelir
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MOK's videospil-hotties...

Så er den gal!
MOK's redaktion er kommet op og skændes 
over, hvilken videospils-babe, der er den 
lækreste...
De 5 lækreste ses nedenfor og er:
1. Tifa Lockhart (Final Fantasy)
2. Lara Croft
3. Nina Williams (Tekken)
4. Chun-Li (Street Fighter)
5. Princess Zelda (Zelda)
Det er umuligt for os at blive enige, og 
vi har derfor besluttet at lade jer læsere 
afgøres denne tvetydighed...
Det eneste, du skal gøre er at sætte kryds 
i den hvide box på det billede, du finder 
mest tiltalende, og din stemme er dermed 
registreret. Vinderen bliver afgjort i næste 
uge, hvor der desuden vil være en ny 
afsteming!

Af Jonas/MOK.red.

1. stem her!

2. stem her!4. stem her!3. stem her!
5. stem her!

AFSTEMNING

LINKS FOR KINKS

Det er ingen hemmelighed at redaktion på MOK samlet 
bruger en del tid på internettet (se evt. ugens leder). 
Udover de meget seriøse aktiviteter, såsom KUbulus, 
studmed.dk og towerdefence.net bruges en anelse af 
tiden på tåbeligt tidsfordriv som youtube, break.com etc.. 
Herunder bringes en smule af tidsfordrivet...
Tip gerne MOK med et lækkert link på mok@mok.dk

Troels/MOK-red

The internet is for porn!

Larger-than-life DJ!
http://www.wimp.com/happiestdj/ Double rainbow!

OMG!

Husk lyd!

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=OQSNhk5ICTI

Rusty
http://www.youtube.com/watch?v=-zVCY-
drw-1o
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HOLD STYR PÅ DE 

BANKENDE HJERTER
EKG – let at se

John R. Hampton

Bogen er en oversættelse af den nyeste 

udgave af John R. Hamptons legenda-

riske The ECG made easy. Den giver en 

letforståelig introduktion til ekg-

begrebet, og læseren bliver i stand til 

at læse og tolke et ekg uden at drukne 

i komplekse detaljer. 

Bogen er forsynet med en række huske-

lister og Hvad-gør-man?-bokse, der an-

giver vejledende behandlingsprincipper. 

EKG – let at se er med sin kortfattede 

og praktiske facon også velegnet til en 

hurtig repetition af studietidens lærdom. 

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

Til bogen er der udviklet 
et hjertestetoskopi -

program som du fi nder 
på www.munksgaard-

danmark.dk under 
bogens titel.

Nyhed
128 sider 
Kr. 248,- 

(vejl.)
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TIL KAMP MOD 4-ÅRS-REGLEN

Hjælp arbejdet mod 4-årsreglen ved at tage 

materiale med ud på hospitalsafdelingerne, så 

lægerne kan se dem. Du kan hente foldere med 

info om 4-års-reglen samt støtte postkort hos 

dit lokale FADL i ugen op til.

Støt FADLs kamp den 15. september hvor vi samler ind på hospitaler og uddannelsesteder

V I L  D U  V I D E  M E R E  G Å  I N D  P Å  W W W . F A D L . D K / R E F O R M

ANNONCER OG QUIZ

Ugens Quiz

En sen nat, da du står på skadestuen i provinskøbing meldes 
der en kørsel 1 med en 46-årig mand med smerter i den øvre 
del af maven.
Da manden når frem er han ganske rigtigt meget smerteforpint 
og du synes han skal have i hvert fald 5mg morfin i.v. for 
at han bedre kan medvirke til anamneseoptagelse og den 
objektive undersøgelse. Først undersøger du dog lige hans 
mave for at finde ud af om der er direkte ømhed, indirekte 
ømhed, slipømhed eller ligefrem defense. Manden er direkte 
øm svarende til epigastriet, men der er ingen indirekte 
ømhed eller slipømhed.
Under anamneseoptagelsesen fremår det at smerterne opstod 
pludseligt og nu er borende og konstante med udstråling 
mod ryggen. VAS 8 efter svag bedring med morfin. Pt har 
haft kvalme og opkast 4 gange siden smertedebut. Opkastet 
var normalt i starten, men de sidste par gange er der ikke 
rigtigt kommet noget. Afføringen har været som den plejer at 
være de sidste par dage. Seneste afføring i morges. Desuden 
har pt haft feberfornemmelse og kulderystelser. Pt har ikke 
fejlet noget med maven tidl. og er aldrig opereret. Der er 
så vidt han ved ikke nogle arvelige sygdomme i familien. Pt 
ryger ca 20-30 cigaretter om dagen og har et overforbrug 
af alkohol.
Ved den objektive undersøgelse ser du straks at patienten 
er bleg, meget urolig og smerteforpint. Han virker desuden 
dyspnøisk.
St.p er normal, men st.c er svær at høre pga. den påskyndede 
vejrtrækning.
Abdomen er meteoristisk og der høres kun svage tarmlyde. 

Der ses enkelte spider naevi. Ved rektal eksplorationen er 
tonus og afføringen normal. Der mærkes ingen udfyldninger 
eller forstørret prostata.
Puls: 97 temp: 37,4 BT: 120/70 resp.frekv.: 26 SAT:100% 
uden ilt
De parakliniske undersøgelser foreligger ikke endnu, men 
hvilken diagnose bør overvejes?

Basal quiz
Den basale quiz i denne uge er ganske simpel og lavet så 
alle kan være med.
Hvilken mailadresse skal man skrive til for at skrive til 
MOK?

??? ?
Kære quizzere
Vi genoptager succesen fra de foregående semestre og skyder gang i 
endnu en sæson med diagnostisk og basal quiz. Der står som altid 
flotte præmier på højkant og det eneste man skal gøre for at være 
med er at sende sit svar til mok@mok.dk inden mandag d. 6/9 kl 12.00. 
Hver mandag trækker vi så lod blandt alle de rigtige svar.

Diagnostisk quiz
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