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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 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: FORSK!

Onsdag:  MOK nr 5, årgang 43 udkommer
  FORSK!, se s. 18, kl. 16:15-21:15
  Studenterpræsten har Filmstudiekreds, se s. 23, kl. 16

Torsdag: FORSK!, se s. 18, kl. 16:15-21:15
  Studenterpræsten har studiekreds, se s. 23, kl. 15

Fredag: LAAAAAAAAAAAAAAAANG FREDAGSBAR, kl. 11-23
  Indvielse af StudieServiceCenter, se s. 4, kl. 14
  Debatmøde med studieleder Jørgen Olsen, se s. 4, kl. 14
  SIMS Panummesterskaberne i Fodbold, se s. 18, kl. 11

Lørdag: Oprydning i Studenterklubben kl. 10

  
   

Søndag:  Hallas har ikke nogen planer, ring bare til ham hvis du  

  keder dig!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Studieteknikkursus, se s. 4, kl. 15-18
  PUC Svømning i Tingbjerg, se s. 17, kl. 21-23
  SAKS Tarmanastomosekursus, se s. 20, kl. 17-21

Tirsdag: PUFF Månedsmøde, se s. 18, kl. 16:15

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

2010-2011
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sex- og madkasse

Livets
Skole

DK

Går du rundt om tumler 
med nogle af livets store 
spørgsmål, som f.eks.: kan 
man tillade sig at fjerne 
en udløbet ledig-lap fra en 
12-semesterstuderendes 
læseplads? 

Eller har du måske en 
”ven” der har svært ved 
at få parforholdet til at 
fungere, samtidig med at 
”han” skal læse til eksa-
men. 

Disse, og mange andre 
problemstillinger, hjælper 
de to ældre og erfarne 
medicinstuderende Morten 
og Christian dig med i 
Livets Skole.

Skriv dit spørgsmål eller di-
lemma på: livetsskole@live.
dk

Livets
Skole

DK

Morten og Christian svarer på spoergsmål om ALT.

PIK

Hjælp til reeksamen.doc jessica alba hotSex- og madkassenoveller.dk/maend_med_p

http://www.livetsskole.dk/forside

Kære C & M
 Jeg har et problem, som jeg har gået 
med i noget tid og har haft svært ved at 
spørge nogle om. Ser I, jeg har udviklet 
mig til en meget følsom fyr på mine 
ældre dage og oplever nu tit, at mine 
følelser ligesom “bobler over”. I forgårs 
hjalp jeg en gammel dame over vejen, 
og vi fik virkeligt talt godt igennem 
hende og jeg. Hun fortalte mig, at hun 
led af kronisk ombytning på højre og 
venstre (også kendt som Magermayns 
syndrom). Det gjorde mig enormt ked 
af det, og jeg begyndte omgående at 
græde... Midt på gaden... Det var lidt 
pinligt :S Nå, men spørgsmålet er 
hvordan jeg kan lære at undertrykke 
mine følelser og samtidigt, om det 
overhovedet er sundt?
Krams fra Henrik

C: Kære ”Henrik”, det er et rigtigt 
godt spørgsmål, som jeg tror, mange 
medicinstuderende kan relatere til. 
Det er godt, du tager problemet op 
allerede nu, inden du bliver færdigud-
dannet læge. Enhver ved jo at en 
læge ikke kan gå rundt på gangen og 
græde over patienternes problemer. 
Det kommer der ikke noget godt ud af. 
Det er lægens fornemmeste opgave at 
kontrollere sine følelser.
M: Du kan faktisk lave nogle meget 
simple øvelser for at vænne dig af 
med dit problem. Det jeg plejer at 
gøre er, at sætte en meget sørgelig 
film på (jeg foretrækker Titanic eller 
Notting Hill), og hver gang jeg er ved 
at græde, sætter jeg en tøjklemme et 
sted på kroppen. Det gør vanvittigt 
ondt, men man må jo lære det på den 
hårde måde.
C: Det er en god øvelse, Morten. Jeg 
har et andet forslag, hvor du samtidig 
kan tjene lidt ekstra penge ved siden 
af SU’en. Øvelsen går ud på, at du 

køber en sød lille hundehvalp på højst 
fire uger (fx en Golden Retriever), så 
passer og plejer du den til I er tæt 
knyttet. Og så sælger du den for det 
dobbelte af, hvad du gav for den i sin 
tid. På den måde mister du langsomt 
evnen til at skabe emotionel kontakt 
til andre mennesker (og dyr), samtidig 
med at du tjener lidt håndører.
M: For at vende tilbage til ”Henriks” 
andet spørgsmål, om det overhovedet 
er sundt, så er svaret klart nej.
C: Håber du kan bruge svaret. Og 
for en sikkerheds skyld, skal du nok 
kontakte din egen læge.
 
Yo C & M!
 I er for fede! Jeg har lidt et problem... 
Jeg har fundet ud af for nylig, at folk 
ikk respekterer mig så meget som jeg 
troede, for jeg kommer vist nok lidt tit 
til at prale med at jeg kan nogle ting, 
som jeg slet ikk kan. Derfor vil jeg 
høre om i kan svare mig på følgende 
to spørgsmål: 1) Hvordan tar man en 
tetratragt, i ved, 4 øl på en gang i en 
bong? og 2) Er der damer i det?
Peace, Anders

C: Det er et rigtigt godt spørgsmål An-
ders stiller. Respekt er faktisk en ret 
så svær størrelse, og ikke noget man 
opnår fra den ene dag til den anden.
M: Ja, det er helt rigtigt, Christian. 
Mange forveksler ofte respekt med 
frygt, men det er to helt forskellige 
ting. Respekt er ikke noget, man kan 
true sig til. Det er noget man skal gøre 
sig fortjent til. 
C: Nu nævner Anders selv en tetrat-
ragt som et middel til at opnå respekt 
og damer på, og det er da også helt 
rigtigt, at der er en klar sammenhæng 
mellem antallet af øl man kan tragte 
og chancen for at score damer (respekt 
er den ubekendte i ligningen). 

M: I Anders’ situation vil jeg dog vur-
dere, at det der er størst chance for at 
få succes hos damerne ved at glemme 
det med respekten og i stedet fokusere 
på at skabe frygt omkring sin egen per-
son. Et godt trick er, at sende anonyme 
sms’er til forskellige piger på studiet. 
Heri kan Anders så beskrive sine egne 
opdigtede psykopatiske tendenser. Et 
eksempel kunne være: ”Hej veninde, 
har du hørt Anders har smadret en 
knallert foran Panum i vrede over at 
fredagsbaren lukker kl.24?” eller ”Hey, 
har du hørt at Anders har revet et 
medicinsk kompendium over med de 
bare næver? Han er mystisk på sådan 
en barsk måde.”
C: Det er nogle gode råd, Morten. Men 
jeg tror faktisk, at Anders’ bekym-
ringer handler om noget helt andet. 
Jeg tror, at ”Anders” i virkeligheden 
er bange for at snakke med damerne, 
og så prøver han at tragte sig ud af 
nervøsiteten. Det er en klassisk fejl, 
som mange unge medicinstuderende 
begår.
M: Det tror jeg, du har helt ret i, 
Christian. Og jeg taler af personlig 
erfaring.
C: Det jeg foreslår dig, ”Anders”, er, at 
du begynder at ryge. På den måde har 
du altid en indgangsreplik over for de 
piger, du gerne vil i kontakt med. Du 
kan for eksempel begynde med de piger 
der altid står og ryger i atriumgården 
i Studenterklubben. Så siger du bare 
”Giver du lidt ild?” eller ”Må jeg nasse 
en smøg?” og så er samtalen allerede 
i gang. Og skulle der opstå pinlig 
tavshed, tager du bare et ordentligt sug 
af smøgen og puster en røgring.
M: Håber det var svar nok på dit 
spørgsmål. Og i øvrigt, hvis du har 
svært ved at begynde at ryge, kan du 
altid starte ud med at bruge nikotin-
plaster de første par uger.

GØGL

Chuck Norris once kicked a horse 
in the chin. It's descendants are 
known today as giraffes!

Some Magicians can walk 
on  water, Chuck Norris can 
swim through land!
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Ved semesterstart tog fakultetets StudieService-
Center, SSC nyrenoverede lokaler i 15.1 i brug. Stud-
ieservicecenteret varetager planlægning og afvikling 
af undervisningen på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet. Ved at samle en række funktioner på 
samme sted ønsker Fakultetet at have et samlende 
sted, hvor både studerende og undervisere kan 
henvende sig.

Studieservicecenterets overordnede opgaver er 
holdsætning, semesterplanlægning, lokalebooking og 
kursusøkonomi. Centerets medarbejdere SSC hjælper 
ved henvendelse om holdsætning, kursusoplysninger 
(SIS), kontaktoplysninger på kursusansvarlige, til- 
og framelding til undervisningen, dispensationer, 
Absalon, skemalægning, lokalereservation samt 
svarer på henvendelser vedrørende evaluering af 
undervisningen.

Lokalerne på i alt 400 kvm. er som et stort og lyst 
kontor med plads til ca. 24 medarbejder. De studer-
ende bydes velkommen ved en skranke, hvor de fleste 
henvendelser vil blive besvaret. Fortrolige samtaler 
kan finde sted i 4 mindre møderum, som kan slås 
sammen til to lidt større møderum. Desuden er der 

der et tekøkken samt spise- og mødeplads til Studie-
centrets medarbejder.

SSC består af Sekretariatet for de prækliniske insti-
tutter, Sekretariatet for den kliniske undervisning, 
Sekretariatet for Folkesundhedsvidenskab, Klinisk 
fællessekretariat, Evalueringsenheden og Absalon 
Helpdesk SUND.

Fredag den 1. oktober kl. 14.00 indvies StudieServ-
iceCenteret officiel. Alle er velkomne til at besøeg 
Studieservicenteret og se de nye omgivelser.

Du er også meget velkommen til at 
besøge vores hjemmeside http:/sund.
ku.dk/ssc

Kom til debatmøde med 
studieleder 
Jørgen Olsen 
fredag den 1. oktober
Debat om revision af bachelor- og kandid
atstudieordningerne for medicin

Fredag d. 1. oktober kl. 14-15 i Victor Haderup 
Auditoriet 

Bachelor- og kandidatudvalg har set på studieordnin-
gerne og konkluderer: 

Der er stor tilfredshed med det nuværende 
omfang og organisering klinikopholdene på kan-
didatdelen 
Det er nødvendigt at lette arbejdspresset på 4. 
semester BA
Der er et ønske om at styrke fagligheden om-
kring klinisk diagnostik samt klinisk forsknings 
metodologi. 
Der er et ønske om at styrke udbyttet af undervis-
ningen i den stofrelaterede kliniske farmakologi 
samt den organrelaterede kliniske patologi

I udvalgene arbejder vi med: 
Opsplitning af metodekurset på 4. semester BA
Opsplitning af eksamen i patologi, immunologi og 
farmakologi 5. semester BA
Etablering af et kursus i diagnostiske fag på 
kandidatdelen
Samling af Miljø- og Arbejdsmedicin på kandi-
datdelen
Samling af undervisningen i epidemiologi, 
medicinsk sociologi og statistik på kandidatdelen
Styrkelse af den kliniske undervisning i og evalu-
ering af patologi og farmakologi.

Skal vi have nye kurser? Skal vi have nye ek-
samener? 

Mød op og giv din mening til kende. 
Der vil være mulighed for drøftelse af enkelte andre 
emner på mødet, send meget gerne forslag til Stud-
ieleder Jørgen Olsen (jolsen@sund.ku.dk)

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Kursus i ryg- og ledundersøgelse

Center for Klinisk Uddannelse 
(CEKU): 
d. 15. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.
regionh.dk senest d. 1. november 2010
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 1. 
semester kandidat) for at deltage.

BESKRIVELSE
Kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-
on kursus, hvor undersøgelse af ryg og perifere led 
gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af 
reumatolog. I vil i grupper på to skulle undersøge 
hinanden. Det betyder, at du skal være klædt på til 
at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages 
af patientinstruktører. En Patientinstruktør er en 
patient, der er certificeret til at kunne undervise i 
ledundersøgelse og i daglig-dagen med gigt. Pati-
entinstruktørerne bruger deres eget liv og led som 
eksempel. Du får derfor mulighed for i mindre grup-
per dels at undersøge led med gigtforandringer, dels 
høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Kirstine Amris
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, 
Gigtforeningen     og  reumatologisk overlæge Karen 
Lisbeth Faarvang.

D E T  S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

Indvielse af 
Studieservicecenter 

Fredag den 1. oktober kl. 14.00 i lokale 15.1
Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

D E T  S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

Indvielse af 
Studieservicecenter 

Fredag den 1. oktober kl. 14.00 i lokale 15.1
Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

Officiel indvielse af StudieService-
Center fredag 1. oktober kl. 14.00

Studieteknikkursus
Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage 
gode notater og at kunne huske det du har lært - så 
er dette kursus lige noget for dig.

Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og 
som de fleste først rigtig får fod på efter et par semes-
tre. Studieteknik handler både om, hvordan man læser 
hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater 
i undervisningen og til forelæsningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du 
husker. Desværre følger der ikke en brugsvejledning 
med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en 
lang række teknikker. 

SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og 
vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige 
forspring.

Motivation
Koncentration
Læseteknik
Hukommelse
Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende 
mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:

Mandag d. 4. oktober kl. 15-18 i Haderup audi-
toriet
Onsdag d. 10. november kl. 15-18 i Haderup 
auditoriet

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende, 
som vil blive først udvalgt.  Alle kan dog tilmelde sig 
her: http://sund.ku.dk/studievejledning/studieteknik/
tilmelding/ 

•
•
•
•
•

•

•

STUDIET
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Oplæg om Studenterrådgiv-
ningens - gratis tilbud!
Den samlede Studievejledning ved Sund inviterer 
hermed alle studerende ved det Sundhedsfaglige 
Fakultet til et oplæg ved Studenterrådgivningen.

Vi henviser ofte studerende til 
Studenterrådgivningen og oplever, at mange er glade 
for den hjælp, de får til eksempelvis at slippe af med 
eksamensangst, komme igennem en depression eller 
koncentrationsproblemer, at få overblik over økono-
miske problemer og få styr på specialet. 

Oplægget vil give et indtryk af, hvad 
Studenterrådgivningen er og hvilke gratis tilbud de 
har til de studerende ved KU – altså jer!

Har du lyst til at høre mere om 
Studenterrådgivningen, så mød op torsdag d. 7. okto-
ber kl. 16.15 i Haderup Auditoriet på Panum.
Oplægget vil vare ca. 30 min. og bliver holdt ved 
Susanne Springborg fra Studenterrådgivningen 
http://www.studraadgiv.dk/

Med venlig hilsen
Den samlede Studievejledning ved 
Sund

Obligatoriske studieelementer på 
BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå op til eksamin-
erne på bachelordelen?

På 2006-ordningen skal du have deltaget i og 
godkendt følgende obligatoriske studieelementer 
inden du kan deltage i eksamen. Du skal være 
opmærksom på, at det kan være et krav, at der er 
eksaminer, som er bestået inden du holdsættes el-
ler deltager i eksamen. Se i øvrigt studieordningen 
eller kig på Studie Service Centerets hjemmeside, 
hvor der er en oversigt over, hvad der er obligator-
isk på de forskellige semestre: www.ssc.ku.dk 

2006-ordningen:
1. semester
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske 
komponenter

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter 
i cellens kemiske komponenter

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende 
tavshedspligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient kon-
takt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter 
i biofysik og biokemi
For biokemidelens vedkommende endvidere 
deltagelse i øvelsesforberedelse

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter 

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

3. semester:
Integreret eksamen i bevægeapparatet og nerve-
systemet

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter 
i fysiologi
Gennemført og godkendt dissektionskursus

4. semester:
Eksamen i metodelære

Aflevering og godkendelse af opgaver i viden-
skabsteori og statistik

Integreret eksamen i hjerte, lunger, energiom-
sætning samt mave, tarm og lever

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter 
i organkurserne 
For mave, tarm og lever samt energiomsætnings 
vedkommende endvidere deltagelse i øvelsesfor-
beredelse og efterbehandling. 

5. semester:
Integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og blod

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rapporter 
i organkurserne samt øvelsesforberedelse og 
efterbehandling.
Øvelser i endokrinologi er aflyst i efteråret 
2010

Eksamen i immunologi, almen patologi samt almen 
farmakologi og toksikologi

Ingen

Bachelorprojekt/OSVAL I
Ingen

6. semester
Integreret eksamen i kliniske sygdomsenheder og 
miljømedicin 

Deltagelse i det mikrobiologiske øvelseskursus, 
øvelsesforberedelse samt efterbehandling og 
godkendelse af øvelsesrapporter. 
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Træffetidsskema, September/Oktober 2010, Uge 39-40

Studievejledningen for Medicin 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdag 28/9 1200 – 1300 0900 – 1200  Christina Olesen Medicin
Onsdag 29/9 0800 – 0900 0900 – 1030 Sedrah A. Butt Medicin
Onsdag 29/9 1300 – 1400 1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin
     
     
Tirsdag 5/10 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin
Torsdag 7/10 1200 – 1300 1300 – 1500 Sedrah A. Butt Medicin

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

Den Internationale Studievejledning
Dag Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl International
Torsdage  1000 – 1200  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

Kiksede ting… hvis du er stud.med.

I årenes løb, er vi på MOK-redaktionen lagt mærke til, 
at de studerende konstant gør kiksede ting… Vi har 
derfor besluttet at give nogle gode guidelines for, hvad 
man bør undgå. Det er kikset at:
- stå og blære sig med, hvor meget man har læst i starten 
af semestret
-drille folk, der ikke har buffalo-sko!
- starte brandalarmen i Studenterklubben  
under en fest
- ”flexe” på sit billede i scorebogen
- komme sammen med en ikke-mediciner
- komme ud på rusturen, medmindre du er fra FADL, 
russer, rusvejleder eller yngre læge
- stille sig ned og diskutere pensum med  forelæseren 
efter HVER forelæsning
- glemme at rydde op efter sig selv i studenterhusets 
køkken, når MOK har oprydningstjansen.
- booke et lokale på kemigangen, når man kun er 2 
personer, der skal have læsegruppe
-glemme at drille tandlægerne
-stjæle flasker med sprut til en fest i klubben blive væk 
fra FADL’s generalforsamling
- være ”kyffe” (se vampevaserne)
- gå til odont-bar.
- efterlade sit skrald i Studenterklubben.
- glemme at stemme til studienævnsvalget i december.
- gå med bowlingsko uden at være en ”bawler”!
- synes folk, der ser Paradise Hotel er kiksede.
- høre Nik & Jay i klubben, når folk hellere vil høre Sys Bjerre

mvh Jonas/MOK-
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ndelig kom dagen, hvor Panum Electric vol. III rendte af 
stablen... Det blev et brag af en fest med gode drinks, 
vilde DJ's, selvfede CBS'ere og en masse lys og røg...  
I Anledningen havde de GENIALE og meget 

hårdtarbejdende arrangører hyret DJ's som Kasper Bjørke, 
Djuna Barnes, Maffi m.fl. De diskede op med elektroniske 
rytmer på forskellige centrale punkter i Studenterklubben. 
Uheldigvis for Djuna, blev hendes ellers  fabelagtige optræden 
afbrudt af en skiderik af ringe støbning, som kvitterede med 
at starte brandalarmen, inden han gik... Det kan man gøre 
hjemme hos sig selv, hvis man synes det er sjovt. Det var dog en 
dejlig fest alligevel... vi har ladet billederne tale for sig selv:

ndelig kom dagen, hvor Panum Electric vol. III rendte af ndelig kom dagen, hvor Panum Electric vol. III rendte af 
stablen... Det blev et brag af en fest med gode drinks, stablen... Det blev et brag af en fest med gode drinks, 
vilde DJ's, selvfede CBS'ere og en masse lys og røg...  vilde DJ's, selvfede CBS'ere og en masse lys og røg...  
I Anledningen havde de GENIALE og meget I Anledningen havde de GENIALE og meget 

whaaaat!
psychadelic 
moment!

Af Jonas/MOK-red.

Vi vil ind!
Vi vil ind!

Hvem 
vil med på 
netcafé?

Kasper Bjørke

Velkommen til 
Mediiiina-Medina-

medina-medina

Flyt jer lige, 
jeg vil op og se 

Djuna!

PANUM ELECTRIC REPORTAGE
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Til et forskningsprojekt der har til formål at under-
søge kostens effekt på udskillelse af fedt i afføringen, 
søger vi:

160 raske kvinder og mænd mellem 18 og 50 år

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

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

Efter endt forsøgsdeltagelse vil du modtage et 
skattepligtigt vederlag på 1.000 kr. (inklusiv fer-
iepenge).

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

Med venlig hilsen,

Janne Kunchel Lorenzen
Institut for Human Ernæring
kifu@life.ku.dk 
Tel: 61 28 35 19

Forsøgspersoner søges til vægttabsprojekt       
Mejeriprodukters effekt på energibalancen (MEPEB)

En undersøgelse over indholdet af sammentrækkelige 
celler i muskelhinder ved Ehlers-Danlos Syndrom, 
Hypermobilitets Syndrom og hos normale raske 
kontrolpersoner.

Hos nogle personer med overbevægelige led – led 
hypermobilitet – ser man øget tendens til ledsmerter, 
forstuvninger og/eller ledskred og måske også tidligere 
indsættende slidgigt. Dette skyldes muligvis dårligere 
styring af leddene, hvilket igen kan skyldes svage 
muskler og/eller svage muskelhinder (muskelfascier). 
Men ikke alle hypermobile får disse problemer, og vi 
ved ikke hvorfor.
Det viser sig at muskelfascier - liggende såvel omkring 
som inde i musklerne - indeholder celler, der har 
evnen til at trække sig sammen, og at denne sam-
mentrækningskraft er stor nok til at kunne påvirke 
muskelreflekser, der styrer ledstabiliteten. En forskel 
i muskelfascie indholdet af disse celler kunne være 
én forklaring på forskelle i ledstabilitet, som det ses 
blandt hypermobile personer.
Det er vist at disse celler, kaldet myofibroblaster, 
forekommer i øget antal i fascier hos personer der har 
udtalt skrumpning af fascie (f.eks. ved Kuskehånd) el-
ler ledkapsel (f.eks. Frossen Skulder) og hos personer 
med kraftige ar.
Man ved imidlertid ikke hvordan forholdene er hos 
personer med hypermobilitet. Men teorien - som vi 
gerne vil efterprøve - er at personer, der har øget 
strækbarhed af fascier og/eller har tynde, brede ar, 

har nedsat indhold af disse myofibroblaster.
Vi vil derfor spørge om du vil være med til en under-
søgelse hvor vi udtager en lille vævsprøve fra den 
muskelhinde der ligger omkring og inde i såvel din 
højre som din venstre lårmuskel. Prøverne udtages 
i lokalbedøvelse gennem et 6 mm langt snit i huden. 
Gennem denne åbning indfører man en lille bidetang 
som kan nippe et stykke af din muskelfascie og af den 
underliggende muskel.
Vævsprøve udtagelsen vil være forbundet med lette 
ulemper såsom stik ved anlæggelse af lokalbedøvelsen 
og smerter i forbindelse med sårhelingen af det 6 mm 
lange snit i huden. Der er en meget lille risiko for en 
komplikation i form af sårinfektion og/eller brokdan-
nelse i muskelhinden og i huden.  Lokalbedøvelse kan 
i meget sjældne tilfælde udløse bivirkninger i form af 
chok eller påvirket hjerterytme.

Undersøgelsen er anmeldt til og godkendt af den 
Videnskabs Etiske Komité for Region Hovedstaden. 
Dine resultater fra forsøget vil forblive fortrolige i den 
udstrækning loven tillader. Du vil blive identificeret 
ved en kode og ved person initialer. Resultaterne vil 
ikke tilgå nogen journal og personlige oplysninger fra 
din journal vil ikke blive frigivet. Du vil ikke kunne 
identificeres personligt i forbindelse med offentlig-
gørelse af resultaterne af dette forsøg, og de udtagne 
vævsprøver destrueres efter at de er undersøgt.
 
Såfremt der under forsøget mod forventning fremkom-

mer nye oplysninger om risici, komplikationer eller bi-
virkninger vil vi oplyse herom, ligesom vi vil informere 
om evt. væsentlige ændringer i forsøgsdesignet.

Gigtforeningen har støttet projektet med kr. 50.000,-, 
og udgifter til transport med offentlige transportmi-
dler vil blive refunderet mod fremvisning af bilag og 
deltagelse vil blive honoreret med kr. 500,- som er 
skattepligtig indtægt.

Er du mellem 18 og 40 år gammel, håber vi at du 
vil ringe til 
Reumatologisk Ambulatorium på 3545 4242 
og give dit tilsagn samt oplyse dit telefonnr. og 
adresse, således at vi kan kontakte dig senere.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kon-
takte:
Ovl. dr.med. Lars Remvig, Reumatologisk Klinik, 
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, e-
mail: lars.remvig@rh.regionh.dk eller tlf. 3545 2005.
Du opfordres til at læse vedlagte tillæg om dine 
rettigheder som forsøgsperson i biomedicisk forskn-
ingsprojekt.

Med venlig hilsen,

Lars Remvig, Overlæge, dr.med
Jens Halkjær Kristensen, Overlæge, dr.med.
Birgit Juul-Kristensen, Seniorforsker, PhD 

Prisopgave i klinisk psykiatri for 
medicinstuderende

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave 
for medicinstuderende i samarbejde med region-
erne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Un-
gdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for 
Distriktspsykiatri 
Formålet med prisopgaven er at fremme medicin-
studerendes interesse for specialerne børne- og 
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. 
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt 
fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres 
med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 
kr.     
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske 
specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit 
forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i 
bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde 
forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, 
at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske 
Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense og Køben-
havns universiteter, kan deltage. For at ligestille 
studerende fra alle tre medicinske fakulteter stilles 
der intet krav om, at prisopgaven skal være univer-
sitetsbedømt. Opgavens omfang må ikke overstige 
15 normalsider .    
Opgaverne indsendes senest tirsdag den 15. no-
vember 2010 kl. 12 til:

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
regioner@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op 
til 3 måneders bedømmelsestid.

Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige 
tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners 
hjemmeside.

Bedømmelsesudvalget: 
Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Vide-
bæk

Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg

Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nor-
dentoft

Kontorchef Tommy Kjelsgaard

FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSKNINGSPROJEKTET:
”Forekomst af kontraktile celler i fascier fra hypermobile og non-hypermobile personer.”

Til et forskningsprojekt der har til formål at under-
søge mejeriprodukters effekt på energibalancen, søger 
vi: 80 raske kvinder og mænd mellem 18 og 60 år 

Du kan deltage hvis du
•Har et BMI på 28-33 kg/m2. Du kan beregne dit 
BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din 
højde*højde (målt i meter) 
•Har et lavt kalcium indtag (<800 mg/kalcium pr. 
dag). For at bestemme dit daglige kalcium indtage vil 
du blive bedt om at udfylde et spørgeskema. 
•Har været vægtstabile (+/- 4 kg) de sidste 4 
måneder

Du kan ikke deltage hvis du:
•Har været bloddonor (eller have afgivet blod i anden 
forbindelse) indenfor de sidste 3 måneder. 
•Har mælkeallergi, infektionssygdomme og/eller 
stofskiftesygdomme 
•Har taget kosttilskud (gælder også vitaminpiller) 
indenfor de sidste 3 måneder
•Ryger 
•Er gravid eller ammer 
•Tager kolesterol sænkende medicin, eller anden 
medicin der vurderes at have betydning for delta-
gelsen i forsøget 
•Er på slankekur eller anden midlertidig ændring 

af kostvanerne
•Har en mave-tarm lidelse (både tidligere og nu-
værende)
•Deltagelse i andre interventionsforsøg 

Hvad indebærer forsøget for dig?
Forsøget forløber over 24 uger. Der vil blive inklud-
eret 80 personer i studiet, som ved lodtrækning vil 
blive fordelt i 2 grupper. Begge grupper vil modtage 
diætist vejledning med det formål at opnå et vægt-
tab. Forskellen mellem de 2 grupper vil være indtaget 
af mejeriprodukter, idet den ene gruppe vil skulle 
indtage mejeriprodukter dagligt, mens den anden 
gruppe kun må indtage en meget begrænset mængde 
mejeriprodukter. Du skal indtage din almindelige 
kost, men vil få diætist vejledning for at sikre at din 
kost overholder forsøgets retningslinjer. I løbet af 
forsøget vil du få målt dit hvilestofskifte, blodtryk, 
kropssammensætning samt få målt kolesterol og 
andre blodparameter. Desuden skal du registrere din 
kost og opsamle urin (3*2 dage) og fæces (3*5 dage). 
Forsøget er ikke forbundet med nogen bivirkninger. 

Janne Kunchel Lorenzen
Institut for Human Ernæring
mepeb@life.ku.dk, Tel: 61 28 35 19

Forsøgspersoner søges
Titel: Kost indtag og fedt udskillelse – et observationelt 

studie (KIFU)

ANNONCER
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PANUM INVITERER TIL STØTTEFEST FOR OFRENE I PAKISTAN

LAD OS IKKE DONERE FOR NØDHJÆLP LÆNGERE.
LAD OS DONERE FOR HJÆLP TIL SELVHJÆLP.

Vi kan ikke redde hele Pakistan fra elendigheden på én gang, men vi kan tage små og gennemførte skridt ved at genetablere de 
forhold, der herskede inden katastrofen viste sit uventede ansigt. 

LAD OG STÅ SAMMEN OM GENOPBYGNING AF EN ENKEL LANDSBY I DERA GHAZI KHAN, PAKISTAN.
ALLE DEM DER STØTTER, VIL FÅ DERES NAVNE INDGRAVERET PÅ DE KOMMENDE HUSES FLADER. 

MED GetUpGetOut.dk I RYGGEN SLIPPES FESTEN LØS:

TORSDAG DEN 7. OKTOBER!!!
STUDENTERKLUBBEN, BLEGDAMSVEJ 3A, 2200 KBH N.

Dørene åbner KL. 18:00.
Aftenen vil bl.a. byde på:

LIVE MUSIK - ROCKBAND BULWARG
EN FORSMAG PÅ PUNJABI FESTBEAT - DHOL UNITED

LÆKRE SNACKS TIL SMAGSLØGENE

OG FOR AT SLUTTE AFTENEN AF MED ET GIGANTISK BRAG KOMMER DJ:

WAQAR (KB18) + 1 TBA.
&

F!NN Beatet (Zoo bar) & Samuel Cantor (Zoo bar)

LOKALET ER GRATIS. ALLE KUNSTNERNE SPILLER FRIVILLIGT. SÅ ALLE PENGE GÅR UBESKÅRET TIL GENOPBYGNINGSPROJEKTET.
LAD OS SAMMEN GIVE DEM TAG OVER HOVEDET.

ALLE ER VELKOMNE!!! 

Grib dit gode humør. Tag dine venner under armen og gør denne fest til en uforglemmelig aften i den ædle sags tjeneste. 

BILLETPRIS: 80 KR.
KØB DIN BILLET ALLEREDE IDAG! 

Indbetal 80 kr. på: konto nr.: 4310037826, reg. nr.: 3307.
HUSK AT SKRIVE DIT FULDE NAVN I EMNEFELTET!

FOR MERE INFO – KONTAKT Uswa Nissar Anjum på 60160856

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Anatomisk Billedordbog

480 sider

Kr. 348,- (vejl.)

Bevægeapparatets anatomi

392 sider

Kr. 848,- (vejl.)

Histologi – på molekylær-biologisk grundlag

832 sider

Kr. 998,- (vejl.)

Neuroanatomi

248 sider

Kr. 498,- (vejl.)

FÅ STYR PÅ ANATOMIEN!

ANNONCER



9

HOROSKOP
Anders Gullach, Kasper Aagaard og Henrik Øøh’s okkulte hjørne
- Nu featuring Dennis ”2” Zetner og uden Anders Gullach

Indledning
Vi præsenterer hermed denne uges horoskop indeholdende særhoroskop for vægten. 
Af ting, der vil hænde i nærmeste tid, kan nævnes:
- Generel bliver aktiemarkedet positivt, dog vil Rockwool falde medium 
meget
- Sexfri september slutter
- Røntgenforelæsningerne på 3. og 4. 
semester vil være kedelige (sådan har det altid 
været)
- Lene Hansson vil komme med idiotiske 
råd, hvis effekt overhovedet ikke kan dokumen-
teres

Særhoroskop
(fødselsdagshoroskop)
Vægten
(24. september – 23. oktober)
Legemsdel: Numsen
Element: Luft (gerne kommende fra aktuelle legemsdel)
Aura: Lateral
Sten: Katöf
Personlighedstræk: Vægte er kendt for at være utrolig submissive med tendens til 
at blive trådt på. Derudover vil de overveje deres egne handlinger nøje og vægter 
andres ord meget tungt. Vægte har det med at overvurdere andre mennesker, 
specielt hvis de andre har meget tøj på eller virkelig skal tisse. De er kendte for 
at være præcise, nøjeregnende og gode med planter. Selvom vægte ikke lyver, er 
de berømte for deres hang til økonomisk kriminalitet. Man kan altid stole på, at 
de udfører deres arbejde ordentligt, selvom de skal bære tunge byrder. Til tider er 
de et hadet folk, da de fortæller den skinbarlige sandhed uden omsvøb. Man bør 
generelt ikke gå i svømmehallen med vægte, da smitterisici for svamp og vorter 
er stærkt forøget.
Kendt vægt: Mange kendte, heriblandt brintatomet (hydrogen) på 1,00794 
g/mol.

Horoskoper

Vægten (24. september – 23. oktober)
Du vil blive trådt på og muligvis løbe tør for batterier, hvis du er den type.

Skorpionen (24. oktober – 22. november)
Dit eskalerende moralske forfald vil i denne uge give udslag 
i mindst én misset forelæsning.

Skytten (23. november – 21. december)
I denne uge vil du fi nde en lækker sandwich i kantinen. Ja, 
seriously, der vil være én der lige passer til dig.

Stenbukken (22. december – 20. januar)
Du vil ikke få særligt mange gaver i denne uge. Dit forhold 
til din SAU-underviser vil blomstre og eventuelt ende i, at 

du giver vedkommende forskellige seksuelle ydelser.

Vandmanden (21. januar – 18. februar)
Er du i klinik vil en eller fl ere patienter irritere dig en smule eller lidt mere end 
det. Hvis du skal til forelæsning vil du dagdrømme mindst en gang. Muligvis om 
enhjørninger. Hvis du går på 2.semester vi du have en eller fl ere ”Go’ Røv”-dage 
(hurra).

Fisken (19. februar – 20. marts)
Sørg for at holde dig så meget i vand som muligt. Der vil opstå en situation, hvor 
det virkelig gæller om at være på mærkerne og hvis du er opmærksom, kan det 
være du fi nner lykken.

Vædderen (21. marts – 20. april)
Der har aldrig og vil aldrig komme til at ske noget interessant for væddere. De 
næste par uger vil være særligt uinteressante, og andre mennesker kan komme 
til at forveksle dig med trafi kskilte, hvis du står stille for længe.

Tyren (21. april – 21. maj)
Hvis du har fundet dig en hule, der er en grævling værdig, så bliv i denne. Hvis du 
ikke har skaffet et sikkert sted at gemme dig fra dem, som vil såre dig, er denne uge 
en god uge at fi nde et sådan i. Vær særligt påagtsom over for fugle og undervisning, 
der bliver ændret i sidste minut, som dit hold ikke kender til.

Tvillingen (22. maj – 21. juni)
Din hang til incest vil give dig et par farverige uger. Pas på overvågningskameraer 
og nysgerrige venner. Fredagsbaren er et godt sted at skjule sine spor.
Du vil blive forvekslet med en person, der ligner dig.

Krebsen (22. juni – 22. juli)
Hvis du klør på i denne uge og særligt 
omkring fredag giver den en skalde, vil 
du få et par gode uger. Især i ferskvand. 
Man skal dog passe på, ikke at føle sig 
for indelukket og sørge for at komme ud 
af huset. Eremitter er undtaget.

Løven (23. juli – 23. august)
Pas på med at lave brølere denne uge. 
Bøger om anatomi bør undgås. Vejen 
til at følge disse råd er at lytte til et 
fremmed vortesvin og et desmerdyr. De 
taler dog med mange fyldord og uden om 
emnet, hvorfor det er vigtigt at huske på 
essensen af deres råd: tag en chiller.

Jomfruen (24. august – 23. septem-
ber)
Sidste måneds strabadser vil lægge dig 
tungt på sinde. Måske var det på tide 
at sige undskyld til folk, for alle de for-
færdelige ting, du har sagt til dem.

Auditions mandag d. 11/10 kl. 17.00 ved studenterklubben!!
Følg med i den spændende udvikling i MOK!! 

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

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

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

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 17
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

»   5. okt: Kursus i stetoskopi

»   6. okt.: Generalforsamling  
     kl. 17 i Studenterklubben!

»   7. okt.: Kursus i sår & sutur
»   11.&12. okt:  Kursus i neurologi

1. Semester - Se hér!
I forbindelse med din studiestart har du modtaget noget information om FADL. For at 
kunne forbedre vores kommunikation med de nye studerende i fremtiden, vil vi gerne 
høre din mening om den information du har modtaget.

Vi vil derfor værdsætte hvis du gider udfylde et kort spørgeskema på internettet (tager 
max. 5 minutter, og er naturligvis anonymt).

Linket fra sidste uges MOK virkede desværre ikke efter hensigten, så hér kommer en 
vejledning til at fi nde skemaet
www.fadl.dk > Klik på København på kortet > Evaluering af Rusintro under Nyheder.

På forhånd mange tak for din hjælp!
mvh. FADLs repræsentantskab i København

Husk 
Generalforsamling 

onsdag den 
6. oktober kl 17 

i studenterklubben

Se mere her i bladet, på 
facebook og hjemme-siden. 
Vi glæder os til at se dig! :-)

Har du husket at betale 
dit kontingent?
I denne uge sendes der rykkere 
ud til de der endnu ikke har 
betalt deres kontingent.  Hvis du 
ikke har betalt dit kontingent, 
kan du muligvis nå at slippe for at 
betale gebyret på 100,- kr. hvis du 
skynder dig gevaldigt og betaler 
dit kontingent.

Ekspeditionen holder 
lukket d. 29/9 fra kl. 13
På grund af personaleseminar 
holder ekspeditionen lukket på 

Ny rabataftale
“CrossFit er et styrke- og konditionsprogram bygget op omkring konstant varierende 
funktionelle bevægelser, der udføres ved relativ høj intensitet”

Som FADL-medlem får du følgende rabat: 
• CrossFit 3 hold om ugen + Open gym: 349 kr. (normalpris 399 kr.)
• CrossFit Ubegrænset: 399 kr. (normalpris 499 kr.)
Begge medlemsskaber vil være til oprettelse uden gebyr (normalpris 299 kr.) og uden 
binding.

Du melder dig ind ved personlig henvendelse i et af centrene:
CrossFit Copenhagen
Griffenfeldsgade 7A 
2200 København N

Der er åbent for indmeldelse i centeret:
Mandag - onsdag: kl. 19-20, Torsdag: kl. 17-21, Søndag: kl. 15:30-17:30

og

CrossFit Østerbro
Jagtvej 217 
2100 København Ø

Der er åbent for indmeldelse i centeret:
Mandag: kl. 18-20, Onsdag: kl. 18-20

Husk dit studiekort med dit FADL Klistermærke på for at opnå rabat!
Det er muligt for alle medlemmer at træne både på Nørrebro og Østerbro.
Booking af timer kan ske i centeret og på hjemmesiden.

For at få den fulde forståelse for hvad crossfi t er anbefales det at tage en en gratis in-
trotime. Læs mere på hjemmesiden www.crossfi t.dk  hvor du også kan booke en gratis 
introtime

KREDSFORENINGEN
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GENERALFORSAMLING I FADL  2010

FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til

foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle

medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING
DEN 6. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

PROGRAM
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens 
udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt

HUSK
Frist for indlevering af punkter eller forslag til 
vedtægtsændringer er onsdag den 15. september 
kl. 12.00. Valget afholdes: 25. oktober - 5. novem-
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november. 
Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde eller
bare vil være med til at forbedre lægestuder-
endes vilkår, så mød op og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.

DEN 6. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

På de følgende sider kan du læse beretningerne fra 
de forskellige instanser under FADL. 
Vi glæder os meget til at se dig til Generalforsamlin-
gen d. 6. oktober kl. 17.00, hvor du kan høre mere 
om FADL og stille uddybende spørgsmål til beretnin-
gerne, og bagefter byder vi på lidt til ganen.
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Det nye FADL-hus
Det har været længe undervejs, men 2010 
blev endelig året, hvor det nye FADL-hus 
stod færdig. Således er der samlet 4 forskel-
lige FADL enheder under samme tag, nemlig 
FADLs Hovedforening, FADLs Forlag, Kreds-
forening København og Københavns Vagtbu-
reau. Selvom Kredsforening og Vagtbureau er 
to forskellige enheder, har der fra politisk side 
været ønske om at slå de to medlemsekspedi-
tioner sammen, så man fremover kan give 
en endnu bedre service.  Starten har budt på 
udfordringer, da to forskellige virksomhed-
skulturer har skulle arbejde tættere sammen, 
og bl.a. åbningstiden har været svingende. 
Men i den nye fælles ekspedition kan du nu 
både få dine journalkoncepter, EKGlinealer 
og kittegejl, spørge om forsikring såvel som 
tilmelde dig kurser gennem Vagtbureauet, 
sikre din akkreditering og spørge om løn. Der 
er sågar opstillet computere i lounge-området 
til benyttelse ved fornyelse af brandtest mv.. 
Alt i alt håber FADL, at dette vil give en bedre 
oplevelse af medlemsservicen.  

4-års-reglen 
Kampen imod 4-års-reglen fortsætter. Således 
har man fra FADLs hovedbestyrelse efter om-
hyggelige overvejelser valgt at indanke sagen 
for Højesteret efter Østre Landsrets beslutning 
ikke faldt ud til FADLs fordel. Holdningen 
i FADL er, at tvang hverken hører hjemme 
i den præ- eller postgraduate uddannelse 
af læger og vi mener, at 4-års-reglen har for 
store faglige og menneskelige konsekvenser 
for både studerende og yngre læger. Læs 
mere om 4-års-reglen under beretningen fra 
hovedforeningens  formand. 

Regnskab 2009
Regnskabet sluttede i 2009 med et underskud 
på - 615.871 kroner. Selve driften af Kredsfore-
ningen viser et resultat på +751.907 kroner. 
Dette syntes at være tilfredsstillende ud fra 
repræsentantskabets ønske om et overskud 
på driften på 250.000 kroner for at sikre 
foreningens likvide beholdning efter købet 
af Forhuset til Blegdamsvej 26 og de senere 
udgifter i forbindelse med flytning til Baghu-
set på samme adresse. 

Det endelige resultat skyldes desværre et stort 
underskud i FADLs forlag, hvor Københavns 
Kredsforening er hovedaktionær. Underskud-
det er især følge af ny og anderledes opgørelse 
over lageret og en tiltrængt oprydning af 
økonomien. Læs mere om dette under beret-
ningen fra FADLs Forlags bestyrelsesformand, 

for uddybning af de tiltag og strategier som 
forlaget har foretaget.

Det store underskud er foruroligende, men 
giver ikke anledning til at Kredsforeningen 
skal have penge op af lommen. For at undgå 
lignende ubehagelige regnskaber har man fra 
Kredsforeningens Bestyrelses side bedt om 
kvartalsregnskaber fra FADLs Forlag, og disse 
viser allerede en væsentlig bedret økonomi. 
Du kan se mere om økonomien og nøgletal 
for kredsforeningen i informationsboksen 
her på siden. 

Støtte
FADL har igennem året støttet følgende or-
ganisationer:

MOK 
Rusinstruktør uddannelsen
Medicinerrevyen
AKUT-dage
Temaaften om psykisk sårbarhed, arrangeret 
af PMS
Kristne Medicinere
SAKS
Scorebogen
Sexekspressen under IMCC

FADL mener fortsat, det er vigtigt, at vi er 
fælles om at støtte de mange arrangementer, 
der finder sted på Panum. Her giver vores 
fælles indbetalinger til FADL en mulighed for 
at støtte en bred vifte af arrangementer, som 
ellers ville være unødigt dyre for den enkelte 
studerende.

Endvidere har FADLs faglige sagsbehandler 
og advokat hjulpet studerende på 8. semester i 
foråret i en eksamensklage, hvor omkring 55% 
af opgaverne ikke lå indenfor målbeskriv-
elsen. Sagen var af principiel art, og FADL 
hjalp til for at sikre, at der fremover kommer 
mere seriøsitet omkring og styr på de skriftlige 
eksaminer, så de studerende føler sig og bliver 
taget alvorligt af universitetet. 

Ekstraordinær general-
forsamling  
I marts 2010 afholdte Københavns Kreds-
forening ekstraordinær generalforsamling. 
Denne var indkaldt af bestyrelsen, og emnet 
var at tilpasse vedtægterne, så de svarede ov-
erens med den nyligt indgåede overenskomst. 
Bestyrelsen havde selv indsendt tre forslag 
til ændring, og der var foruden indsendt et 
fra et medlem. Der blev debatteret livligt 
på generalforsamlingen. Resultatet af den 

Resultatopgørelse 2009

Kroner

Kontingentindtægter mv. 3.195.866

Udgifter 2.346.455

Resultat før finansielle poster 866.411

Årets resultat -615.867

Balance pr. 31.12.2009

Aktiver 

Omsætningsaktiver 3.157.146

Anlægsaktiver 7.015.788

Aktiver i alt 10.172.934

Passiver

Egenkapital 4.935.885

Gæld 5.237.049

Passiver i alt 10.172.934

Det forgangne år i FADL har været spændende, det har involveret såvel flytning, ekstraordinær generalforsamling, ny 
formand og en fortsat kamp mod 4-års-reglen. Efter endnu et år trænger foreningen atter til nye kræfter og nyt blod i 
repræsentantskabet, da en stor del af repræsentantskabet efter det indeværende år ganske enkelt tager springet ud i 
den hvide verden og bliver læger. 

Beretning skrevet af: 
Troels Gammeltoft Dolin
Formand for Bestyrelsen

Rigtige mænd (m/k) 
tager til 

Generalforsamling i FADL 
- og spiser smørrebrød bagefter!

GENERALFORSAMLING I  FADL 2010 - KREDSFORENINGEN
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ekstraordinære generalforsamling kan ses på 
foreningens hjemmeside. 

Medlemsfordele 
Af nye medlemsaftaler er der i årets løb ind-
gået aftale med:
Crossfit Copenhagen – som ikke er et normalt 
fitnesscenter. FADL København har indgået 
aftale med Crossfit Copenhagen, så man kan 
indmelde sig uden gebyr (normal pris 299 
kr.) og der er endvidere anselig rabat på de 
forskellige træningsmuligheder.  

Husk, at du selvfølgelig altid er velkommen 
til at kontakte os, hvis du selv har forslag til 
andre nye medlemsfordele.

Medicin.dk - Desværre stopper produktionen 
af medicin.dk og medicin.dk - kittelbog i 
den trykte udgave i det indeværende år. Det 

har været en højt skattet medlemsfordel, og 
Repræsentantskabet og Hovedforeningen un-
dersøger derfor lige nu et passende alternativ, 
som kan tilbydes FADL-medlemmer. 

FADL har brug for nye kræfter
En af de store udfordringer, som foreningen 
står overfor i den kommende tid, er rekrutter-
ing af nye aktive. Blandt de nuværende aktive 
er der nemlig en klar overvægt af folk på 
kandidatdelen, og som indledningsvis nævnt 
tager en stor del af dem springet fra stud.med 
til læge ganske snart. Der er derfor et stort 
behov for nye aktive fra de lavere semestre, så 
vi kan sikre en så ensartet fordeling af aktive 
ud over studiet.

Meld dig. Bestyrelsen vil gerne opfordre 
interesserede til at stille op til Repræsentant-
skabet, hvis man mere direkte vil være med til 

at præge foreningen i fremtiden. Det betyder 
ikke nødvendigvis en bindende tilmelding 
til mange uoverkommelige opgaver flere år 
ud i fremtiden. Det kan også være et mere 
”let” engagement, hvor man er med til at 
arrangere medlemsfordele, kurser, foredrag 
eller lignende. 
På Generalforsamlingen i Studenterklubben 
den 6. oktober kan man høre mere om FADL 
og arbejdet som aktiv i foreningen. Dagen 
efter er der så sidste frist for at opstille op til 
Repræsentantskabet. Det kan man læse mere 
om  her i MOK og på hjemmesiden fadl.dk.
Vi satser på, at Generalforsamlingen igen i år 
bliver spændende, og at vi ser lige så mange 
deltagere som sidst. Vi starter kl. 17.00, og 
der vil i løbet af mødet være aftensmad og 
så selvfølgelig en enkelt øl/vand eller to 
bagefter.

Jeg håber vi ses til generalforsamlingen!

Fortsat fra forrige side

FADLs Vagtbureau er en væsentlig 
del af sundhedsvæsenet og af din 
tilværelse som FADL-medlem
Vagtbureauets opgave har siden starten været 
at sikre de lægestuderende et internt uddan-
nelsesforløb, der kvalificerer til vagter på 
hospitalsafdelingerne. Disse vagter dækker 
bredt; både enkelte vagter og holdvagter og 
med en meget stor variation af faglighed og 
kompetencer. Vagttagerne opnår gennem 
vagtarbejdet den vigtige og relevante viden 
om ”arbejdet på en hospitalsafdeling”, som i 
et tæt samspil med den interne FADL-uddan-
nelse og træning på afdelingerne, giver de 
lægestuderende en både faglig og praktisk 
tilgang til mange specialeområder. 

FADLs Vagtbureau er in house
Det helt særegne forhold, der er mellem 
FADLs Vagtbureau og Region Hovedstaden 
er beskrevet i de overenskomster, der siden 
1967 på bedste vis har reguleret løn- og arbe-
jdsforhold for de mange tusinde vagttagere, 
der gennem årene løb har taget deres vagter 
gennem Vagtbureauet. Der er tillige det 
forhold, af Vagtbureauet er underlagt et opsyn 
og kontrol, der gør at vi betragtes som en ”in 
house” opgaveløser for Region Hovedstaden, 
svarende til deres egne driftsaktiviteter. Dette 
er en væsentlig fordel, når der ses på tiltag 
som ”vikarstop på hospitalerne” mm. Tillige 
betyder dette, at der er sikkerhed for drift og 

finansiering af Vagtbureauet, hvilket er særde-
les vigtigt, set ud fra den urolige vagtsituation, 
der har været i 2010. 

Udvikling i vagterne i 2009 – og 
2010 

Igennem hele 2009 var der en stigende 
mængde vagter og selv i ferietiden var der 
mulighed for at få de vagter, som man måtte 
ønske. Hen over store dele af 2010  har 
situationen i midlertidig ændret sig med 
mærkbart færre vagter og reduktioner på 
holdene. ”Skurken” i dette forløb er de mas-
sive besparelser, som hospitalerne pålægges 
fra Regionen, hvilket medfører betydelige 
personalereduktioner – og også nedgang i 
FADL-vagterne. Situationen følges tæt, og vi 
er i en god dialog med både Regionen og de 
enkelte hospitaler. Et rigtigt godt lyspunkt, er 
de mange vagter som dækkes i Psykiatrien og 
som er en direkte følge af de kontakter, der har 
været mellem Danske Regioner, Psykiatrien 
og Vagtbureauet på dette område, og som bl.a. 
resulterede i en tilpasning af SPV-kurset. 

Vagtholdene og kompetencerne
I forlængelse af vagtsituationen er der mange 
tiltag for at oprette nye vagthold, især for Ven-
tilatørerne. Der er gode kontakter til Regionen 
og vi regner med at kunne præsentere helt nyt 
hold hen over efteråret 2010. 

Flytningen til B26
Gennem det meste af 2009 var der stor aktiv-
itet med planlægning af det fælles FADL-hus 
og herunder også Vagtbureauets indflytning. 
Denne fandt sted i marts 2010 og var lidt 
mere besværlig end forventet, da ikke alle 
håndværkere var færdige hvilket medførte i 
de første måneder en del byggerod. Nu her i 
oktober 2010 er alle på plads og vi skal nu til 
at bruge huset på den tiltænkte måde, hvilket 
også kan give justeringer hen over det kom-
mende år. Vagtbureauet er lejer i dette hus.

De officielle taloplysninger om 
regnskaberne
Vi skal også nævnes de regnskabstal, der 
tegner året 2009 for Vagtbureauet. Der var i 
alt 2.021 FADL-medlemmer, der arbejde for 
Vagtbureauet i 2009, hvilket er det største tal 
i mange år. 
Selve resultatsiden for 2009 udviste for Admin-
istrationsregnskabet (driften af Vagtbureauet) 
at vi overholdt de bevilligede udgiftsrammer, 
og at vi på grund af de mange vagter i 2009 
endte med et overskud på 263 t.kr. Dette har 
vi fået overført til 2010, hvor det kan være 
med til at dække de omkostninger, der har 
været i forbindelse med flytningen. De samme 
forhold gør sig gældende for kursusregnska-
bet (uddannelsen af vagttagerne mm), der også 
havde et mindre overskud på 64 t.kr.

Skrevet af: Peter Andersen
Direktør i FADLs Vagtbureau, København
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I årsberetningen for 2009 blev der tegnet 

dystre udsigter for regnskabet for året 2009, 

og det blev desværre også det år hvor FADLs 

Forlag kom til at sætte en kedelig rekord med 

det største underskud nogensinde. Dette 

underskud var en del af en kalkuleret proces 

i form af den tur-around-proces, der blev sat i 

gang sidste år med ansættelsen af nuværende 

direktør Rikke Sommer. Meget af underskud-

det skyldes en større oprydning på vores 

lager og i selve forlagets økonomi. Forlaget 

har igennem 2009 og i særdeleshed i 2010 

fået sat tingene i system og har nu målret-

tet arbejdsgangen til at lave kvalificerede 

og prisdygtige dansksprogede alternativer 

til engelske lærebøger og lærebøger fra 

Munksgaard. I den forbindelse trækker vi 

stadig store kræfter på de associerede, som er 

tilknyttet forlaget og som også har været en del 

af forlagets turn-around-proces. For at kunne 

levere relevante lærebøger af høj kvalitet til 

dig som studerende, har forlaget i større grad 

inddraget kursusansvarlige og undervisere 

i udformningen af vores bøger. Samtidig er 

FADLs Forlag også i gang med at fundere sig 

på det brede marked således fundamentet for 

udvikling af lærebøger bliver endnu større.

Ved blot at betragte bundlinjen er 2009 ikke 

et år man har lyst til at se tilbage på, men med 

de initiativer der er taget i 2009 på at optimere 

FADLs Forlags økonomi, ser jeg mere end for-

trøstningsfuldt på 2010. Regnskabet for 2009 

skal ses som en milepæl, hvor forlaget har sagt 

farvel til magre år rent økonomisk såvel som 

udgivelsesmæssigt. Jeg glæder mig meget til 

det kommende år at præsentere endnu flere 

udgivelser fra FADLs Forlag og næste år at 

kunne præsentere et regnskab med sorte tal 

på bundlinien.

Skrevet af: Kasper Gasbjerg
Formand for bestyrelsen i Forlaget

Et forår med udskiftninger og 
flytning, et efterår med store poli-
tiske sager.
Foråret 2010 har været en tid med mange 
udskiftninger i Hovedforeningen. Den 30. 
marts stoppede Kristin Steinthorsdottir som 
Hovedbestyrelses-formand, da hun blev læge 
i sommers. En stor tak til Kristin og den store 
arbejdsindsats hun har ydet for FADL. Nu 
hviler ansvaret som formand hos mig, og jeg 
skal gøre mit bedste for at udfylde rollen.

Derudover havde vi endnu en udskiftning i 
foråret. Vores direktør for Hovedforeningen 
igennem 12 år Bo Christensen gik af d. 6. april, 
i enighed med Hovedbestyrelsen. Vi takker Bo 
for en stor arbejdsindsats for FADL igennem 
mange år. 

Fra april til juni havde Hovedforeningen et an-
sættelsesforløb kørende for at finde en afløser 
for Bo, og  i midten af juni fandt vi en ny, Gun-
nar Jørgensen som startede d. 1. august. Gun-
nar har tidligere været sekretariatsleder for 
Jordmoderforeningen og BUPL, og vi er sikre 
på, at han har en masse godt at byde på, så vi 
ser meget positivt på vores nye situation. 

Blegdamsvej 26
I 2009 kom købet på plads for det nye FADL-
hus i København. Derefter har håndværkere 

arbejdet i fuld sving for at gøre det færdig. 
I løbet af foråret er Forlaget, Vagtbureauet, 
Kredsforeningen og Hovedforeningen flyttet 
ind og i sommers blev håndværkerne færdige, 
så nu - efter en meget lang periode - kan vi 
endelig nyde det nye hus. 

Lægeskole i Aalborg
I foråret godkendte akkrediteringsrådet og 
videnskabsministeren den nye lægeskole i 
Aalborg. Dermed vil der fra september 2010 
være 50 af vores medstuderende i Aalborg. 
FADL byder naturligvis velkommen til de 
nye studerende og er spændt på, hvad en ny 
studieby for medicin kan fører med sig.

4-års-reglen i Højesteret
Østre Landsret valgte i september 2009 at opre-
tholde tvangen i vores efteruddannelse, med 
at bibeholde 4-års-reglen. Hovedbestyrelsen 
valgte derefter at anke sagen til Højesteret. 
I april fik vi så nyheden om at vores sag er 
blevet berammet til d. 11. oktober 2010, med 
forventning om at dommen kommer ultimo 
december 2010. Dette var en dårlig nyhed 
for FADL. Vi havde forventet, at der ville gå 
to år før vi kom i Højesteret, da dette er en ret 
normal ventetid, men sådan skulle det ikke 
gå og vores sidste kamp mod 4-års-reglen er 
nu i gang.

Der er oprettet et udvalg til formålet, 4-års-
regeludvalget, som er i fuld gang med flere 
projekter, både at finde økonomisk støtte til 
sagen, samt finde de mennesker, der forventer 
at blive ramt af 4-års-reglen. Vi håber alle vores 
medlemmer vil bakke op om dette arbejde. 
Det er vores fremtid det drejer sig om, så vi 
må alle stå sammen!

OK11
En ny overenskomst for SPV/VT- og Læge-
vikarområdet er på vej. De to udvalg der står 
for overenskomsten er allerede godt i gang 
og har planlagt et forløb frem til foråret 2011, 
hvor forhandlingerne går i gang. Det er et stort 
arbejde at gennemføre en ny overenskomst 
og de to udvalg samt medarbejderne står 
overfor et kæmpe arbejde. Så god vind til OU 
og LVG.

Alt i alt har det været et utrolig spændende år, 
som slet ikke er slut endnu. Det har været et 
utrolig spændende tidspunkt at blive formand 
på og jeg takker Hovedbestyrelsen for godt 
samarbejde. At være en del af FADL er utrolig 
givende arbejde og jeg vil opfordre flere med-
lemmer om at blive en del af dette fællesskab. 
Der er en generalforsamling lige om hjørnet, 
hvor du også har muligheden for at blive en 
del af FADL og  enten tage del i lokalt eller 
nationalt arbejde.

Skrevet af: Sara Schødt Nielsen
Formand for Hovedbestyrelsen

GENERALFORSAMLING I  FADL 2010 - HOVEDFORENINGEN

GENERALFORSAMLING I  FADL 2010 - FADLS FORLAG
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Ved at deltage i PUCs ugentlige svømmehalsaftener, 
mandage kl. 21-23 i Tingbjerg Svømmehal, får du 

opfyldt ovenstående. Vi træner svømning, UV-Rugby, 
fridykning og fl askedykning.

Det er gratis at deltage, hvis du er studerende, takket 
være kontingentbetalende medlemmer i PUC, som støt-
ter tanken om gratis motion for alle studerende! Du 
sparer 400-500kr./sæson, ifht. til f.eks. et svømmehold i 
USG e.l.

Tag gerne venner og veninder med. Aktiviteten er for 
alle, piger og drenge, kvinder og mænd!

Sæsonen starter offi cielt mandag 4. okt., hvor der 
vil være introduktion til Fridykning og UV-Rugby.
Herefter vil hver gang starte med formaliseret træning, 
hvorefter der kan svømmes, spilles UV-Rugby, trænes 

fridykning eller leges.
Til UV-Rugby og fridykning er der et udvalg af masker, 

snorkler og fi nner til låns.

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesiden 2, 
2700 Brønshøj

Efterårstræningen slutter 6. dec. 18. okt. er der afl yst 
pga. efterårsferie.

Formel tilmelding er velset, hos Gustav på 23402040 el-
ler info@puc.nu

Husk at holde fri fra læsningen!
-så husker du bedre det du læser og får højere karakter 

til eksamen.

Husk at motionere regelmæssigt!
-så bliver hjernen kvikkere, du kan huske mere og får 

igen højere karakter til eksamen.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivning 
og invasiv kardiologi på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 stk. erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent fra uge 42 2010.

Hvem vi er
Vi er 14 medicinstuderende, som arbejder som kardi-
ologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet  på 
kardiologisk intensivafdeling RH 2143. Vi dækker alle 
aften- og nattevagter, samt dagvagter i weekenden og 
er 1-2 personer i vagt af gangen.

Hvad vi laver
Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt på 
afdelingens 8 sengeafsnit
Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt 
akutte patienter
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov 
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI (ballonudvidelser)

•

•

•
•

Hvad vi kan tilbyde
Grundigt oplæringsprogram med pensum efter 
lærebog.
Oplæring i 4 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 
6-8 betalte dag/aftenvagter.
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på 
lille, velfungerende intensivafdeling.
Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt in-
dlæring af centrale teoretiske og kliniske redskaber.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder 
med efterfl g. middag.
”Pensionistordning”, idet man efter 1000 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du
Færdig med 5. semester.
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 
VT-timer 
I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan 
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. 
kompakt holdstruktur)
Indstillet på at blive på holdet i mindst 1 år
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.

Omkring ansøgning og ansættelse:
Du skal ansøge senest Mandag 11. oktober kl. 08.00 
via www.fadlvagt.dk 
 Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, 
om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag 19. oktober 
på RH, afs. 2143 
Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgning 
sammen med ansøgningsblanketten
Angiv hvis der er særlige forhold, vi skal være op-
mærksomme på.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. tid-
spunkt for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Asthildur Arnadot-
tir: ast.arnadottir@gmail.com

•

•

•

•

•

•

•

A N N O N C E R

BASISGRUPPER

VAGTBUREAUET
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STUDENTERKLUBBEN
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 madpakke hvis du er 
typen der kommer kl. 11.  Mellem kl. 13 og 18 er der musik 
og grill på plænen foran klubben.

Er du også sulten til Fredagsbar på fredag?
Så sælger 3om1 lækre hjemmelavede indiske wraps til fordel for vores 
projekt, der hjælper børn i Indien til en bedre fremtid.
Læs mere om 3om1 på www.3om1.com

PR/Studenterklubben

SIMS arrangerer

PANUMMESTER-
SKABERNE I FOD-
BOLD 2010!
Fredag d. 1. oktober kl. 11.00, inden den 
lange fredagsbar i Klubben, afholdes der i 
Fælledparken Panummesterskaberne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-
mandshold, hvor der skal være min. 2 piger på 
banen (om man fx kun har 1 pige på holdet = 
totalt 6 spillere på banen – så stil op alligevel!).

Tilmelding skal ske til mjk588@alumni.ku.dk 
senest torsdag d. 30. september.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på da-
gen. Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden 
i Fælledparken. 
Mere info fås ved 
tilmelding.

Præmie til 
vinderholdet og 
til holdet med 
den bedste udk-
lædning!

Kære venner i 
MIKAM og alle nye!
Vi holder MÅNEDSMØDE 
onsdag den 6. Oktober 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 mere om 
Aromaterapi Workshop, Body SDS Kurset, 
basisbar, ECIM studietur til Berlin, vores 
splinternye hjemmeside og om endags 
turen til FARMA NORD til Jylland.
 
For de helt nye: Mød samme dag kl. 
16 foran Lundsgaard Auditorie. Her 
taler vil lidt om MIKAM generelt, hilser 
på hinanden, og går sammen over til 
månedsmøde.
ALLE er velkomne! 

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

PUFF månedsmøde
PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR
 – HVAD ER DET OG HVORDAN 
KOMMER JEG I GANG?
Tirs. 5. oktober 2010, kl. 16.15

OBS! LOKALEÆNDRING!
Mødet bliver afhold på Panum Instituttet, lokale 1.2.33

Hvordan man kommer i gang med et prægraduat forskn-
ingsår? Og hvad er det egentlig?
Tre nuværende og tidligere forskningsårsstuderende 
fortæller om deres prægraduate forskningsår, og vi 
supplerer med praktisk information om, hvordan du 
kommer i gang.

ALLE ER VELKOMNE!
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.

Med venlig hilsen,
PUFF – Panums Ungdoms Forsker Forening

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en stu-
denterforening med formål at motivere til og forbedre 
vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenter-
forskning og videreudvikle studenterforskerens faglige 
kompetencer. Vi holder månedsmøde hver første tirsdag 
i måneden, hvor alle er velkomne. Du kan også altid 
besøge os på vores hjemmeside, hvor der ligger mange 
vejledninger og spændende projekter:
http://puffnet.dk/

HUSK OGSÅ FORSK!2010 
29.-30. september
Læs mere på http://forsk2010.wordpress.com/

FORSK!2010 
–En konference arrangeret af 
studerende for studerende!

FORSK!2010 er en to-dages konference for sundhedsvidenskabelige stu-
derende arrangeret af et bredt udvalg af frivillige studenterforeninger 
på Panum med det formål at sætte fokus på sundhedsvidenskabelig 
studenterforskning. Arrangementer er gratis og åben for alle sund-
hedsvidenskabelige studerende.
Arrangørerne er alle frivillige medicinstuderende, der har valgt at tage 
initiativ til og bruge en masse tid og energi på dette store arrangement 
for at inspirere andre studerende til studenterforskning og give dem 
bedre forudsætninger for at komme i gang med et forskningsforløb.
Gennem basisgrupperne på Panum, som udelukkende drives af 
studerende, har vi fået mere end 40 topforskere inden for en bred 
vifte af forskellige interessefelter til gennem oplæg og efterfølgende 
networkning med studerende til at give en smagsprøve på deres 
forskningsfelt og bud på, hvordan som studerende kommer ind i den 
verden. FORSK!2010 vil gennem disse tiltag hjælpe studerende få 
kontakt til forskere og forskningsinstitutioner indenfor netop deres 
drømmeområde, og hjælpe studerende få overblik over, hvilke mu-
lighed der er for studenterforskning, og hvordan de rent praktisk skal 
gribe det an at starte på et forskningsforløb.

Hvorfor er der behov for en studenterkonference om 
forskning? 
Vi har erfaret, at mange studerende drømmer om at forske i løbet af 
studiet, men har svært ved at overskue, hvordan man egentlig kommer 
i gang med forskning. Desværre er der ikke megen fokus på forskning 
eller information om studerendes muligheder for at forske i løbet af 
lægestudiet, fra Fakultetes side. Det vil vi gerne være med til ændre! 
Ideelt set ønsker vi os, at det sundhedsvidenskabelige Fakultet tager 
en mere aktiv holdning til at fremme studenterforskning og selv tager 
initiativ til lignende arrangementer.
Det er vores håb, at konferencen kan være med til at sætte gang i en 
udvikling, som vi synes, der er behov for ved det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet på KU, nemlig at gøre forskning til en mere integreret 
og naturlig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser, især 
medicinstudiet.

Dekanatet ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Novo Nordisk og 
DaCRA (Danish Cardiovascular Research Academy) har støttet arrange-
mentet økonomisk, og det er vi meget taknemmelige for. 

Hvor og Hvornår?
Arrangementet foregår på Panum Instituttet over to dage, d. 29-30/9 
fra kl 16.15-21.15 i Hannover og Haderup auditorierne. 

Hvem er arrangørerne?
Arrangørerne og alle arbejdskræfterne bag dette arrangemnet er 
frivillige studenterforeninger på Panum Institutter, der er gået sam-
men på tværs af interessefelter for at sikre en bred og repræsentativ 
konference, der inkluderer mange forskellige forskningsområder. 
Initiativtagerne til arrangementet er studenterforeningerne SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) og PUFF 
(Panums Ungdoms Forsker Forening) der tidligere har stået for lignende 
arrangementer af mindre karakter. 

Vil du vide mere?
Du kan se mere om arrangementet på www.forsk2010.wordpress.
com

General-
forsamling
SIMS holder generalforsamling 
mandag den 11. oktober.  

SIMS lokale på 1. sal i 
Studenterhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde 
senest 1 uge før generelforsamlingen på 
mail magnusp@stud.ku.dk.
Forslagsret har samtlige medlemmer.

Månedsmødet vil blive holdt ved samme 
lejlighed.

BLIV MEDLEM AF 
SIMS!!!
Er du interesseret i idræt? 
Idrætsmedicin? Begge dele?

Så meld dig ind i SIMS nu! Vi er en basis-
gruppe, som arrangerer foredrag, work-
shops og sportslige aktiviteter. Kontingent 
50 kr. for et helt år! Giver adgang til alle 
arrangementer. Det er OK at være passivt 
medlem, men vi søger også aktive.

BASISGRUPPER
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LAND Antal 
pladser Særlige betingelser

Azerbaijan 1 Påbegyndt 6. semester

Brasilien
Obs: To organisationer, Brazil 
IFMSA
Brazil DENEM

7
Klinisk erfaring på den afdeling 
man søger. Kendskab til portugi-
sisk anbefales.

Canada*,
Quebec 2 Fransk påkrævet

Canada* 2 11. semester, engelske pladser

Chile 1 Påbegyndt 6. semester
Spansk påkrævet

Ecuador 2 Alle studietrin. Engelske pladser

Egypten 4 Alle studietrin.

El Salvador 2 Alle studietrin. 
Spansk påkrævet

Frankrig 2 Påbegyndt 6.semester 
Fransk anbefales

Ghana 4 Påbegyndt 6.semester

Grækenland 2 Påbegyndt 6.semester 
Begge i august

Holland 3 Påbegyndt 6.semester

Island 1 Påbegyndt 6.semester

Israel 3
Påbegyndt 6.semester
Evt. præklinisk 
Juli - Oktober

Italien 2
Påbegyndt 6. semester
Evt. præklinisk 
Begge i juli

Jamaica 2 Påbegyndt 6. semester

Japan 2 Påbegyndt 6.semester

Jordan 2 Påbegyndt 6.semester

Litauen 1 Påbegyndt 6. semester

Malta 2 Påbegyndt 6. semester. 
Evt. præklinisk

Mexico 7 Påbegyndt 6.semester

Palæstina 1 Påbegyndt 6. semester 
Juli + august

Peru 
Obs: To organisationer
IFMSA Peru
APEMH Peru

3 Påbegyndt 6. semester
Spansk anbefales

Polen 4 Prækliniske pladser

Portugal 2
Påbegyndt 6.semester
Kendskab til portugisisk anbe-
fales

Serbien 1 Alle semestertrin

Slovakiet 2 Alle semestertrin 

Slovenien 2 Påbegyndt 6.semester

Spanien, Catalonien 2 Påbegyndt 6.semester

Spanien, øvrige 3 Påbegyndt 6.semester
2 Juli + 1 August

Taiwan 4 Påbegyndt 6. semester

Tatarstan 1 Påbegyndt 6. semester
Evt. præklinisk

Thailand 1 Påbegyndt 6. semester

Tjekkiet 3 Påbegyndt 6.semester 
Juli og august

Tunesien 2 Alle semestertrin
Kendskab til fransk anbefales

Tyrkiet 4 Påbegyndt 3. semester

Tyskland 3 Påbegyndt 6. semester

Vil du ud med EXCHANGE til sommer?
Nedenstående fi nder du de lande, som IMCC har exchangekontrakter med for sæsonen 1. april 2011 til 31. marts 2012. 

Oplysninger om mulige afdelinger og byer, samt de enkelte landes specifi kke krav fi ndes på www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php

Ovenstående krav er kun vejledende. 
Det er dit eget ansvar, at du opfylder kravene på tidspunktet for dit exchangeophold. 

Fristen for afl evering af ansøgning er 15. oktober 2010. Skemaet fi ndes på imcc.dk > udvekslings- og klinikophold > Exchange, hvor landelisten også 
ligger.

* Hvis du søger exchange i Canada, skal du være opmærksom på ekstra 
bureaukratiske problemer, der medfører, at Canada kræver alle papirerne 
op til 7 mdr. i forvejen.

Et exchangeophold koster 2000 kr. og dækker logi og et måltid mad om dagen i en måned 
i dit værtsland. Kvittering for indbetaling af gebyret skal vedlægges din ansøgning sammen 
med en motiveret ansøgning på engelsk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til din lokale exchange-afdeling, eller til 
neo.denmark@gmail.com.

God fornøjelse og rigtig god tur!

Venligst,
Johanne Lyhne/Martin Ekdahl
National Exchange Offi cers of 
Denmark  

Internationalt møde for medicin-
studerende fra hele verden
IMCC afholder en konference for 
medicinstuderende fra hele verden d. 
1. til 7. august 2011. August Meeting 
2011

København skal danne rammerne for mødet, og det 
bliver et helt enestående arrangement. 

De overordnede formål med konferencen er 
at styrke IMCC's velgørenhedsarbejde på 
internationalt plan, fremme udvekslingsmuligheder 
for medicinstuderende verden over samt give 
medicinstuderende mulighed for at få indfl ydelse 
på de internationale politiske beslutninger, der 
bliver truffet indenfor sundhedssektoren for 
fremtiden.

Vi har brug for en masse mennesker 
til at hjælpe med at arrangere 
dette, og det er her du kommer ind i 
billedet!

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med 
studerende fra Århus, Aalborg og Odense, og du 
vil møde mennesker fra hele verden.

Vi afholder national introduktionsweekend fredag d. 8. til søndag d. 10. 
oktober i studenterhuset ved Panum Instituttet med masser af hygge og fest

Introduktionsweekenden er helt uforpligtende, og man vælger selv hvor mange dage 
man vil deltage, men jo fl ere dage jo bedre. Tilmeldingsfrist fredag d. 1/10.

Tilmelding til intro weekenden: www.am2011denmark.com/weekend

Læs mere på www.am11denmark.com

Eller kontakt Benjamin Kaas-Hansen: president@am11denmark.com

Konference for 1000 
medicinstuderende fra hele verden

Program
Fredag d. 8/10: 18.00 Middag i Studenterhuset (hygge, hygge, hygge)
 20:00 Introduktion, efterfølgende fest

Lørdag d. 9/10: 9.00 Morgenmad i Studenterhuset
 10.00 Workshop (Fundraising, social program, venue mm.)
 12.30 Frokost
 14.00 Tur til Ørestaden, for at se hvor konferencen skal afholdes.
 18:00 Middag i Studenterhuset
 20.00 Opsummering fra worksshop, efterfølgende fest

Søndag d. 10/10: 9.00 Morgenmad, afskeds hygge
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arrangerer:

Tropemedicinsk 
weekendkursus
Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen 
hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere 
om hvad du kan møde i det store udland? Her har 
du muligheden!

Weekenden d. 6.-7. November 2010 i Store Møde-
sal, Panum instituttet, afholder PIT et kursus i 
tropemedicin.  I to dage vil forskellige læger holde 
spændende fordrag om bl.a. HIV, malaria, børnesy-
gdomme i troperne og reproduk� v sundhed. Der vil 
også blive demonstreret nogle prak� ske håndgreb 
bl.a. i obstetrik.

Begge dage vil der blive serveret frokost, samt kaff e, 
kage og frugt..

Kurset re� er sig først og fremmest � l dem der skal 
ud med PIT � l foråret og e� eråret 2011, men alle 
med interesse for tropemedicin eller dem der bare 
er nysgerrige e� er hvad det indebærer at tage ud på 
et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt velkomne 
� l at ansøge.

Programmet er ikke endnu helt fastlagt men vil 
blive slået op i MOK i oktober.

Pris: 75 kr. 

Tilmeldning: Mail dit navn og semester � l tropekur-
sus.pitkbh@gmail.com og skriv hvis du skal ud med 
PIT og hvornår. Tilmeldingsfrist d. 27. oktober kl. 
12.00.

Svar på din � lmeldning og informa� on om indbetal-
ing meddeles d. 29. oktober. Der er i alt 50 pladser, 
så det er e� er først � l mølle princip, undtaget dem 
der skal ud med i PIT 2011.   

Vi glæder os � l at se jer!

Tropemedicinsk 
  Præsenterer denne uges:

 Klog på sex?
I denne uge inviterer Sexekspressen dig med på en tur ind i mediernes verden. Det er velkendt, at 
man i avis- og nyhedsbranchen gerne vil udforme så “æggende” overskrifter som muligt, således at 
man kan fange læserens opmærksomhed. Disse overskrifter bør selvfølgelig også fortælle oprigtigt, 
hvad artiklen handler om. Derfor er det vigtigt som læser at kunne

• “skelne fårene fra bukkene”
• “opdage det urene mel i posen”
• “erkende, at der er ugler i mosen”
• “undlade at købe katten i sækken” 
• “indse, at man aldrig skal skue hunden på hårene”
• og ikke mindst “smede, mens jernet er varmt”

Da dette kan virke noget uoverskueligt for den menige ugebladsabonnent giver Sexekspressen dig 
en lille øvelse, så du kan forfi ne dine evner til at spotte en “narre-klumme” på lang afstand. I den 
følgende quiz gælder det om at identifi cere de overskrifter, hvis artikler handler om seksualitet og 
emner i direkte relation hertil. Andre er taget fra artikler, der ikke har det fjerneste med sex at 
gøre. Pas på! Nogle overskrifter er ikke, hvad de giver sig ud for! Svarene får du i bunden af artiklen 
- held og lykke! 

Løsning: Sexoverskrifter: Alle primtal. Til alle jer, der ikke kan huske, hvad et primtal er: “Et primtal 
er et heltal, der er deleligt med sig selv og tallet 1”.

Sexekspressens Månedsmøde 
- onsdag d. 6/10 kl. 17
Kære alle medicinstuderende fra 1.-12. semester:
• Har du lyst til at lave spændende, frivilligt arbejde?
• Vil du gerne blive bedre til at formidle medicinsk, faglig viden?
• Synes du også, at den seksualundervisning du modtog i folkeskolen var utilstrækkelig?
• Er du interesseret i at møde andre og smaddersøde studerende på tværs af alle semestre?
• Er muligheden for deltagelse i internationale møder med medicinstuderende fra hele kloden noget 
for dig?

Kan du svare ja til blot ét af ovenstående punkter, så er Sexekspressen lige din kop Earl Grey! Vi er 
en frivillig gruppe af medicinstuderende der ønsker at give et godt og solidt alternativ til seksualun-
dervisningen i folkeskolens 7.-10. klasse, og vi har brug for al den hjælp vi kan få fra en fantastisk 
stud.med. som dig! 
Nu spørger du sikkert:

Jamen, hvordan bliver man medlem?
Det er nemt, du skal blot komme forbi til vores næste månedsmøde - onsdag d. 6.
oktober kl. 17 i studenterhuset, hvor du kan høre mere om, hvad vi laver og forvisse dig om, at 
dette er lige noget for dig!

Skal man ikke bruge resten af sin sparsomme fritid på alt det mas med seksualundervisning?
Nej, overhovedet ikke - du bestemmer helt selv, om du magter at undervise én dag eller ti dage. 
Det vigtigste er, at du kan komme til vores månedsmøde en enkelt time om måneden. Let's face it 
- du skal jo alligevel ha' en kop kaffe, måske endda en småkage, og så kan du jo lige så godt nyde 
dem sammen med Panums hyggeligste basisgruppe.

Kan man ikke skrive til nogen, hvis man har spørgsmål?
Selvfølgelig kan du det - alle spørgsmål er velkomne: johsbond2003@yahoo.dk

OK, det lyder kanonfjong, så ses vi vel bare til næste månedsmøde?
Det kan du lige tro vi gør, men husk nu, at vi grundet IMCC Infodagen d. 7. oktober ekstraordinært 
har fl yttet vores månedsmøde til onsdag d. 6. oktober, kl. 17.

Med venlig hilsen
Sexekspressen

1. “Chokolade på de sjove steder”
2. “Kaniner viser vejen for penisoperationer”
3. “Jeg vil ikke sluge”
4. “Danske forskere afslører epilepsianfald før 
de kommer”
5. “SPILLEAFTEN MED EKSTRA KRYDDERI”
6. “10 gratis fornøjelser i London”
7. “Kampen om kvindens krop”
8. “Dansk jagt på feer i rummet”
9. “Prins Henrik - vild i regnskoven”
10. “Lokal fi sker: Raketten kommer op søndag”
11. “Kvinder er friske - mænd er grise”
12. “18-årig vestjyde havde en vild drøm”

13. “Tag Gud med i sengen”
14. “Solbakken: “Forlængelse mulig”
15. “Russerne kommer - med 12 fans”
16. ”Woods ikke blandt de bedste”
17. “Start dagen med et knald”
18. “Astronomer fi nder usædvanligt sort hul”
19. “Forskere: Sex med dyr er ikke så slemt”
20. “Ålen var helt elektrisk”
21. “Han kom først - og blev ved længst”
22. ”Sluger to år i fængsel”
23. “Kvinder foretrækker mænd i rødt”
24. “Gør dig selv glad på få minutter”
25. “SAS garanterer fl æskesteg i fl yveren”

Nyt fra SAKS
Foredrag om Abdominalt 
compartment syndrom:
D. 13 oktober kl. 17.00 inviterer SAKS � l foredrag i 
Abdominalt compartment syndrom ved klinikchef 
Jens Hillingsø fra kirurgisk afdeling på rigshospi-
talet. Foredraget vil foregå i 29.01.32

Tarmanastomosekursus: 
SAKS inviterer sine medlemmer � l tarmanastomo-
sekursus Mandag den 4. Oktober kl 17-21.
Tilmelding skal ske via hjemmesiden fra den 27/9 
kl. 16.00
For mere informa� on se da hjemmesiden eller 
opslagstavlen.

FORSK!:
På FORSK! konferencen den 29 og 30 september 
har SAKS forskellige indslag om kirurgisk forskning. 
Se da programmet for FORSK på hjemmesiden: 
www.forsk2010.wordpress.com eller rundt på 
Panum.

Generalforsamling:
E� er næste månedsmøde den 12 oktober vil der 
blive a� old ordinær generalforsamling. Dagsorden 
følger!

BASISGRUPPER
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IMCC Rwanda 
er en hyggelig lille basis gruppe under 
IMCC. 
Vi er et samarbejde mellem rwandiske medicinstuderende 
og danske studerende, der har som formål at fremme 
sundhedsforholdene for befolkningen i Rwanda.

Vores arbejde består primært i at søge penge hos vores 
donor og være i tæt kontakt med de rwandiske medicins-
tuderende omkring projekterne. Desuden sender vi med 
jævne mellemrum folk fra vores gruppe til Rwanda for at 
se projektarbejdet i Rwanda. Herudover laver vi oplysning-
sarbejde i Danmark om Rwanda og deltager i forskellige 
kurser i relation til projektarbejde.

Vi har vores næste månedsmøde onsdag d. 6 oktober kl 17 
i studenterhuset. Du er meget velkommen, også selvom du 
er helt i starten af studiet og ikke har nogen erfaring med 
projektarbejde fra tidligere.

Vi er for øjeblikket i gang med at skrive en ny ansøgning 
om at få penge til nyt projekt i Rwanda, og det er derfor 
et rigtig godt tidspunkt at blive medlem af vores gruppe 
lige nu. 

BASISGRUPPER & UGENS QUIZ

Kære quizzer
En ny uge er i gang og dermed er det også tid til en ny quiz. Endnu en gang er 
det væltet ind med rigtige svar på den diagnostiske quiz, men underligt nok er der 
ikke en eneste der har valgt at svare på den basale quiz. Om det skyldes at quizzen 
var for basal, for svær eller om det er politiske årsager der ligger til grund for at 
man ikke har svaret skal jeg ikke kunne sige, men i stedet for at give jer svaret på 
quizzen vil jeg hellere give jer chancen for at svare på den igen i denne uge.
Med hensyn til den diagnostiske quiz fik vi som nævnt mange flotte besvarelser 
heriblandt en fra Nicolai på 4. semester der skriver: "Jeg tror der er tale om Carpal-
tunnel-syndrom! Avra for Laura jeg håber at jeg vinder noget lækkert til ganen med 
en flot flaskehals... gerne Fernet." Svaret er fuldstændigt rigtigt, Nicolai. Desværre 
har vi ikke en Fernet på højkant i denne uge. Tilgengæld har du vundet en DVD der 
hedder Kinamand eller en VHS der hedder Stjerner uden hjerner alt efter hvilken 
type elektronisk udstyr du har derhjemme. Fortvivl ej og bliv ved med at svare på 
quizzen, for hvem ved... måske er der en flaske Fernet på højkant en dag.

Diagnosequizzen
I den diagnostiske quiz bevæger vi os i denne uge over i mavetarmkanalen. 
Du er forvagt på mavetarmkirurgisk afdeling og bliver kaldt ned i skadestuen for at 
tilse en patient der netop er kommet. Foran ligger en 22-årig mand der er blevet 
henvist af sin læge pga. mavesmerter.
Patienten fortæller, at smerterne, der i starten var intermitterende, nu er blevet 
nærmest konstante og kraftigere gennem den sidste uge og nu er VAS 7. Der har 
desuden været perioder med vekslende diarré og forstoppelse. Der har ikke været 
kvalme eller opkast under forløbet, men patienten er mere træt end vanligt og 
direkte adspurgt medgiver han, at hans vægt er gået fra 78kg til 71kg på et par 
måneder.
Patienten har som 13 årig fået fjernet blindtarmen.
Ved den objektive undersøgelse ser du et ar i højre fossa og ellers er abdomen flad 
og uden misfarvninger. Ved palpation finder du en mindre udfyldning i højre fossa. 
Abdomen er diffus øm med smertemaximum omkring udfyldningen. Der er ingen 
slipømhed. Med stetoskopet hører du normale tarmlyde.

Puls: 83/min, BT: 135/76, Temp: 38,6C

Du giver patienten 5mg morfin iv. hvilket tager de værste smerter og indlægger 
ham til watchful-waiting.
Dagen efter får han udført en coloskopi der bl.a. giver billedet du ser til højre.

Spørgsmålet i denne uge lyder: Hvilken obs-diagnose 
har den kloge praktiserende læge sendt patienten til 
dig med?

Basisk quiz
Den basale quiz er i denne uge en genganger fra sidste uge og lyder: Hvilke typer kæmpeceller findes der i en 
Tuberkel?

Jeg håber du nu har haft tid nok til at gætte svaret. I hvert fald har du indtil på mandag kl 12 til at sende dine 
svar på quizzerne til mok@mok.dk

Hallas / MOK

Ugens Quiz

???? ?
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FLODÆLLING

WHAT THE DUCK!!??

ANDEHVALP

af. Mia Joe/MOK.red.
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 
39, 2010

Løkkes talegaver 
- om sprog og 
kommunika-
tionsformer III

Kære læser,

”Danmark er et godt 
land at leve i. Vi har bygget et rigt samfund på 
foretagsomhed, opfindsomhed og godt købmandskab. 
Vi har skabt et trygt samfund på gensidig tillid og 
respekt. Vi har skabt et rimeligt samfund, hvor de 
bredeste skuldre bærer de største byrder.”

Sådan kan det danske sprog lyde.  Men hvad er det, 
der siges og hvem kunne sige noget på den måde?
Jeg vil straks afsløre, at det er ingen andre end vores 
egen Statsminister Lars Løkke Rasmussen.  Og så er 
der nok nogen der tænker: ”Det er en tale”, og det er 
ganske rigtigt og godt set.  

Det er talesprog. Korte hovedsætninger og der tales 
ud fra et vi, som har gjort store ting. Dermed bliver 
vi, der hører talen, inkluderet.  Senere i talen nævnes 
alle problemerne, for der er også problemer. Rigtig 
mange problemer. Men taleren vil gøre noget ved 
sagen. Taleren har løsninger på problemerne, som 
til slut gentages i en række ”vi skal..” F.eks. ” Vi skal 
tage et syvmileskridt mod nye moderne sygehuse i 
hele landet”.

Og måske har du gættet det nu. Det er intet mindre 
end Løkkes tale ved Folketingets åbning sidste år.  
Jeg vil ikke analysere talen.  Meningerne om den var 
delte.  Og det kommer vist ikke bag på nogen. 

En sådan tale er en særlig form for sprog.  Jeg har 
allerede bemærket nogle af de retoriske kneb, der 
bruges for at få tilhørerne med. Men det er også 
magtens tale. Ikke magtsprog. Men den tale, hvor 
statsministeren som regeringens leder kommer med 
redegørelse for “rigets almindelige stilling og de af 
regeringen påtænkte foranstaltninger” sådan som 
grundloven foreskriver. 

Det med sygehusene har derfor en anden vægt end, 
hvis jeg havde sagt det. Lars Løkkes ord har derfor 
en anden vægt. Men det er dog ikke sådan, at ordene 
skaber, hvad de nævner. Selvom det på en måde er, 
hvad Lars Løkke og alle politiske talere forsøger. Med 
ord at skabe den velvilje hos tilhøreren, som gør at 
man kan få sin politik igennem. 

Men ordene alene kan ikke skabe nye sygehuse og 
bedre økonomi. Selvom man kan få en følelse af håb 

og tro på fremtiden gennem sådan en tale. Men her 
skal man måske tænke på Obama, mere end lille Lars 
fra Græsted.  Men selv Obama har nu problemer med 
at få realiteterne til at leve op til de ord som gjorde 
ham til præsident. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studiekreds: Det evolutionære 
hjernemenneske

I efterårets studiekreds vil vi undersøge emnerne 
hjerneforskning og bevidsthed i en åben og seriøs 
og munter atmosfære. Studiekredsen henvender 
sig primært til studerende, men der er plads til alle 
interesserede.

For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst 
Nicolai Halvorsen.
Tid: tirsdage 16-18. Første gang 28. september
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale 
K1, 1. sal (bag kirken på Sankt Hans Torv)

Filmstudiekreds: Præster på film

Carl Th. Dreyers ”Vredens Dag” fra 1943

Tid: onsdag den 29. september kl. 19
Sted: Studenterlokalerne St. Kannikestræde 8, 1. 
sal

Studiekreds: Kager i teori og praksis 
– on location
På torsdag køber vi vores kage hos Dessertdragen 
og går derefter til studenterlokalerne i St. Kan-
nikestræde 8, hvor Lise Lotz vil holde et oplæg om 
forholdet mellem 
årets højtider og de 
kager vi spiser. Im-
ens spiser vi vores 
indkøbte kager, og 
der vil være kaffe 
og te.

Alle er velkomne!

Tid: torsdag den 30. september 
kl. ca. 15 ved 
dagens konditori 

- eller i St. Kannikestræde 8 kl. ca. 14.30 eller efter 
aftale. (Torsdage i ulige uger – næste gang 14. 
oktober)

Sted: Dessertdragen i Skt. Peders Stræde 26 (Næste 
gang: Konditori Antoinette, Pistolstræde)
Pris: du betaler selv, hvad du spiser og drikker. Regn 
med ca. kr. 100 for kaffe og kage.
Tilmelding: senest kl. 15 dagen i forvejen via Facebook 
eller til Lise på lotz@adm.ku.dk

Samtale om ”frihed…”
med andre studerende og studenterpræst Nicolai 
Halvorsen

Hvordan: Vi har en bunke kort med citater om frihed 
og nogle igangsættende spørgsmål på hvert kort.  Vi 
trækker et og læser citat og spørgsmål højt. Derefter 
fri samtale ud fra det vi har hørt. Når vi synes det 
kører i ring så trækker vi et nyt kort. Når tiden er 
gået går vi hjem. En oplevelse rigere og forhåbentlig 
klogere på os selv og hvad frihed betyder i dag. 

Tid: Torsdag d. 30. september kl. 16 – 18 
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8,1 
– 1169 K.

Strikkecafeen Den røde Tråd

Næste gang er 7. oktober

Wild West fest

Bourbon og bedemænd, poker og 
præster, linedance og lækkerier 
– og selvfølgelig festklædte cow-
boys og indianere. Hvad venter 
du på?

Tid: 8. oktober kl. 18.30
Sted: St. Kannikestræde 8 
Pris: kr. 75 betales i døren
Tilmelding på mail lotz@adm.
ku.dk eller på Facebook – senest 
onsdag den 6. oktober

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
StudenterMenigheden i København (SMiK) på 
Facebook
SMiKbh på Twitter
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

ALS-kursus 
til alle studer-
ende

Kære medstuderende,
Vi håber du er kommet godt ind i det nye semester. En 
særlig hilsen til vores nye medstuderende. 

Gennem de sidste 3 år har vi arbejdet på at indføre 
et kursus svarende til Advanced Life Support på 
medicinstudiet. Baggrunden for at vi arbejder med 
dette er at nyuddannede læger fra Københavns 
Universitet (KU) ikke er særlig gode til at opfylde de 
internationale retningslinjer om genoplivning fra ERC 
(European Resuscitation Council). Disse såkaldte 
ALS-retningslinjer (Advanced Life Support) beskriver 
præcis, hvordan hjertestopbehandling optimalt bør 
foregå, på baggrund af den foreliggende videnskabe-
lige evidens på området.

I en videnskabelig undersøgelse fra 2008 opfyldte kun 
23 % af alle nyuddannede læger fra KU ALS-kriteri-
erne ved behandling af et simuleret hjertestop [1].
På studienævnsmødet den 7. oktober 2008 blev der 
besluttet, at studienævnet ønsker et kursus på ALS-
niveau på medicinstudiet.
Undervisningen er dog temmelig dyr, hvorfor det ikke 
umiddelbart var muligt at indføre et sådant kursus.
Derfor har Demokratiske Medicinere på studienævns-
mødet i september bedt om at få nedsat en arbejds-
gruppe der kan se på finansieringen og den praktiske 
afstemning af kurset. Repræsentanter fra Dekanatet 
og Akut Patient-kurset på 12. semester skal være en 
del af gruppen. Center for Klinisk Uddannelse (CeKU) 
skal også medinddrages. 

Vi vil løbende holde jer informeret om hvad der sker 
i arbejdsgruppen.

Selvom vi har god evidens for at de fleste nyuddannede 
læger ikke er gode nok til at udføre hjertestopsbehan-
dling efter ALS-kriterierne, så ved vi ikke så meget om 
hvad de studerende selv synes om deres færdigheder 
i genoplivning. 

For at undersøge dette vil vi i løbet af efterårssemes-
tret udføre en spørgeskemaundersøgelse, der vil se på 
hvor godt I som studerende, selv føler jer påklædt til 
hjertestopsbehandling.

[1] Jensen M L, Hesselfeldt R, Rasmussen M B, et al. 

Newly graduated doctors’ competence in managing 
cardiopulmonary arrests assessed using a stand-
ardized Advanced Life Support (ALS) assessment. 
Resuscitation (2008) 77, 63—68

Hvem er Demokratiske 
Medicinere?
DM er en relativt ny studenterpolitisk organisation, 
der arbejder med en ny måde at drive studenterpoli-
tik på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle 
studerende at få indflydelse på studenterpolitikken 
– også de studerende, der ikke selv direkte er aktive i 
en studenterpolitisk organisation. Vi mener, at tiden 
for længst er løbet fra de traditionelle fagråds koncept 
om ”de aktives demokrati”, hvor kun dem der tropper 
op til studenterpolitiske møder kan få indflydelse på 
studiet, mens langt størstedelen holdes udenfor. 

Kan vi hjælpe dig med noget?

Vi er meget glade for at få informationer om even-
tuelle problemer som du støder på i dit studieforløb. 
Vi prøver at informere os løbende om hvad som 
sker og hvad der beskæftiger folk. Så hvis du har et 
spørgsmål, et forslag, ris eller ros, så kontakt os, så 
skal vi nok finde ud af det sammen.

STUDENTERPRÆSTEN & STUDENTERPOLITIK

af. Mia Joe/MOK.red.
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Frit Forum på Medicin rykker over i Det 

Nye Medicinerråd

STUDENTERPOLITIK

Planerne har været på tegnebrættet siden 
juni, men efter en studietur i Glasgow og 
en aftale om hvordan vi griber det an, 
er vi glade for at kunne informere alle 
medicinstuderende om, at to af listerne på 
medicin slår sig sammen og bliver større 
og stærkere.

Motivation fra Frit Forum på 
Medicin
Vi har nu eksisteret som en særskilt stu-
denterpolitisk organisation på medicin i 
et par år med succes, men vi har på det 
sidste følt, at det var unødvendigt at være 
splittede, de studerende imellem.

Vi har haft et glimrende samarbejde 
med de andre studerende, og også med 
undervisere og ledelse, men vi begyndte 
alligevel at snakke om, at det kunne 
være fedt, hvis det blev ligesom dengang, 
hvor de medicinstuderende stod samlet 
i én organisation. Medicinerrådet har 
et fornuftigt udgangspunkt, som vi godt 
kan stå inde for. Efter vores opfattelse er 
Medicinerrådet præget af fornuftige og 
engagerede studerende, så vi glæder os til 
et endnu tættere samarbejde med dem og 
til at indtræde i deres organisation.

Frit Forum vil selvfølgelig stadig eksis-
tere som en studenterorganisation for 
socialdemokratiske studerende, men for 
vores vedkommende vil det ikke længere 
indebære en separat fagpolitisk opstilling 
ved studenterpolitiske valg.

Motivation fra Medicinerrådet
Medicinerrådet har traditionelt organis-
eret alle medicinstuderende med interesse 

for studenterpolitik. Det er åbent for alle 
studerende, og vi synes det er vigtigt at de 
studerende står sammen om at forbedre 
deres studie.

Frit Forum har været en spiller i få år 
på medicinstudiet, men har på trods af 
det formået at få et seriøst program og 
indfl ydelse stablet på benene. Omvendt 
er vores gennemslagskraft og aktivitet-
sniveau faldet de sidste par år. Det vender 
nu! Vi byder medlemmerne af Frit Forum 
velkommen med åbne arme. Det bliver 
rart at få fl ere kompetente medlemmer 
til, og vi håber på, at der kommer endnu 
flere fremover. Det er nemlig ikke så 
svært at få indfl ydelse, hvis man vil – og 
den største indfl ydelse får man, hvis man 
står sammen.

Fælles mål
Vi ønsker med Det Nye Medicinerråd at 
engagere en bred skare af mennesker, 
som hver især har berøring med så mange 
grupper af studerende som muligt. Vi 
har også sendt invitation til de aktive i 
Demokratiske Medicinere om et tættere 
samarbejde. Vi er til for de studerende og 
vil forsøge at tilgodese så manges inter-
esser som muligt uden at gå på kompromis 
med kvaliteten og fagligheden af vores 
uddannelse.

Vi glæder os til at arbejde videre i en sty-
rket organisation og gøre endnu mere for 
at forbedre vores alle sammens medicins-
tudie. Alle, der har lyst til at arbejde med 
studenterpolitik er mere end velkomne i 
Det Nye Medicinerråd.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os 
gerne på: medicinerraadet@googlegroups.
com.

Med venlig hilsen
Line Engelbrecht Jensen og Simon Krab-
be, på vegne af Det Nye Medicinerråd

Indkaldelse til Ordinær 
Generalforsamling i 
Medicinerrådet (MR)
Tid:    20. oktober 2010, kl. 17.00 til ca. 18.30 
Sted:  MRs lokaler i Studenterhuset (2. sal)

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Beretning fra udvalg og tillidsposter
Vedtagelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse bestående af fem personer
Valg af revisor
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og 
bestyrelser, herunder Universitetsbogladen og 
MOKs bestyrelse.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
Drøftelse og vedtagelse af det kommende års 
politik og valgprogram
Eventuelt

Alle medicinstuderende er velkomne. 
Der vil være mad og hygge bagefter. Er du ny og har 
du lyst til at vide mere om MR og MRs arbejde, så 
kontakt os på medicinerraadet@googlegroups.com 
eller mød op på Generalforsamlingen. 

Du må gerne komme lidt før, så laver vi en introduk-
tion for nye.

Vel mødt!
Medicinerrådet
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