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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. kantinen
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: IMCC

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 43 udkommer
  FADLs generalforsamling, kl. 17.00, se s. 9
  SATS månedsmøde, kl. 16.15, se s. 13
  MIKAM månedsmøde, kl. 16.00
  Sexekspressen månedsmøde, kl. 17.00, se s. 14

Torsdag: Oplæg om Studenterrådgivning, kl. 16.15, se s. 4
  MR Workshop, kl. 16.30, se s. 6
  Studenterpræstens strikkecafe, kl. 15.30, se s. 7
  FORNIKS, kl. 17.15, se s. 13
  IMCC Exchange infodag, kl. 17.00, se forsiden 

Fredag: Studenterpræstens Wild West fest, kl. 18.30, se s. 7
  TUTORFEST I STUDENTERKLUBBEN, kl. 22.00 se bagsiden

Lørdag: Troels onkel holder fødselsdag

  Jonas' kusine holder stor 18'års
  

Søndag: Ring til David, der er LAN party med HOMAM III!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Michaels BFF's Auditions, kl. 17.00, se s. 10
  SIMS generalforsamling, kl. 16.00, se s. 13

Tirsdag: Troels og Jannie arbejder hårdt på at bestå et tocifret   
  semester

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 

Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 

2010-2011
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Reportage fra en anden fredagsbar!!!
Som en lille pendant til jonas' fotoreportage fra PE III kommer her en fuldstændig sort/hvid reportage, med garenti uden billeder fra Teologi-
fredagsbaren på cirka samme tidspunkt.
Undertegnede var i hvert fald til stede og følgende skal nok allermest ses som en fri fortolkning af de noter jeg fandt i min ellers meget seriøse 
to-do-bog dagen efter (det har åbenbart i et stykke været det helt nye sort at have en to-do-bog, så det har jeg også anskaffet mig, og ganske 
rigtig har det jo allerede vist sig at være godt at have, når man tilfældigvis står et sted og får den lyse idé at lave en reportage)....
Allerførste iagttagelse var at der ca var 40 mennesker til stede, og i hvert fald 8 af dem var medicinstuderende. Det viste sig senere at der var 
i hvert fald én seniorforsker fra kunsthistorie, en udenlandsk arkitektstuderende, en aktuarstuderende og ca 5-7 fra teologibaren i Århus...
Næste nedskrevne (om end ikke særlig let læselige) var 3½ side om et skakspil der var igang i baren. Umiddelbart nødsages jeg til at evaluere 
at det er lige lovlig kliché-agtigt at stå til fredagsbaren på teologi og spille skak i baren. Derimod er jo nødt til anerkende at det jo må have 
været noget af det mere spændende der foregik siden det endte med at fylde  3½ side i min lille bog. Den eneste fornuftige konklusion er 
derfor at jeg er nødt til at delagtiggøre dig, kære læser, i det spændende spil.
Da jeg kommer ind i spillet har sort (en teologistuderende ved navn Stefan - udtalt Stefáan) to tårne, en springer, syv bønder,  dronningen og 
naturligvis kongen tilbage. Hvid (seniorforskeren ved navn Jasper) havde to springere, et tårn, fem bønder og ligeledes kongen og dronningen 
tilbage. Det ledte mig til at vædde en øl med en eller anden om at sort ville vinde. Da den sorte dronning lige efter bliver ofret bliver jeg lidt 
bekymret for mit væddemål, men efter en masse rykken rundt hvor sort to gange melder skak føler jeg mig mere sikker i min sag. Her er det 
så desværre at mine noter bliver lidt mangelfulde: "Et par minutter er det ikke særlig spændende - de rykker rundt på brikkerne"
Her må min hukommelse så træde til, og jeg husker at spillet faktisk endte remis, og væddemålet derfor ikke blev afgjort. Til gengæld fi k jeg 
en invotation til at melde mig ind i Øbro Skakklub.....

Senere har jeg åbenbart overhørt en samtale mellem "Olga" (medicinstuderende på 12. semester, hvis rigtige navn er redaktionen bekendt) 
og Jakob (aktuarstuderende), hvor "Olga" siger til Jakob: "Du relaterer kun igennem andre mennesker, f.eks. en fl ot blondine!" "Olga" 
fortæller senere at Jacob er tilknytningsforstyrret og nok var forsømt som spæd.... Konklusionen herfra er nok at vi, medicinstuderende, burde 
gå lidt mere ud blandt andre mennesker!

Men ingen reportage uden en bedømmelse, og her fi k jeg lidt hjælp fra de udsendte fra Teologibaren i Århus. På en skala fra et til ti gav de 
den københavnske bar 8, og tilføjede at i Århus er folk lidt tidligere fulde...Det må være noget med luften.
Umiddelbart synes undertegnede at der var lidt for få mennesker, specielt i forhold til størrelsen på lokalet, og man står tilbage med en lille 
smule misundelse over antal kvadratmeter pr. studerende.

Jeg giver 6 ud af ti.

MiaJoe / MOK

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

STØTTEFEST
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Åbningstider  
Mikroskopi i lokale 15.2.15, Efterår 2010
     
Oktober Teknisk Assistent: Demonstrator:
 4. 16 - 20 Birgitte 
 13. 14 - 18 Stine 
 20. 14 - 18 Irfan 
 27. 16 - 20 Birgitte 

November    
 1. 8 - 12 Irfan 
 5. 16 - 20 Stine Carina (16-20)
 9. 17 - 21 Stine 
 12. 14 - 18 Birgitte 
 17. 17 - 21 Birgitte 
 18. 16 - 20 Irfan 
 23. 14 - 18 Birgitte 
 25. 14 - 18 Irfan 
 29. 14 - 18 Birgitte 

December    
 3. 14 - 20 Stine Carina (14-20)
 7. 15 - 21 Birgitte 
 10. 14 - 22 Stine Carina (16-22)
 11. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
 12. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
 13. 2. sem skriftlig eksamen 
 13. 15 - 22 Stine Carina (16-22)
 14. 15 - 22 Birgitte Carina (16-22)
 15. 2. Sem Spotprøve 
 28. 16 - 20 Birgitte Carina (16-20)

Januar     
 2. 10 - 14 Irfan 
 3. 3. Sem Spotprøve 

Februar    
 17. 17 - 21 Birgitte Jon (17-21)
 20. 10 - 16 Birgitte 
 21. 2. Sem Spot reeksamen
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Oplæg om Studenterrådgivningens - gra�s 
�lbud!
Den samlede Studievejledning ved Sund inviterer hermed alle studerende ved 
det Sundhedsfaglige Fakultet �l et oplæg ved Studenterrådgivningen.

Vi henviser o�e studerende �l Studenterrådgivningen og oplever, at mange 
er glade for den hjælp, de får �l eksempelvis at slippe af med eksamensangst, 
komme igennem en depression eller koncentra�onsproblemer, at få overblik 
over økonomiske problemer og få styr på specialet. 
Oplægget vil give et indtryk af, hvad Studenterrådgivningen er og hvilke gra�s 
�lbud de har �l de studerende ved KU – altså jer!

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

Med venlig hilsen
Den samlede Studievejledning ved Sund

Studievejledningen for Medicin     
Uge 40-41, Oktober 2010
Dag Dato Telefon�d Træffe�d Vejleder 
Tirsdag 5/10 1100 – 1200 0900 – 1100  Chris�na Olesen
Torsdag 7/10 1200 – 1300 1300 – 1500 Sedrah A. Bu�
Tirsdag 12/10 1100 – 1200 0900 – 1100  Chris�na Olesen
Onsdag 13/10 0800 – 0900 0900 – 1100 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 14/10 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Bu�

Personlig samtale kan bes�lles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bes�lt �d, er du velkommen �l at afvente en ledig �d!

Den Interna�onale Studievejledning
Dag Telefon�d Træffe�d Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl 
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl 
Vejledningen i træffe�den er temaopdelt. Du skal ikke bes�lle �d, men blot møde op på 
�dspunktet for det tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:   Den Interna�onale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffe�dslokale er: 9.1.33a   træffe�dslokale er: 9.1.35

STUDIEVEJLEDNINGEN

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
7. Oktober – 10. November 2010

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

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

SUNDs infoskærme havde 1 års jubilæum d. 1. september 2010. Det har været 
et godt første år med mange spændende annonceringer og budskaber, og mange 
eksempler på god kommunikation.
I april i år fik vores infoskærme nyt software. Det er blevet overraskende godt 
modtaget, og har vist sig både at dække de fleste af vores behov og at være let 
at bruge. SUND har netop fået bevilget midler til indkøb af yderligere to 40”-in-
foskærme. Den ene skal hænge hos Folkesundhedsvidenskab på CSS; den anden 
på fællesarealer på Panum.
Infoskærmene kan blive et endnu bedre medie til at reklamere for vores forskel-
lige aktiviteter på SUND. Alle SUNDs indholdsleverandører inviteres derfor til 
et kombineret erfa- og infomøde om SUNDs infoskærme onsdag d. 13. oktober 
2010 kl. 15-16 i EDB-studiesalen (9.2.14a+b). På mødet vil vi gerne høre om dine 
gode og mindre gode erfaringer med skærmene, se eksempler på god og dårlig 
kommunikation på skærmene, og spørge til hvad du gerne vil bruge skærmene 

til – både som afsender og modtager af budskaber.
På mødet tildeles også logins til det nye styresystem. I overgangsfasen fungerer 
det hidtidige brugernavn og password, men det varer ikke evigt! Er du forhindret 
i at deltage i mødet, så kontakt Gunilla (guso@sund.ku.dk) for at få et nyt log-in 
(med angivelse af, hvem du skriver for / repræsenterer), hvis du skal have adgang 
til at lægge beskeder på skærmene.
Har din basisgruppe ikke allerede en indholdsleverandør (altså en person, der 
har log-in til infoskærmene og viden om, hvordan de bruges), så kontakt Gunilla 
(guso@sund.ku.dk).
 
Venlige hilsner
Michael Loua og Gunilla Sommer.

Invitation til erfa-/infomøde om SUNDs infoskærme

STUDIETILBUD
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Brugerundersøgelsen fra sommeren 2010 

Brugerundersøgelsen viser, 
at I generelt er tilfredse 
med den service I får fra 
Eksamenskontoret og 
Studenterekspeditionen. 
Den personlige betjening, 
tidligere udmelding af 
eksamenstidspunkter, og bedre 
stole på Peter Bangsvej er nogle 
af de emner, hvor vi kan gøre det 
bedre. 

Kære Studerende

Tak for jeres deltagelse i den brugerundersøgelse 
som Eksamenskontoret og Studenterekspedi-
tionen har gennemført kort før sommerferien.  
Det er mig bekendt første gang at fakultetet 
har spurgt alle studerende om hvad de mener 
om vores administration og serviceniveau. Un-
dersøgelsen har givet meget nyttig viden som 
vi nu vil arbejde videre med. Jeg har nedenfor 
forsøgt at kommentere nogle af undersøgelsens 
hovedkonklusioner.
Vi har sendt brugerundersøgelsen til 5147 stud-
erende. I alt 712 studerende har svaret, og det 
giver en svarprocent på knap 14%. Det er ikke 
fantastisk højt, men alligevel tilfredsstillende, når 
man tænker på at I var travlt beskæftiget med ek-
samener mv. lige op til sommerferien. 80% af de 
studerende, der besvarede spørgeskemaet læser 
Medicin, hvilket nogenlunde svarer til den andel af 
Medicin-studerende vi har på fakultetet.

Studenterekspeditionen
89 % er tilfredse, meget tilfredse eller yderste 
tilfredse med mulighederne for at få kontakt 
til Studenterekspeditionen. 79% er tilsvarende 
tilfredse, meget tilfredse eller yderste tilfredse 
med den vejledning man får.  Samtidig er 73% 
tilfredse, meget tilfredse eller yderste tilfredse 
med den betjening de får i Studenterekspedi-
tionen. 
Det fremgår dog af bemærkningerne, at en 
del studerende ikke fi nder serviceniveauet helt 
tilfredsstillende. I har angivet, at I forventede en 
anden personlig betjening og i nogle tilfælde har I 
følt jer direkte uvelkomne. Det er selvfølgelig ikke 
godt nok og vi vil arbejde hårdt på forbedringer. 
Samtidig har vi længe gået og overvejet om op-
gavesammensætningen i Studenterekspeditionen 
er den rigtige. En kombination af f.eks. tunge 
indskrivningsopgaver, specialehåndtering og 
eksamensadministration for udenlandske læger 
har vist sig at være uforenelig med de mange 
personlige studenterhenvendelser.  Derfor har vi 
allerede i foråret besluttet at fl ytte de almindelige 
ekspeditionsopgaver fra Studenterekspeditionen 
til det nye Studieservicecenter, der åbner den 
1. oktober 2010. Det bliver derfor i Studieserv-
icecentret man som studerende skal henvende 
sig når man f.eks. skal have dokumentation for 
studieforløb, skal indlevere blanketter og læ-
geerklæringer eller i øvrigt har generell!
 e spørgsmål. Samtidig arbejder vi på at gøre fl ere 
processer elektroniske, så man som studerende 
f.eks. kan afl evere sine opgaver via Absalon og 
dermed også kunne printe en kvittering for afl ev-
ering ¿ en mulighed mange har efterspurgt.

Eksamenskontoret
92 % er tilfredse, meget tilfredse eller yderste 
tilfredse med mulighederne for at få kontakt 
til Eksamenskontoret og 85% er tilsvarende 
tilfredse, meget tilfredse eller yderste tilfredse 
med den vejledning man får.  Samtidig er 86% 
tilfredse, meget tilfredse eller yderste tilfredse 
med den behandling de får i Eksamenskontoret. 
Vi er selvfølgelig meget glade for de pæne tal.
Mange studerende fi nder dog, at de for sent 
får oplysninger om hvornår de skal til mundtlig 
eksamen. Normalt gives disse oplysninger en 
uge før eksamen i forbindelse med udsendelse 
af eksamensbrevet. Eksamenskontoret vil meget 
gerne kunne give disse oplysninger tidligere, men 
det er i praksis meget vanskeligt specielt på de 

kliniske semestre på lægeuddannelsen.  Det er et 
stort puslespil at få kabalen til at gå op og der er 
løbende rigtigt mange ændringer til planen. Ek-
saminatorer eller censorer melder fra selv om de 
ellers har givet tilsagn eller de studerende vælger 
at framelde sig eksamen, hvilket jo kan ske indtil 
7 dage før den første eksamensdag. Endelig får 
Eksamenskontoret tit jeres kursusattester meget 
sent. Da det ofte er en forudsætning at kurset 
er gennemført, for at I må gå til eksamen, kan 
den endelige plan først lægges, når alle disse 
oplysninger er i hus. Samtidig er vi nødt til at 
tilrettelægge eksamen så rationelt som muligt, 
så der ikke er huller i plan!
 en, hvor studerende har meldt fra eller ikke er 
berettiget til at gå til eksamen. Vi vil undersøge 
om vi kan forbedre situationen, men det er ikke 
en let opgave og kan medføre at forbedringer 
sker på bekostning af noget andet.
Det fremgår også af kommentarerne, at I er noget 
utilfreds med at karakteropslagene i nogle tilfælde 
har været forsinket i forhold til den dato, der er 
udmeldt i eksamensplanen. Vi lægger meget 
vægt på, at man som studerende kan stole på de 
oplysninger, der fremgår af de eksamensplaner 
som studienævnene har vedtaget, og at datoerne 
ikke bliver ændrede. Vi er derfor meget ærgerlige 
over, at det fl ere gange har været nødvendigt at 
udskyde fristen for karakteropslag. På baggrund 
af jeres bemærkninger vil vi nu indskærpe over 
for eksamensformændene, at det er deres ansvar 
at alle eksaminatorer og censorer overholder de 
udmeldte frister. Karaktererne tastes altid straks 
efter, at vi har modtaget dem, så I kan se dem 
på KUnet. Umiddelbart efter hænges en kopi af 
karakterlisten op i Vandrehallen ud for Fakultet-
ssekretariatet. 

ITX projektet
De fl este af jer er meget tilfredse med, at de 
skriftlige eksamener nu afvikles på computer som 
fakultetet stiller til rådighed for de studerende på 
Peter Bangsvej. Det er i øvrigt det eneste sted i 
Danmark, hvor universitetet stiller disse faciliteter 
til rådighed for de studerende. 67% fi nder at det 
tekniske udstyr (f.eks. pen og PC) er godt eller 
meget godt, mens 26% synes det er rimeligt. Kun 
5% synes det er dårligt eller meget dårligt.
Der er dog markant 
utilfredshed med de fy-
siske forhold. Specielt 
stole og borde bliver 
voldsomt kritiseret 
og det er ganske for-
ståeligt for de svarer 
jo ikke til de krav man 
med rette kan stille 
i 2010! Fakultetet er 
derfor gået i gang med 
at fi nde ressourcer til 
at udskifte stolene. Vi 
håber på, at vi allerede 
kan have skiftet en del 
af stolene til januar-
eksamen. Derimod kan 
vi ikke umiddelbart 
udskifte bordene, da 
vi ellers ikke vill have 
eksamenspladser nok 
på Peter Bangsvej.
 
Generelt svært 
at fi nde rundt
Det fremgår fl ere sted-
er i undersøgelsen, at 
man som studerende 
har vanskeligt ved at 
fi nde rundt på Panum. 
Det gælder dels hvilken 
administrativ enhed 
man skal henvende sig 
til og dels på hjemme-
sider og andre steder, 
hvor der ligger relevant 
information. Kun ¼ 
af de studerende kan 
på hjemmesiden fi nde 

studieordningernes fællesdel, finde vigtige 
oplysninger om til- og framelding af eksamen, 
eller hvornår der udsendes eksamensbrev etc. Vi 
vil nu gennemgå vores hjemmeside for at sikre 
at vigtige oplysninger træder tydeligere frem. 
Samtidig skal I som studerende være opmærk-
somme på de mails I modtager, hvor der f.eks. 
er henvisning til fællesdelen.
Vi håber også, at det med det nye Studieservice-
center bliver nemmere at fi nde rundt i adminis-
trationen på fakultetet. Fremover skal man altid 
henvende sig her, medmindre man skal have fat i 
en konkret person i enten Eksamenskontoret eller 
Studieadministrationen ¿ typisk fordi man allerede 
har haft kontakt om samme sag tidligere.  Stud-
ieservicecentret vil også kunne være behjælpelig 
med oplysning om hvor man skal gå hen, hvis 
ikke spørgsmålet ligger inden for de områder de 
selv kan hjælpe med.

Vinderne
Som I ved ville vi trække lod om 3 præmi-
er blandt de studerende, der har deltaget i 
brugerundersøgelsen. Lodtrækningen er nu 
foretaget og de heldige vindere er Ida Josephine 
Fugleholm, Martin Kai Malling Andersen og 
Sudakaran Gnanasegaram. De vil få tilsendt et 
gavekort på 1000 kr. til Boghandlen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de studer-
ende, der har bidraget til undersøgelsen. Vi har 
studeret jeres svar nøje og lært rigtigt meget af 
dem. Vi kan naturligvis ikke opfylde alle jeres 
ønsker, men vi kan love jer, at vi har fokus på det 
højest mulige serviceniveau. 

I ønskes en fortsat god studietid på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

Med venlig hilsen
Martin Stampe Noer
Studiechef

STUDIET

Kana
rieka

t Mia Joe/MOK.red.
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Vi i demokratiske medicinere synes det er vigtigt, at de forskellige studenterpolitiske 
organisationer arbejder godt sammen. Alligevel er det en god ide med mangfoldighed 
og flere forskellige organisationer. Vi har jo forskellige holdninger og forskellige 
måder at arbejde på. Det giver mere magt til de studerende, der kun engang om 
året får lov til at stemme.  

Kære Frit Forum og kære Medicinerråd
Frit Forum + Medicinerrådet = Medicinerrådet
Sådan står det med store bogstaver på sidste uges MOK (BTW: Dette matematiske 
udsagn er sandt hvis og kun hvis…). Vi fra Demokratiske Medicinere ønsker 
jer tillykke med brylluppet og håber I kommer til at hygge jer rigtig meget 
sammen. 
Det er jo slet ikke så længe siden at I gik fra hinanden. Vi husker alle 
generalforsamlingen i Medicinerrådet den 19. oktober 2006, hvor der blev stillet 
mistillid til Simon Krabbe (formand for Frit Forum på SUND) som derfor ikke 
måtte ”repræsentere [Medicinerrådet] i holdninger eller udvalg”(1) efterfølgende. 
Der fulgte et debatoplæg med titlen ”Bekæmp Monopolet” (altså Medicinerrådets 
monopol på studenterpolitik) fra Simon Krabbe, hvor han indleder med de smukke 
ord: ”Alle mener ikke det samme om alt.”(1)
Men den dystre tid og striden fra fortiden er ovre, nu skal der fejres bryllup på 
ny. Og nu synes man altså i Frit Forum at ”Medicinerrådet har et fornuftigt 
udgangspunkt, som vi godt kan stå inde for.”(2)
Det glæder os, at I to har fundet sammen igen, for det er jo altid dejligt med sådan 
en lykkelig begivenhed. Men bliv nu ikke alt for enig i alt. Som Simon har skrevet 
for snart 4 år siden, så mener vi ikke alle sammen det samme. Og det er godt! Lad 
os remse nogle eksempler op: 
Den 6. oktober 2009 havde vi i studienævnet en dispensationssag, 
hvor Frit Forum og Demokratiske Medicinere gerne ville give 
en studerende en ekstra chance, mens Medicinerrådet ikke 
mente der forelå en usædvanlig omstændighed, og derfor ikke 
ville tilgodese den studerendes ønske.
 Så er der sagen om en ny eksamensform på 3. semester – et 
forslag oprindeligt udarbejdet af Demokratiske Medicinere. 
Da der skulle stemmes om forslaget på studienævnsmødet 
den 9. marts 2010 stemmer Frit Forum imod forslaget, mens 
Medicinerrådet er villig til at støtte forslaget. 
Og så er der selvfølgelig sagen med 10./11. semester, hvor 
Frit Forum og Medicinerrådet stemmer for beslutningen om 
at man ikke længere må bytte om på de to semestre, mens 
Demokratiske Medicinere stemmer imod.(3)
Dette er bare tre eksempler fra de sidste 12 måneder. 
Selvfølgelig har vi også været enige i nogle sager. Lad os 
endelig stå sammen, når vi er enige i en sag, for sammen står 
vi stærkest. Uenighed for uenighedens skyld er et tåbeligt og 
barnligt projekt. 
Men nogle gange så er vi er altså uenige. Som medicinere ved 
vi jo alle at ”equilibriet er døden.” Så er det da godt, at alle ikke 
mener det samme om alt. 
Derfor er vi også lidt vemodige når vi se’r og hø’r, at noget af det 
levende demokrati og den pluralitet som så langsomt var spiret 
frem på Panum, nu falder sammen og vi står tilbage med kun 2 
partier – 2 holdninger. Vælgerne mister noget af den indflydelse, 
den valgmulighed, som de tidligere har haft. 

Vi fra Demokratiske Medicinere ved godt at det er hårdt at lave studenterpolitik. 
Det er ikke ligefrem den mest sexede fritidsinteresse, som vi har valgt. Selvom vi 
prøver at forestille os et liv som studenterpolitikere med callgirls, coccaine og caviar, 
så plejer det i stedet at indbefatte lange møder alle ugens eftermiddage. Sidde ved 
det runde bord med overlæger årgang ’31, der gerne vil have studieordningen ’57 
tilbage (det er faktisk ganske sjovt). Eller svare på et hav af e-mails med tilbud 
om at sidde i et udvalg der beskæftiger sig med dyrevelfærd på Panum (det er 
faktisk et spændende emne). 
Det vi, Demokratiske Medicinere, laver er at tage fat i et konstruktivt projekt og 
sætte det i gang. På den måde kan man f.eks. indføre en syge-/reeksamen på alle 
semestre. Eller lave en ny logbog til Tidligt Kliniske Ophold (TKO).
For tiden arbejder vi på at indføre et kursus i avanceret genoplivning (ALS) til 
alle studerende. Det er faktisk et rigtigt fornuftigt arbejde, hvor man føler at 
man kan gøre noget som er vigtigt for de medstuderende, studiet, universitetet og 
patienterne. I er meget velkomne til at deltage i processen, hvis I har lyst.
Nu må vi bare ønske jer held og lykke i fremtiden, vi håber på et godt samarbejde 
med det ”Nye” Medicinerråd (og husk så at give Simon Krabbe lov til at sidde i 
udvalg og sige sin mening igen).
Med venlig hilsen,
Demokratiske Medicinere

[1] Læs hele historien i MOK årgang 39, udgave 10
[2] MOK årgang 43, udgave 5, bagsiden 
[3] Se Referat fra Studienævnsmøde 1. juni 2010, medicin.ku.dk/studienaevn/referater_SN/

Skriv til os på mail@DemokratiskMedicin.dk hvis du har en kommentar.

Frit Forums kandidater på medicin har meldt sig ind i 
Medicinerrådet, og det byder på nye opgaver.  Det nye 
Medicinerråd er til for de studerende, og derfor indbyder vi alle 
– nye som gamle studerende – til at deltage i en workshop, hvor 
vi vil diskutere og pejle os ind på de vigtigste fremtidige opgaver 
på vores medicinstudie, som det nye Medicinerråd skal tage fat 
på. Har du nogle idéer eller forslag, så er du meget velkommen 
til at komme og deltage også.

HVEM: Alle medicinstuderende
HVORNÅR: Torsdag d. 7. oktober kl. 16.30-18.30 
HVOR: Studenterhuset, 1. sal

Vi kan altid bruge flere mennesker i arbejdet på at forbedre 
vores alle sammens medicinstudie. Derfor er alle, der har lyst 
til at arbejde med studenterpolitik, mere end velkomne. Det 
nye Medicinerråd er den største studenterpolitiske gruppe i 
Studienævnet for Medicin, med tre af fem pladser.

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

Hilsner
Det nye Medicinerråds særlige arbejdsgruppe
Kim Bartholdy, Jonas Olsen og Simon Krabbe

Nye mennesker – nye tanker og ideer
Workshop om visioner og politik for det nye Medicinerråd

STUDENTERPOLITIK

ved Kasper Aagaard, Henrik Øøh, Anders Gullach og Dennis 2 Zetner

Redaktionen er i denne uge gået i niogtres-mode. Derfor vil der i denne uge ikke være noget sjovt/interessant/modbydeligt/nyskabende/citatska-
bende at læse her, hvorfor vi henviser til næste, forrige eller andetsteds på denne side i MOK for underholdning.
Slutteligt vil vi bare opfordre alle til at komme til Akummerlounge bar til 69-timers bar.*
Mere slutteligt vil tragtbar igen være at finde en aften under 69, så tag din værste ven i hånden og kom ud og tragt dig ned i atriumgården! 
Det bliver kastanje.

Medium okkulte hilsner
Anders Gullach, Henrik Ø, Dennis 2 og Kasper Aagaard

*Stem på Akummelounge bar til 69-timers på http://www.weebls-stuff.com/toons/Jazz+Horse

Det okkulte hjørne
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 40, 2010

Platforme - om sprog og 
kommunikationsformer IV
Kære læser,
Som Nicolai antydede i sidste uge, da han skrev 
om ”talegaver”, så bruger man sproget forskelligt 
afhængigt af hvilken sammenhæng man befinder 
sig i. Talesprog er fx flere ting. Det kan være vores 
almindelige hverdagstale, som vi bruger indbyrdes 
helt uformelt, men det kan altså også forstås som 
det langt mere formelle og ofte svulstige sprog, som 
anvendes i taler – i sidste uge eksemplificeret ved 
en politisk tale af statsministeren.
På tilsvarende måde med skriftsproget – og i 
snævrere forstand det skriftsprog, som vi bruger 
på internettet. Internettet fyldes i dag i langt 
højere grad end for bare ganske få år siden af 
”brugergenereret stof” og det er nemt for enhver at 
taste indhold ind, som i løbet af et blink med øjet og 
et klik med musen er offentliggjort til alverden.
Internettet 2,0 udgøres af et væld af forskellige 
platforme og muligheder for at bidrage med tekst 
– og billeder – på nettet, og det er ikke ligegyldigt, 
hvordan man bruger sproget på de forskellige 
platforme. Og i videre forstand – hvordan der 
kommunikeres. For kommunikation er jo ikke kun 
sprog i form af ord.
Noget som efterhånden er en anelse old school 
er at etablere en hjemmeside. Det er i hvert fald 
so last year at have en hjemmeside, som IKKE 
er interaktiv. At etablere en helt udynamisk 
hjemmeside, som kun indeholder information i 
en envejskommunikationsstrøm – FRA mig TIL 
dig – det er IKKE 2010-stil. Med mindre altså, at 
man supplerer med noget andet. Og her kommer 
Facebook, Twitter, blogs, YouTube og alle de andre 
sociale netværk ind i billedet.
Studenterpræsten – og studentermenigheden 
– har en hjemmeside på www.studenterpraesterne.
ku.dk, men vi er også til stede på andre platforme. 
Vi arbejder løbende med at få kommunikeret vores 
eksistens og vores tilbud ud til vores målgruppe 
– dig og alle de andre studerende i København – og 
må derfor også løbende overveje vores sprogbrug.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studiekreds: Det evolutionære 
hjernemenneske
I efterårets studiekreds vil vi undersøge emnerne 
hjerneforskning. Studiekredsen henvender sig 
primært til studerende, men der er plads til alle 
interesserede.
 
For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst 

Nicolai Halvorsen.
Tid: tirsdage 16-18. Næste gang 12. oktober.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale 
K1, 1. sal (bag kirken på 
Sankt Hans Torv)

Studiekreds: 
Kager i 
teori og 
praksis – on 
location
Denne torsdag 
vil vi svælge 
i overdådige 
kager Antoinette-style. Dronning Marie 
Antoinette var hende, der – måske – så ud over 
sit sultende folk og undrede sig: ”Hvis de ikke har 
noget brød, hvorfor spiser de så ikke bare kage?” 
Alle er velkomne! 

Tid: torsdag den 14. oktober kl. ca. 15 ved dagens 
konditori 
- eller i St. Kannikestræde 8 kl. ca. 14.30 
Sted: Konditori Antoinette, Pistolstræde (Næste 
gang: Tea Time, Birkegade 3 kld.)
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

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op hver anden torsdag 
og du er velkommen uanset dit strikkeniveau. Der 
er dygtige strikkere til stede, som kan hjælpe dig i 
gang – eller videre - med dit strikketøj. Der er kaffe 
og kage på bordet.

Tid: 7. oktober kl. 15.30-17.30. (Torsdage i lige uger)
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy 
Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis – men sparegrisen tager gerne imod et 
lille bidrag

Wild West fest
Bourbon og bedemænd, poker og præster, linedance 
og lækkerier – og selvfølgelig festklædte cowboys 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

Kroppen som det nye tempel
Foredrag og debat ved Søren Tange Kristensen: 
Det forekommer paradoksalt, at vi i en historisk 
periode med rigelig mad er mere optagede af 

kroppen og dens behov end nogensinde før. Hvor 
maden tidligere, foruden at sikre overlevelsen, 
hovedsageligt blev brugt til at markere festlige 
anledninger, lever vi i dag i en tid hvor mad og 
spisning ustandseligt lades med nye og skiftende 

betydninger. 

På sin vis minder vores forhold til mad og 
krop om tidligere tiders religiøst inspirerede 
indre renselse, som man for eksempel ser det 

i fasten. Men den adskiller sig også. Læs mere 
på Facebook.

Der indledes med temagudstjeneste ved 
studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen.

Tid: tirsdag 12. oktober kl. 19.00 (foredraget 
begynder ca. 19.30)
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 
København S

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

STUDIETILBUD

GØGL

LINKS FOR KINKS
Link redaktionen har ligget 
stille på det sidste på grund 
af en virus.... Efter che-
fredaktøren har udstedt et 
totalt forbud for cakefarts.
com og jarsquatter.com er links 
for kinks tilbage medfornyet 
energi...

Troels/MOKred

Det nyeste hit i klubben - 
lavet over nummeret I seen 
Beyonce... 
youtube: jeg så medina

BACKIN UP
Et dramatisk vidneudsagn IRL! når 
du nu er inde på den, så prøv 
bagefter "backin up song". flot 
auto-tune...
Youtube: Eccentric witness De-
scribes Robbery attempt.
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

AFLYSNING AF VENTILATØRKURSER

Pga. lokalemangel er vi desværre nødt til at afl yse følgende Ventilatørkurser: 
hold D og E efteråret 2010.

mvh. FADLs Vagtbureau

BIOPSIHOLD 1611 SØGER 
NYE MEDLEMMER
Vi er et lille hold på pt. 7 medlemmer, der 
søger 2 nye kollegaer. Vi arbejder på Herlev 
Hospitals hæmatologiske afdeling, hvor vi 
tager knoglemarvsbiopsier assisteret af en 
sosu-assistent samt tager blodprøver, laver 
venesectio og lægger venfl ons. Typisk tager 
vi 5-6 biopsier pr. vagt. Vores arbejdstider 
er mandag, torsdag og fredag fra 9-14 
samt tirsdag og onsdag fra 9-15. Vi afl ønnes 
med VT holdløn. Arbejdet er lægefagligt 
relevant og kan tælle som valgfrit klinisk 
ophold (VKO). 
Oplæring fi nder sted i oktober måned, så 
du kan tage selvstændige vagter senest fra 
november.

Du skal: 
- Min være holdsat 8. semester.
- Være medlem af FADL og have gyldigt 
akkrediterings-kort. 
- Minimum have 300 SPV-timer.
- Kunne tage 3-4 lønnede følgevagter i 
uge 42 og 43 i oktober og egne vagter fra 
november.
- Deltage i holdmødet fredag d. 22. 
oktober.
- Være indstillet på at tage 4 vagter om 
måneden – også i eksamensmåneder.
- Planlægge at blive på holdet minimum et 
år og meget gerne længere.
- Der vil blive lagt vægt på tidligere 
holderfaring, VT-uddannelse, erfaring fra 
stikkerhold, bred klinisk erfaring, interesse 
for specialet og god holdånd.

OBS. ALLE ovenstående kriterier skal være 
opfyldt for at komme i betragtning til 
stillingen. Det vil b.la. sige har du ikke taget 
din Trykbrandtest (mellem 1.-18.maj) samt 
fået udleveret nyt akkrediteringskort vil du 
ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfrist:  Tirsdag d. 12. oktober 
2010 kl. 08.00. Ansøg via www.fadlvagt.
dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Hold ”1611”
Samtaler forventes afholdt fredag den 
15.oktober  
Hvis du har spørgsmål kontakt Alexander på 
alexander.nygaard@gmail.com 

A N N O N C E R

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

VAGTBUREAU

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 ansættel¬se som 
kardiologisk assistent fra uge 42 2010.

Hvem vi er
Vi er 14 medicinstuderende, som arbejder som kardiologiske 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 indlæring 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 vag¬ter 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 væ¬re 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 opmærksomme på.
- Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. tidspunkt for ansættelsessamtale.

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

LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT 
- RIGSHOSPITALET 

Lægevikarhold 7701 søger  4  nye 
medlemmer med ansættelse pr. 1. 
december 2010.Vi skriver dagligt journaler 
på elektive patienter på thoraxkirurgisk 
afdeling, Rigshospitalet. Jobbet giver 
således god rutine i objektiv undersøgelse 
og journalskrivning. Arbejdet er til 
tider travlt, men lærerigt. Vi er i alt 11 
medicinstuderende på et velfungerende 
hold med god holdånd og sammenhold.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 
07.45 – 13.45. 
Krav:
- FADL-medlemsskab
-  Bestået farmakologieksamen og 
anæstesiologikursus, dvs. du skal have 
bestået 9. semester.
- Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. 
måned – også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring, lægevikariater 
og m.m. er en fordel, samt studerende, 
der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
- Gyldigt akkrediteringskort.
- Du skal kunne deltage i næste holdmøde 
den 20. oktober 2010 kl. 16.
- Du skal kunne tage 3 lønnede følgevagter 
i løbet af november.
- Du skal skrive en begrundet ansøgning 
(gøres under bemærkninger i  det 
elektroniske ansøgningsskema)
Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående 
krav skal være opfyldt for at søge denne 
stilling. Det vil b.la. sige at hvis du ikke har 
været inde og taget sin trykbrandtest, samt 
fået udleveret ny akkrediteringskort efter 
den 18.maj, opfylder du ikke kravet.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for 
lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til 
holdleder Anders Bech Jørgensen, send en 
e-mail til andersbech@stud.ku.dk 

Ansøgningsfrist: Mandag den 12. oktober 
2010 kl. 08:00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7701”. 
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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

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

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

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.

derefter og i MOK den 10. november.
ber. Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest 
derefter og i MOK den 10. november.

DEN 6. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN

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.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Hvis

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 RepræsentantskabetFrist 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

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 

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

Rigtige mænd (m/k) 
tager til 

Generalforsamling i FADL 
- og spiser smørrebrød bagefter!

Se mere på fadl.dk og på facebook 
eventet via gruppen FADL København

Ny rabataftale med Crossfi t Copenhagen
“CrossFit er et styrke- og konditionsprogram bygget op omkring konstant varierende 
funktionelle bevægelser, der udføres ved relativ høj intens-
itet”

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.
Husk dit studiekort med dit FADL Klistermærke på for at opnå rabat!
se mere på fadl.dk

Kursus i radiologi
Det er med glæde at FADL igen 
kan tilbyde kursus i radiologi.
Det nyoprettede kursus forløber 
over 2 dage og datoerne er den 
23/11 og 30/11 fra kl. 17 - 21. 
Tilmelding til kurset åbnes 
på mandag d. 11 kl. 16 og der 
kan læses om kurset på fadl.dk 
snarest.

Ledige kursuspladser
Der stadig pladser på følgende hold:
Kardiologi 1+2+3+4
Neurologi 1+2
EKG 1+2+3+4
Akut medicin 3
Kurserne koster 75 kroner per dag.

Husk m
edlems-

klistermærke
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Kære Stud.meds,
Mangt et år har jeg gået på Panum, og kendskabet til min eksistens er efterhånden blevet større og større. Som Spidermans 

kræfter er dette nu blevet en gave og en forbandelse. Jeg ved ikke længere, hvem er der mine ægte venner :sadface:. Nu skal det 
være slut! Jeg leder derfor efter en ny og ÆGTE BFF. 

Jeg holder auditions ved Studenterklubben MANDAG D. 11/10 kl 17 (efter mandagsmøde). 

Ligesom man til en X-factor-audition skal præsentere sine sangevner, så skal DU vise, hvorfor netop DU skal være min nye 
BFF. Du har mellem 0 og 30 sekunder til at vise, hvad det er, der gør dig til min eneste ene BFF. Audition kan fx være et knækp-

rosa, en dans, puppetry of the penis-imitation eller blot en tale. 

Potentielle BFFs vil herefter blive valgt ud fra auditions. Hver mandag over de næste 5 uger laver jeg forskellige events, der vil 
vise mig, om du er min sande BFF. Det betyder også, at der i løbet af disse uger er nogle dejlige personer, som jeg må sige farvel 

til :sadface:. 
Hvis du bliver min BFF, så vinder du – udover mit evige venskab – en uvurderlig præmie *10hi, f9s*. 

T.T.Y.S. 
XOXO,

- Michael

DU BLIVER HVAD DU SPISER
Menneskets ernæring

3. udgave

Redigeret af Arne Astrup, Jørn Dyerberg, Steen Stender 

og Susanne Gjedsted Bügel

Menneskets ernæring er en tværfaglig lærebog, der beskriver sammenhængen 

mellem de fysiologiske og biologiske processer, som er nødvendige for opret-

holdelse af livet. Ernæring er imidlertid meget mere end blot opretholdelse af 

liv, og bogen omfatter derfor også kapitler om bearbejdning af fødevarer, love 

og regler og de kulturelle og historiske forudsætninger for, hvad vi spiser samt, 

hvad der ligger til grund for de råd og anbefalinger, der udsendes. Med bidrag af 

bl.a. Claus Meyer og Chris MacDonald samt en lang række ernæringseksperter 

dækker bogen stort set alle aspekter af ernæring.

Gennem livet har mennesker forskellige behov, og der er kapitler om ernæring 

i forbindelse med graviditet, børn og gamle og om de specielle behov, der opstår 

i forbindelse med sygdom, hvor ikke mindst de store livsstilssygdomme spiller 

en afgørende rolle. Nyhed
624 sider 
Kr. 558,- 

(vejl.)

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

KEYBOARDSPILLER 
SØGES
 
Panum-band bestående 
primært af medicinstu-
derende søger en key-
boardspiller.
 Bandet spiller ude til 
større fester og gør det 
i pop, rock og meget an-
det dansevenligt musik, 
men også i det lidt mere 
eksperimenterende.
 B a n d e t  h a r  f a s t 
øvetid mandag aften 
kl. 19:30-23:00 i Pa-
num Studenterklubbens 
øvelokale. 
Er du interesseret? send 
en mail til 
rasmuskoster@hotmail.
c o m  o g  s e v e r _
m@hotmail.com.

ANNONCER
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FYR-aften 
FOREDRAG FRA FELT-
HOSPITAL I AFGHANISTAN
Kom og hør overlæge Kirs�ne Hermann 
fortælle om sin udsta�onering som radiolog på 
felthospitalet Camp Bas�on i Afghanistan.

Foredraget tager udgangspunkt i det radiologiske arbejde, men 
andre specialer samt studerende med interesse for radiologi og 
udsta�onering er også meget velkomne Onsdag den 13. oktober 
kl. 17, auditoriet ved opgang 4122 (indgang fra trappeopgangen), 
Rigshospitalet
17:00-17:45 Beretning om det daglige liv på Camp Bas�on, forbere-
delse, arbejdsopgaver og levevilkår
18:00-18:45 Præsenta�on af radiologiske cases, hovedsageligt 
traume CT-scanninger Deltagelse kræver tilmelding på FYRs 
hjemmeside www.radiolog.dk og koster 20 kr. som betales på 
selve dagen
Der vil blive serveret lidt snacks i form af frugt, lidt hjemmebag 
og sodavand

Studievejleder ved It og Sundhed 
Ved uddannelsen It og Sundhed på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet er en stilling som 
studenterstudievejledere ledig til besættelse 
pr. 1. november 2010 eller snarest derefter.

Jobbet som studievejleder indeholder 
bl.a.;
- vejledning om uddannelsens indhold, muligh-
eder og studieordninger
- vejledning om orlov, barsel og merit
- vejledning ved personlige problemer
- vejledning i studieplanlægning
- Koordinering af tutor indsats
- Afholdelse af RUStur

Derudover skal du deltage i afholdelse af 
arrangementer rettet mod potenti-elle an-
søgere, fx besøg fra gymnasieklasser og andre 
oplysningsaktiviteter i relation til rekrutter-
ing til studiet som åbent hus og udgående 
aktiviteter.

Arbejdstiden er i gennemsnit 5 timer pr. 
uge (12 måneder pr. år), der afløn-nes efter 
gældende aftale indgået mellem Finansminis-
teriet, Studenterun-dervisernes Landsforbund 
og Foreningen af danske Lægestuderende 
(SUL).

Der vil være oplæring i gældende regler for 
uddannelsen.
Som nyansat studievejleder skal man gen-
nemføre en uges grunduddannelse inden for 
det første halve år man er ansat. 
Du kan læse mere om uddannelsen på www.
itogsundhed.ku.dk

Ønskes yderligere oplysninger kan disse 
fås hos studiesekretær Mette Kils-gaard, 
mekr@sund.ku.dk
Interesserede ansøgere bedes indsende en mo-
tiveret ansøgning til mekr@sund.ku.dk senest 
den 25.10.2010 kl. 12.00. Der vil herefter blive 
indkaldt til samtaler.
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SOFAS
Studerendes Organisation For Akutmedicin Speciale

Kom til foredrag med akutlæge in spe Peter Pfeiffer om karrieren som akutlæge 
onsdag d. 20/10 kl.16:00 i 29.01.32, til 

SOFAS’ stiftende generalforsamling. 

SOFAS er en basisgruppe for medicinstuderende omhandlende akutmedicin. 
I samme hjerteslag arbejder vi for indførslen af et speciale i akutmedicin i Danmark, 

der i Nordamerika, Europa og flere steder i verden er et centralt og selvstændigt speciale. 
Vores daglige gøremål:  

1) at repræsentere de lægestuderendes ønske om indførslen af et speciale i akutmedicin 
2) at fremme mulighederne for forskningsaktivitet indenfor akutmedicin for studerende 

3) at gennemføre undervisning og kurser om akutmedicinske emner.

Akutmedicin (Emergency Medicine) handler om triagering, diagnostik, stabilisering og behan-
dling af de patienter, der kommer til en skadestue eller akutmodtagelse. Overalt etableres 

fælles akutmodtagelser, hvor en stor gruppe patienter med meget forskellige akutte tilstande 
vil skulle behandles. Behovet for kvalificeret behandling af den akutte patient har derfor aldrig 
været større, hvilket lægger grundlaget for et speciale i akutmedicin. Akutlægen skal have et 

bredt kendskab til hele spektret af akutte lidelser, modtager, stabiliserer og viderevisiterer kri-
tisk syge patienter hurtigt og udreder, behandler og vurderer øvrige akutte patienter, medicin-

ske som kirurgiske. 

Et speciale vil, udover at give et stort løft i patientbehandlingen, forbedre forskningen og 
undervisningen i akutmedicin. I den engelsksprogede verden er akutmedicin et af de hurtigst 

voksende specialer og har været etableret i USA siden 1979.

Søg efter grupperummet SOFAS på KUnet.dk for medlemskab. 
Yderligere henvendelser bedes rettet til wps127@alumni.ku.dk

www.sofas.dk

...+Hva så,

akutlæ
ge?

Kære alle PIPPI-people
Først og fremmest tak for et rigtig 
godt FORSK-arrangement. Vi vil 
også i fremtiden forsøge at få nogle 
tværfaglige events op og stå.
Vores næste møde er på onsdag d. 
13 oktober kl. 17.00 og bliver som så 
ofte før holdt i lille mødesal. Vi sætter 
nogle skilte op inden mødet så alle kan finde vej. 
Til dette møde får vi besøg af Karina Jordan, som 
vil fortælle om hendes hverdag som ung pædiater 
og fremlægge nogle spændende cases.

Vi håber meget på et lige så stort fremmøde som 
sidst, så tag din læsemakker i hånden og kig 
forbi.

PIPPI

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en 
studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterfor-
skerens faglige kompetencer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for stu-
denterforskning, har brug for hjælp til at komme i 
gang eller bare synes, at forskning lyder spændende, 
så meld dig ind i PUFF. Vi holder månedsmøde hver 
første tirsdag i måneden, hvor alle er velkomne. 
Du kan også altid besøge vores hjemmeside for 
vejledninger og spændende projekter.

http://puffnet.dk/

Månedsmåde i 
SAMS
Næste månedsmøde er torsdag 
d. 14. oktober kl. 17 (efter Kar-
rieredag) i Studenterhuset.
Vi skal bl.a. planlægge årets 
fest - nemlig julefrokosten. 
Desuden skal vi snakke om 
kommende arrangementer mv.
Vel mødt - SAMS

Så er Scorebogen årgang 2010 på vej i trykken. Vi i Scorebogsredaktionen takker mange gange for at 
I har været behjælpelige med projektet igen i år. Hvis du ikke fik betalt for bogen, men gerne vil købe 

den alligevel, kan du indbetale på konto. Husk navn og semester i noten:

Reg.Nr: 4280, Konto. Nr: 10540194

2010

?

BASISGRUPPER



13

Generalforsamling
SIMS holder generalforsamling mandag den 11. 
Oktober kl. 17 i SIMS’ lokale på 1. sal i Studen-
terhuset.

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 generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 1 uge før generel-
forsamlingen 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 basisgruppe, 
som arrangerer foredrag, workshops 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.

Hjertedag
Den 18/10 kl. 13 offentliggøres ERC's guidelines for behandling af hjertestop. SATS vil som de 

første afholde kursus efter de nye guidelines.

Lørdag d. 23/10 på
DIMS, Herlev Hospital

10-17

og du er inviteret!
24 pladser - kun for SATS medlemmer.

Meld dig ind, se program, læs mere og tilmeld dig på

www.sats-kbh.dk

DAGSORDEN
Månedsmøde d. 6. oktober 2010 kl. 16.15
Store Mødelokale, Studenterhuset

1.  Bestyrelsen byder velkommen
2.  Siden sidst
 - FORSK!2010
3.  Kommende arrangementer
 - Metodekursus 1
 - Besøg ved Akutlægebilen
 - Karrieredag
 - Hjertedag
4.  Eventuelt
5.  Generalforsamling
6.  Kursus i EKG: Takyarytmi, Blok og Akut 
  Koronart Syndrom

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

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

WWW.SATS-KBH.DK

månedsmøde
Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller 
neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 7. okto-
ber, kl. 17:15 i Studenterhuset i FORNIKS’ lokaler 
på 1. sal. Alle er velkomne.

Dagsorden for mødet:
Velkomst
Siden sidst
Projekter og arrange-
menter
Evt.

Vel mødt!
FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

www.forniks.dk

1.
2.
3.

4.

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 om planlægning af en 
studietur til Kina, få en update af, hvor langt vi 
er kommet med at implementere KAM i den of-
ficielle undervisningsplan på Panum, planlægge 
et spændende program til efteråressemesteret med 
Aromaterapi Workshop, Body SDS Kurset, basis-
bar, ECIM studietur til Berlin, vores splinternye 
hjemmeside og om endags turen til FARMA NORD 
til Jylland. Også vil vi  finde frem til et passende 
emne til vores forårs hyttetur. Der er plads til alle 
dine ideer til nye projekter!
 
For de helt nye: Mød hos samme dag kl. 16 foran 
Lundsgaard Auditorie. Her taler vil lidt om MIKAM 
generalt, hilser på hinanden, og går sammen over 
til måndesmøde.
ALLE er velkommen! 

Ring gerne til Nantah (61704212) for info, skriv 
til os alle på mail@mikam.dk eller kom glad til 
månedsmødet :)
 
Vi ses til et hyggeligt 
møde 
Der er sørget for snaks.
 
Kærlige hilsener
Mikam

INDKALDELSE
Ordinær generalforsamling d. 6. oktober 2010
Store Mødelokale, Studenterhuset

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Formandens beretning v. Sandra Viggers

3.  Beretning fra nedsatte udvalg
 a. Arrangementer v. Marco Bo Hansen: Fore 
  drag og workshops
 b. Kurser: Metode 1, Metode 2, Kick-off,   
  Traumedage
 c. Hjemmesiden v. Thomas Bo Jensen

4.  Fremlæggelse af årsregnskab v. Tobias 
  Lyngeraa

5.  Fastlæggelse af næste års kontingent

6.  Behandling af indkomne forslag. Skal være  
  bestyrelsen i hænde senest en uge før 
  afholdelse af generalforsamlingen.

7.  Valg af bestyrelse
 a. Thomas Bo Jensen (IT-ansvarlig) og Neval  
  Ete (Suppleant) genopstiller ikke.
 b. Sandra Viggers (Formand), Marco Bo Hansen  
  (Arrangementsansvarlig), Tobias Lyngeraa  
  (Kasserer) og Hien Quoc Do (Sekretær)   
  genopstiller til bestyrelsen.
Hvis man er interesseret i at stille op til besty-
relsen og har spørgsmål i den forbindelse, er man 
velkommen til at kontakte den siddende besty-
relse. Desuden vil bestyrelsen sætte pris på, at vi 
orienteres såfremt man agter at stille op, således 
vi kan danne os et overblik. Det er imidlertid ikke 
et krav. 

8.  Eventuelt

Nyt 
fra 
SAKS
Generalforsamling: 
Afholdes den 12 oktober efter månedsmødet kl 
16,15

Der vil efter mødet være pizza og reception for den 
afgående bestyrelse.  
Dagsorden findes på grupperummet. 

Foredrag om abdominalt com-
partment syndrom: 
Ved overlæge Jens Hillingsø.
Foregår kl 17.00 d. 13 oktober i tandlægernes 
miniauditorie 29.01.32

BASISGRUPPER

FORNIKS
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præsenterer:

Research Ex-
change
Kombiner rejse og 
forskning på en 
helt unik måde 
med IMCC

IMCC Research Ex-
change sørger for kontakten med værtslandet, og du 
får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. 
Mød mennesker fra hele verden samtidig med du 
får en enestående mulighed for at forske i et projekt 
efter eget ønske.
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2000 
kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året.
Ansøgningsfrist d. 1. november ( for ophold sommer 

2011). Restpladser i efteråret 2010 kan søges snar-
est muligtVi har netop nu restpladser i Portugal, 
Thailand, Indonesien, Brasilien og Grækenland og til 
sommer har vi yderligere pladser i Canada, Frankrig, 
Mexico, Kroatien og Spanien.
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter 
på www.ifmsa.org/public eller kom til IMCC’s info dag 
torsdag d. 7/10 kl. 17 i Henrik Dam Auditoriet
Mere info på www.imcc.dk
Få yderligere spørgsmål kontakt venligst en af føl-
gende kontaktpersoner:
Anna Rasmussen, National formand, 
nore.denmark@gmail.com 
Henriette Callesen,Lokal formand Aalborg, 
lore.aalborg@gmail.com 
Lene Andersen, lokal formand Århus,  
l_h_andersen@hotmail.com

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

Restpladser
Klinikophold 2010/11 Grønland

Nuuk (lægeklinikken): 2 pladser hver måned i 
januar og marts 2011. Ekskl. kost & logi.
Aasiaat: 2 pladser hver måned i november 2010 og 2 
pladser i både januar og februar 2011. Inkl. logi. Hu-

sleje er 850 kr/måned. Hvis der kommer 2 studerende, 
skal de kunne bo sammen. Husk studiekort.
Ilulissat: 1 plads i marts 2011. Inkl. logi. 
Maniitsoq: 1 plads i december 2010 og 1 plads hver 
måned i januar, februar og marts 2011. Inkl. kost 
& logi.
Paamiut: 1 plads i november 2010. Inkl. logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det til os!
Restpladser uddeles efter først til mølle-princippet

Klog på sex
Når du er medlem af Sexekspressen har du også 
muligheden for at komme afsted til internationale 
konferencer og møder med medicinstuderende fra 
hele verden! 
I sådan en situation er det godt at kunne nogle “faglige 
gloser” på andet end dansk, så man ved, hvad man 
snakker om. Tag testen herunder, og se, hvor velbev-
andret du er i tre af de større verdenssprogs synonymer 
for penis (P), vulva (V) og testes (T). 

Svarene finder du i artiklens bund.
I sagens natur vil disse ord naturligvis være vulgære, 
så husk forsigtighed når du bruger dem - de anvendes 
bedst i undervisningssituationen, og er ikke egnede til 
oktoberfesten eller på tapasbaren. Vi beder venligst 
de internationale læsere om at være overbærende og 
huske, at dette alt sammen er i den gode undervisn-
ings ånd.

Held og lykke!
Fransk:

La cramuille
Les couilles
Le zob
La bistouquette
La moule
Les deux orphelines
La zizi
La popaul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tysk
Die Fotze
Der Glieder
Die Nüsse
Die Zuckerstange
Die Pflaume
Die Muschi
Die Hoden
Die Flöte
Die Eier
Der Schwanz

Spansk
El bicho
La concha
El coño
Los huevos
Los cojones
La verga
La panocha
La polla
Las pelotas

Rettevejledning:
Fransk: 1V, 2T, 3P, 4P, 5V, 6T, 7V, 8P
Tysk: 1V, 2P, 3T, 4P, 5V, 6V, 7T, 8P, 9T, 10P
Spansk: 1P, 2V, 3V, 4T, 5T, 6P, 7V, 8P, 9T

24-27 rigtige: 
Oh, du vaskeægte seksualundervisningsglobetrotter og 
durkdrevne slangkosmopolit! Du vil i enhver situation 
kunne finde det rette ord og mangler aldrig synonymer 
for det, som andre ikke tør sige. Med dine sprogkundsk-
aber kan du seksualundervise næsten en halv milliard 
mennesker verden over, og det er ret mange!

19-23 rigtige: 
Ikke dårligt, du besidder gode evner til at omtale de 
ædlere dele på et internationalt plan. Skulle det ske, 
at du engang på udlandsrejse oplever en akut 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mangelsituation på seksualundervisere, så kan du 
sagtens træde til - dine lingvistiske kompetencer er 
mere end adækvate. Du kan sikkert også fortælle 
mange lumre jokes.

13-18 rigtige: 
Jaja, man kan ikke vinde hver gang, men du har nu 
alligevel udvist et stort forbedringspotentiale. Du 
vil sandsynligvis opleve at mangle ord, hvis du skal 
formidle en sprogligt farverig seksualundervisning i 
udlandet. Du vil sandsynligvis også opleve, at det er 
temmelig sjældent, at du skal formidle en sprogligt 
farverig seksualundervisning i udlandet. Så gør denne 
quizpræstation måske alligevel ikke så meget, når alt 
kommer til alt.

5-12 rigtige: 
Resultatet, der bedst betegnes som værende lige så 
appetitligt som skamkogt sylte - det smager OK, hvis 
du bruger nok paprika, så længe du ikke tænker på, 
hvad begrebet “sylte” egentlig dækker over. Hvad dette 
betyder overlades til dig at meditere over.

0-4 rigtige: 
Det vigtigste er ikke at vinde, det vigtigste er at være 
med. Dette er selvfølgelig løgn, men alligevel håbes 
det, at du kan finde trøst i disse ord. Et yderst slukøret 
resultat, der bedst beskrives som et sprogligt spark 
i løgene. Men fortvivl ej, du har sikkert masser af 
andre gode kvaliteter, såsom pileflet på hobbyniveau, 
fumlegængeri eller holdånd. 

Alle, der har fået mellem 0 og 27 rigtige 
svar er meget velkomne til at deltage i 
Sexekspressens månedsmøde: Onsdag d. 
6. oktober - kl. 17 i studenterhuset

BASISGRUPPER

1 restplads til Busolwe 
hospital forår 2011
Busolwe er et hospital for dig der 
godt kan lige små rammer. Hos-
pitalet har ca. 100 sengepladser 
og køres pt. kun af den unge 
læge Dr Moses samt 8 clinical 
officers (”minilæger” med 3 
års uddannelse). Sengepladserne er fordelt på hhv. 
mande-, kvinde-, børne- og fødeafdelingerne. Heril 
kommer adskillige ambulatorier, såsom HIV-klinik 
og øjenklinik.
På hospitalet er der mulighed for at assistere til for-
skellige operationer bl.a. kejsersnit, hernieoperation, 
amputationer, hysterektomier og tumoroperationer.
Indkvartering forgår i ”Muzungu-husets” to værelser, 

der ligger på hospitalets grund, med fælles stue og 
køkken. Hvad muzungu betyder må du selv finde 
ud af, men det rimer på bucket-shower og vekslende 
strøm-forbindelse.
Vest Uganda beskrives som et stort bonaza af sevær-
digheder, med gorilla-trekking, white water rafting 
og bjergsklatring på Mount Elgonn.

Lyder dette som noget for dig, så send en email til 
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com. Ansøgningen 
sker efter først til mølle princip med start torsdag d. 
14 oktober kl 12.00.

NB. Et krav for at udsendes med PIT er at man skal 
ha bestået 8 semester.
Mvh PIT

NYT FRA
STUDENTERKLUBBEN
Dementi:
Vi i PR-gruppen i Studenterklubben 
undskylder mange gange for at vi i sidste 
MOK havde skrevet der ville være musik 
og grill på plænen. Det var der ikke.
Vi er også kede af at det ikke var alle der 
havde forstået at man ikke måtte have 
gæster med. Man må kun have gæster med 
hvis det står specifikt i mok.
Vi er også kede af at folk ikke fik lov at stå 
i kø, da der ikke var nogen kø.

Adgangskrav til events i studenter-
klubben:
Man skal medbringe gyldigt adgangskort til 
SUND eller optagelsesbrev med tilhørende 
gyldigt billed-ID.

Kommende events for SUND studerende 
i Studenter-klubben:
28.-30./10 er der 69timersbar
5./11 Laaaaang fredags-bar
3./11 Laaaaang fredagsbar

PR/Studenterklubben



15

Sidste uges vindere og svar:
Den nye grønne miljøvenlige trend kom i sidste uge til 
udtryk i MOK qua den basale quiz hvor vi genbrugte forrige 
uges quiz. Denne gang lykkedes det og vi fik flere rigtige 
svar hvoriblandt vi har trukket lod. Denne uges vinder er 
Louise på 4. semester der ganske rigtigt har 
svaret Langhanske celler. En lækkerbisken for dem på 4. 
semester. Louise har vundet 2 par dame strømpebukser i 
str. 36-40 af mærket Bodyguide®.
Til den diagnostiske fik vi ligeledes en masse svar. Både 
inflammatorisk tarmsygdom og mb. Crohn blev godtaget 
som rigtigt svar. Den heldige vinder blev Elva Bjørk 
Hardardottir, som også beskriver endoskopibilledet som 
cobblestone (brosten) relief, hvilket er typisk for mb. 
Crohn. Elva har vundet bogen sjov dåsemad som er skre-
vet af Eva Kakkelbog. De 2 dygtige quizzere kan komme 
forbi MOK-redaktionen på næste mandag og hente deres 
præmier.

 UGENS QUIZ

I denne uge skal du, kære 
basale læser, give navnet 
på et syndrom, som er 
kendetegnet ved retrograd 
blodgennestrømning i arterie 
vertebralis grundet en sten-
ose eller okklusion af arteria 
subclavia.
Uddybende kan det oplyses 
at ovenstående ofte er 
asymptomatisk, men ved 
syndromet kan der op-
stå  iskæmiske neurologiske 
symptomer efter brug af 
den ipsilaterale arm. 
Send glad dit svar på den 
basale quiz til mok@mok.
dk og mærk svaret quiz.  
/Troels / MOKred

basal QuiZ

Den diagnostiske quiz
Som så ofte før står du en sen onsdag aften på skadestuen på et provinshospital. 
En flot muskuløs 18 årig ung mand med utroligt pæne og velplejede hænder 
henvender sig fordi han gennem de sidste 4 dage har fået tiltagende smerter i 
brystet. Smerterne sidder midt i brystet og stråler ud mod venstre skulder og 
arm. Smerterne er værst ved dyb inspiration, hoste, synkning og når patienten 
lægger sig ned. Ofte helt op til VAS 9-10.
Patienten fortæller at han for et par uger siden havde lungebetændelse som 
han fik antibiotika i mod med god effekt.
Ved den objektive undersøgelse finder du muligvis lidt svag krepitation helt 
basalt på højre lunge ved st.p. Ved st.c. hører du en skrabende mislyd mellem 
diastolen og systolen. Mislyden er også tilstede når du beder patienten holde 
vejret. I øvrigt er hjerteaktionen regelmæssig og lig perifer puls.
Puls: 58/min, BT: 100/65, Temp: 38,9C, SAT: 100, Resp: 18/min
Du beder straks din undersåt tage et EKG som kan ses nederst på siden

Desuden er de første blodprøver tikket ind, så dem skimmer du hurtigt mens 
du venter på dit thoraxbillede. Blodprøverne viser bl.a. leukocytose og forhøjet 
CRP. Der er selvfølgelig endnu ikke svar på troponiner. Kære Læser - hvad fejler 
denne unge mand med de velplejede hænder? skriv til mok@mok.dk
Hallas / MOKred
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Hva kommer før Part B ?? - PartAAAYY!! Tutorfest på fredag!!! WUHUU! 
Dørene er åbne fra kl. 22-23!
Resterende billetter sælges i klubben onsdag kl 16-17

Jävla Danska

TUTORFEST


