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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:

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 43 udkommer
  Lukket for det varme vand i studenterhuset se s.5
  Præster på film - filmaften kl. 19 se s. 13
  PIPPI månedsmøde kl. 17 i lille mødesal se. s. 17

Torsdag: IMCC Uland holder infomøde i lille mødesal kl 19, se s. 16
  PMS månedsmøde kl 17 i Studenterhuset, se s. 17
  Mias mor fyldte "50" igår
  BAGERENS FØDSELSDAG!!! HURAAA

Fredag: Studenterpræsten står til rådighed efter aftale
  Mikroskoper med Birgitte 14-18 i 15.2.15
  (spotter du pladeepithelet har du fortjent en bajer)

Lørdag: Vær bamselæge 11-17 på experimentariet, se s. 16

  Spil ølkroket med David i sommerhus
  Mias mor holder "50"-års føs'dag i Gladsaxe

Søndag: Vær bamselæge 11-17 på experimentariet, se s. 16

  LÆS!! Semesteret er snart slut! Ellers dumper du sguda!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Åbning af metabolisme udstilling 15-16.30 i Dam
  Michaels BFF kl. ca. 17 i studenterklubben

Tirsdag: Sidste chance for at finde sit gøgl i Studenterklubben
  Møde om Vidensbydel nørre campus kl. 9.30 i Haderup 

Denne  redaktionDenne  redaktion

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

Denne  redaktion
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3studievejledningen
Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmeld-
ing, afmelding og reeksamen.

• Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver 
du også automatisk tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal 
derfor ikke foretage dig yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle 
eksaminer, selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du dog 
selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selv-
betjeningssystem på KUnet. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret.
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. august til 15. 
september i efteråret og 15. 
januar til 15. februar om vinteren/foråret.

• Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen 
senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen 
afholdes. Vær opmærksom på at såfremt du afmelder eksamen, så 
har du ikke mulighed for at gå op til reeksamen, derfor er det en 
god ide at tale med en studievejleder inden man afmelder eksamen. 
Afmeldingen sker på KUnet. 

• Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i sidste hele uge af 
juli eller første hele uge af februar. Man kan tilmelde sig, hvis man 
tidligere har deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været syg 
til den ordinære eksamen og i forbindelse dermed har fremvist en 
lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen.  

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.ku.dk/eksamen.
  
/Studievejledningen for Medicin

November 2010
Studievejledningen for Medicin Uge 45-46
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder 
Mandag 8/11 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin
Tirsdag 9/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen  
      Medicin
Torsdag 11/11 1200 – 1300  1300 – 1500  Sedrah A. Butt  
      Medicin
     
     
Tirsdag 16/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen  
      Medicin
Onsdag 17/11 1300 – 1400  1400 – 1600 Pernille Heimdal Holm 
      Medicin
Torsdag 18/11 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
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme 
i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale 
udenfor træffetiden.

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

En forblæst torsdag formiddag i fælles akutte modtage enhed (FAME) 

ankommer under hyl og skrig en 52 årig mand ledsaget af egen hus-

tru. 
De insisterer overfor visiterende sygeplejerske om at komme til at tale 

med en mandlig læge hurtigst muligt da der er tale om en nødsitua-

tion. Adspurgt om problemet kan de ikke komme nærmere ind på det 

så akutte udover at der er tale om noget med tissetøjet. 

Når du kommer ind på stuen ser du manden kun iført cottoncoat og 

hvide tennissokker siddende på sengekanten, du bemærker straks at 

der er vådt omkring skridtet. Hustruen løber forfjamsket og panisk 

omkring med en banan i hånden. Under frakken observerer du en 

næsten thermokandestor (den sorte fra IKEA) erigeret penis. Huden 

fremstår blåsprængt og mørklødet. 

Adspurgt, og ivrigt suppleret af hustru, oplyser patienten at tilstanden 

startede et par timer forinden da han ville forberede lidt lagengym-

nastik med lillemor ved at injicere sig selv i humørkæppen med et 

potensstimulerende middel. De gennemførte akten uden klager, men 

efterfølgende ville rumsterstangen sgu ikke lægge sig. Indledningsvis 

regnede det kære par med at tilstanden ville aftage, men efter en 

times tid begyndte smerterne at udvikle sig til tæt på det uudholdelige. 

Konen kom på den gode ide at lægge en ispose omkring, ligesom man 

gør med et blåt øje, men dette var uden effekt. 

Kære læser, hvad fejler denne forpinte patient, og er dette en akut 

tilstand? I så fald, hvad vil de næste skridt være for diagnose og be-

handling?

Skriv dit svar til MOK på mok@mok.dk og mærk din mail "quiz".

Troels og Mikael/MOK-red

Den diagnostiske quiz 
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Den Bana(na)le  Quiz:
Hvorfor er bananen så krum? 
(flere svar godtages som rigtige)
Skriv dit svar til mok@mok.dk og mærk 
din mail "quiz".

Troels/MOK-red

Svar på sidste uges quiz 
og vindere:
Den basale quiz:
Det rigtige svar er Sternoklavikulærled-
det. Dette gættede Jacob fra hold 406 
ganske rigtigt.
Den diagnostiske quiz blev vundet af 
Peter Bak, som ganske rigtig gættede at der 
var tale om et fæokromocytom.
Begge de dygtige studerende kan komme 
forbi redaktionen næste mandag efter 
klokken 12 og modtage deres velfortjente 
præmie, som i denne mørke tid er en nor-
disk Corona, som kan føle at sommeren 
er nær. 

ugens quiz



44 Panumtårnet
Kære MOKs læsere

I læste selvfølgelig alle om SUNDs 
vokseværk i MOK nr. 23 årg. 41, 
der udkom d. 1. april 2009. Her 
proklamerede MOK at der ville komme 
et nyt "Panum 2". Der skulle ifølge den 
artikel bygges et Panum i De Gamles  
By, se Figur 1. Vi anså dette som en 
yderst sofi stikeret aprilsnar, men nu er 
det kommet MOK for øre, at SUND 
fakstisk HAR vokseværk. 
Siden KU's bestyrelse i september 
2008 vedtog nybyggeri på SUND har 
fl ere ansatte og nogle få studerende 
arbejdet på at udarbejde et idékatalog 
til arkitekterne. Dette idékatalog er 
færdigarbejdet og arkitekterne har 
indsendt deres bud på et nybyggeri. 
Arkitektforslagene er igang med 
at blive vurderet, og vinderen 
bliver kåret senest i januar måned  
2011. 
Markus/MOK.red.

130 ansatte og 2 studerende har udarbejdet 
et idékatalog til arkitekterne, som skulle 
skabe rammen om deres udkast til det nye 
forskertårn. På SUND er der ca. 2.000 
ansatte hvor ca. 1.000 af dem er forskere og 
ca. 4.500 studerende, derfor kan man stille 
spørgsmålstegn ved om forholdet er svarende 
til forholdet af bruger af Panum Instituttet:

Udover at forholdet måske ikke passer kunne 
man argumentere for, at SUND lever af de 
studerende og de derfor burde være taget 
mere med på råd. Idékataloget som er blevet 
udarbejdet, er ikke en facitliste for hvordan det 
nye tårn kommer til at se ud, men bare nogle 
retningslinjer for arkitekterne til udarbejdelse 
af deres respektive forslag. 

Det er ikke undertegnedes indtryk, som 
studerende på SUND, at de studerende ikke vil 
være aktive i forbindelse med udformningen af 
det nye Panum. Derfor virker det lidt underligt 
at under 1%0 af de studerende har været med 
til at udvikle programmet som arkitekterne har 
arbejdet ud fra. Selve projektet bærer præg af 
at de studerende har været i undertal.

Idékataloget til arkitekterne
Komuneplan 2009 har givet KU lov til at 
bygge, jf. Figur 2. Selve komplekset må være 
op til 75 m højt  og idéen er at det skal være 
et nyt varemærke for SUND og evt. for hele 
KU. Gulvarealet må være op til 35.000 m2 
som primært skal bruges til forskning. Figur 
2 viser ikke, hvor det nye tårn kommer til 
at ligge, men derimod hvor kommunen har 
givet tilladelse til nybyggeri. Der er ud fra 
disse 35.000 m2 lavet en rumfordeling som 
arkitekterne skal lave deres forslag ud fra, se 
Figur 3. Det skal fordeles som følger:

A: Fælles indgang på ca. 3.200 m2

Der skal laves en fællesindgang for hele 

Panum. Dette skal inkludere både det 
nye og det gamle Panum. Dette skal også 
inkludere eventuelle læsepladser og give de 
studerende et "tilhørsforhold til nybygningen". 
De mere specifi kke rumfordelingstal for A 
ses på Tabel 1.
B: Forskningsarealer på ca. 22.200 m2

Den primære del af nybyggeriet går til 
forksning og disse kvadratmeter inkluderer 
laboratorier, kontore og ti lhørende 
fællesarealer.
C: Repræsentation og udsigtspunkt på ca. 
1.600 m2

Disse kvadratmeter inkluderer møde-
, konference- og serveringsfaciliteter. 
Dette inkluderer også 
et offentlig tilgængligt 
udsigtpunkt højt placeret 
i tårnet. 
D : Te k n i k  o g  c o re 
faciliteter på ca. 3.000 
m2

For at  et  nymodens 
byggeri kan fungere skal 
der også være plads til 
teknikken. "Forventes 
placeret i kælderniveau."

Figur 2 | Afgrænsningen af hvor det nye Panumtårn må ligge. Inden for den inderste firkant må der bygges 
op til 75 meter. I mellem de to afgrænsninger må der bygges op til 24 meter. 
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Figur 1 | Side 15 fra MOK nr. 23 årg. 41 omkring 
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E: Varemodtagelse hvis kvadratmeter er 
inkl. i A
Der skal laves en ny varemodtagelse så den 
nuværende vareindlevering bruges som 
"aff aldscentral".
F: Kantine på ca. 2.100 m2

Kantinen skal servicere hele Panum og den 
skal fungere i tråd med den nuværende 
kantine hvor det også skal bruges til 
læseplads, samlingssted og gruppearbejde 
og møder. Der skal være plads til ca. 700 
personer. 
G: Undervisningslokaler på ca. 1.400 m2

Der skal laves 16 undervisningslokaler 
svarende til de der bliver revet ned i bygning 
1. 
H: Auditorier på ca. 1.500 m2 
Der skal bygges to auditorier for hhv. 600 
og 200 personer. 

Den opmærksomme læser bemærker 
at  i  omegnen af  210 m2 er af sat  t i l 
studentersocialeformål. Det, der er afsat, er 
til en bogcafé på 180 m2 og studenterfaciliteter, 
som ikke er udspecifi ceret, på 30 m2. Ved 

nærlæsning af konkurrenceprogrammet 
vil der blive afsat 2.100 m2 til kantine inkl. 
produktionskøkken og varemodtagelse 
t i l  d e t t e  og  1 . 400  m 2 t i l  ' t ø r r e 
undervisningslokaler'. Man regner med at 
bygning 1 vil blive inddraget til byggeri 
og derfor skal der afsættes tilsvarende 
til disse fasciliteter. Her kan man stille 
spørgsmålstegn ved, om der ikke også er 
nogle faciliteter i bygning 9, som eventuelt 
kunne blive nedlagt og skulle indregnes 
i de nye planer. Her kunne det tænkes, 
at brugerne af Studenterklubben ikke 
i udbredt omfang er tilfredse med den 
manglende indtænkning i projektet.

Fremtiden
Planen er at vinderen skal kåres d. 23/11 
kl. 14 og ellers bliver det i starten af januar 
2011. Derefter skal de brugergrupper, 
der var med til at udarbejde idékataloget 
arbejde videre på vinderforslaget.
Brugergrupperne arbejder på forskellige 
dele af det nye byggeri. Nogle fokuserer 
på Drift og vedligeholdelse mens 

andre arbejder på undervisnings- og 
studiefaciliteter. Når brugergrupperne i 
samråd med arkitekterne har udarbejdet 
en færdig plan begynder genhusning af 
de berørte faciliteter og i løbet af 2012 
begynder byggeriet.

Medbestemmelse
I sidder nok alle med nyskabene idéer som  
at Professor Olsens spilleland fra det gamle 
Scala skal være på den øverste etage eller at 
forskningen skal komme i anden række i 
forhold til en børnezoo på 22.000 m2. Det er 
ikke for sent at få medbestemmelse!

Vidensbydel nørre campus
d. 16/11 kl. 9.30-11.30 i Haderup Auditoriet
Til mødet vil der være information f ra 
dekanatet og her kan alle dine spørgsmål og 
kommentarer blive fremsat, se Figur 4.

Afrundning
Det er alle brugere af Panum Instituttet der 
bliver berørt af den kommende udvidelse 
og derfor også alle brugere der skal have 

indflydelse. Så jeg håber at I alle 
vil møde op til Vidensbydel nørre campus 
og udtrykke jeres mening omkring hele 
projektet. 
Det er, efter min mening, ikke meningen at der 
skal sidde 100 gamle snæversynede forskere og 
bestemme hvad VORES grund skal bruges til. 
Selvom universitetsloven fra 2003 har fj ernet 
meget af medbestemmelsen fra de studerende 
til at udpege ledelsen på universiteterne, så 
kommer ledelsen ikke langt hvis de ikke har 
de studerende i ryggen. 
Tag krigsmalingen på og hjælp SUND med 
udarbejdelse af et intet mindre end perfekt 
tårn.

Hvis i har kommentarer så skriv til 
mok@mok.dk og vi på redaktionen vil holde 
jer studerende opdaterede!

Panumtårnet

Figur 3 | Rumfordeling for det nye Panumtårn.

Tabel 1 | Vejledende rumbehov inkluderet i A.

Vidensbydel nørre campusd. 16/11 kl. 9.30-11.30 i Haderup AuditorietNU skal planerne gøres til virkelighed. Hvordan synes du Vidensbydel Nørre Campus konkret skal se ud, og hvad er det vigtigste for dig? Kom til debatmøde den 16. november kl. 9.30-11.30 i Haderup Auditorium. COBE arkitekter kom med det bedste forslag til en overordnet plan for Vidensbydelen. De vandt derfor den idékonkurrence, der netop har været afholdt. Du kan møde en af arkitekterne bag forslaget på debatmødet og komme med dine input til den videre udvikling af Vidensbydel Nørre Campus - læs mere nedenfor. Synspunkter og forslag på debatmødet bringes med i det videre arbejde. Til januar bliver der nedsat en række arbejdsgrupper, som skal konkretisere vinderforslaget. Du kan være med til at påvirke, hvilke emner grupperne skal arbejde med, og du kan blive medlem af én af grupperne. Kom til debatmødet og hør mere om hvordan. 
Program for debatmødet9.30-9.45 
Hvorfor - og hvordan - skal vi udvikle en Vidensbydel? v/ dekan Ulla Wewer9.45-10.30 
Gennemgang af COBE arkitekters vinderforslag v/ arkitekt Mads Birgens, COBE 10.30-11.25 
Hvad synes de fremtidige brugere? Debat11.25-11.30 
Afslutning v/ projektleder Thomas Møller Kristensen, Campus Plan & Byg
Figur 4 | Information fra Dekanen om Vidensbydel nørre campus. 
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Kære studerende på Panum Instituttet.
Det er ved at være tid til årets valg.  Jeg stiller op Akademisk råd og Studienævnet 
og jeg synes derfor lige, jeg ville dele mine holdninger med jer:

Studenterklubben SKAL genhuses, når Panumtårnet bygges
Det er ikke kendt for enhver, men der har her på det sidste gået mange rygter om 
det. Dog er det næsten en realitet, at Studenterklubben rives ned, når byggeriet af 
Panumtårnet starter, da projektet inkluderer bygning 9, hvor Studenterklubben lig-
ger i dag. Den første øl blev langet over disken engang i ’82 og her ca. 28 år senere, er 
der fyldt med liv og glæde dernede. Ud over at fremme det studentersociale liv direkte 
ved at holde fester for de studerende med 12-15 fester årligt og servere gratis kaffe 
hver dag, bliver overskuddet givet til studentersociale aktiviteter såsom kurser og 
foredrag. Desuden lånes klubben ud til studerende og basisgrupper, og blandt andet 
har medicinerrevyen, rusvejledningen, og tutorerne i mange år benyttet lokalerne 
til at afholde og planlægge deres respektive initiativer for studerende.
Men Studenterklubben er langt fra perfekt. Festerne og især fredagsbarene er blevet 
så populære, at man ofte skal stå flere timer i kø for at komme ind og hygge sig med 
sine medstuderende, eftersom brandmyndighederne kun tillader, at 300 mennesker 
kan være i klubben ad gangen.
Det er en ærgerlig konsekvens for de studerende, hvis Studenterklubben må lukke 
til fordel for en ca. 20 etager høj bygning beregnet til forskning. Derfor arbejder jeg 
for, at vi så snart som muligt efter vi bliver bortvist fra de ellers dejlige lokaler, vi har, 
kan flytte ind i nogle nye og endnu bedre lokaler med mulighed for flere gæster.

Bibliotekets læsesal skal være døgnåben
Har man studeret et semester eller mere på Panum, vil man også vide, hvor proppet 
læsesalen er op mod eksamen. Vi lavede sidste semester en underskriftindsamling 
mod, at Mikroskopisk Studiesal fik noget af pladsen på biblioteket til ulempe for de 
mange studerende, som gerne ville læse, og dette resulterede i, at fakultetsdirektør 
Arnold Boon gik med til at droppe planen og lade de studerende mikroskopere 
andetsteds.
Nu foreslår vi så, at bibliotekets læsesal kunne være døgnåben ved at låse indtil 
udlånsbøgerne i glasburet om aftenen efter personalet er gået hjem. Det burde 
ikke være så svært at gøre muligt, at man med studiekort kunne komme ind på 

biblioteket, ligesom det fx er muligt på edb-salen. Det kræver bare, at nogen ville 
stille krav om dette.

Studiet skal først og fremmest sikre, at vi bliver nogle kompetente 
læger
Jeg har nu siddet i studienævnet i et år, hvor der blandt andet har været 3. Se-
mesters eksamen oppe til revision. Her var et forslag fra Demokratiske Medicinere 
om at ændre eksamen og efter min mening udvande den anatomiske viden hos 
de studerende. Det er efter min mening vigtigt at prioritere, om det er vigtigst at 
studiet er nemt eller om det er bedre, at vi bliver kompetente og dygtige læger. Jeg 
gik selv imod forslaget, men gik med på, at de gældende eksamensspørgsmål godt 
kunne lægges ind under hinanden, således at spørgsmålene i mindre grad lappede 
ind over hinanden.
Det at sidde i studienævnet handler efter min mening først og fremmest at gøre 
op med sig selv, om man ønsker et nemmere studie, eller om man ønsker en god og 
til tider hård uddannelse.

Med venlig hilsen
Jonas Olsen medlem af MedicinerRådet og Sundrådet

Kære studerende. Som i måske har læst i en email, bliver der afholdt valg på KU 
her i starten af december. Her vil der være mulighed for at stemme på jeres meds-
tuderende til 3 forskellige ting:

KU’s bestyrelse
De studerende har 2 pladser i bestyrelsen, og i øjeblikket er begge pladser besat af 
medlemmer af studenterrådet. Bestyrelsen har til opgave at varetage de overordnede 
organisatoriske beslutninger for Københavns Universitet og varetage universitets 
interesser som uddannelses- og forskningsinstitution.

Akademisk råd på SUND
De studerende har 3 pladser i akademisk råd, og disse pladser plejer at være besat af 
en studerende fra hhv. Odontologi, folkesundhedsvidenskab og medicin. Akademisk 
råd arbejder med forskning, uddannelse og videnudveksling på SUND og rådgiver 
dekanen i fordeling af fakultetets bevillinger. Desuden bliver de hørt i forbindelse 
med faciliteterne på SUND.

Studienævnet på medicin
Studienævnet består af 5 såkaldte VIP’er og 5 studerende. Studienævnet har det 
overordnede ansvar for undervisningen på medicin på KU. Det er studienævnet som 
har beslutningskompetencen for ændringer af studieordningen, som herefter sendes 
til godkendelse hos dekanen. Der er desuden en mængde udvalg under studienævnet. 
Af udvalg under studienævnet kan nævnes:
o Ruskursusudvalget

o Dispensationsudvalget
o Kvalitetsudviklingsudvalget
o Kvote II optagelsesudvalget
o Bachelorudvalget
o Kandidatudvalget
o IT-udvalget

Disse udvalg har på mandat fra studienævnet beslutningskompetencen i deres 
forskellige regi.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal stemme?
Afstemningen kommer til at foregå elektronisk på KUnet 2.-6. December, og hvordan 
man stemmer vil der blive informeret om senere.

Hvem skal jeg stemme på?
Ja se, det vil jeg da ikke fortælle dig. Det er noget, du selv skal tage stilling til, men 
det vigtigste er, at du tager et valg og stemmer. Det er lidt svært at brokke sig over 
sit studie, hvis man ikke selv har 
været med til at vælge dem, der 
bestemmer. Så kig i MOK, på 
facebook og på opslag på Panum, 
her vil du finde info om de for-
skellige lister, der stiller op.

Valg på KU anno 2010

Jens Modvig, ny kursusleder på klinisk socialmedicin på 4. sem. KA, præsenterede 
på sidste studienævnsmøde et oplæg til et revideret kursus, som blev godkendt.

Kurset kommer igen til at vare tre uger, nemlig en uges teori, samt to korte 
praktikophold i forskellige kommunale enheder fx inden for misbrugsområdet, 
rehabilitering af ældre, fysisk genoptræning og børnefamilie-problematikker. Hver 
studerende skal gennemgå to sager, en fra hvert sted, og skal præsentere det som 
case til fælles journalgennemgange på de forskellige hold. Caseundervisningen skal 
være med til at sikre at den enkelte studerende præsenteres for så mange forskellige 
emneområder og problemstillinger som muligt.

Jens Modvig orienterede om at han vil inddrage almenmedicinere i teoriundervis-
ningen, og at den kliniske misbrugsbehandling vil blive opprioriteret. Desuden er 
der en ny lærebog på vej i et samarbejde mellem undervisere fra KU, SDU og AU.

Tidligere omfattede kurset i klinisk socialmedicin også en uges ophold på hospital-
safdeling, enten geriatri eller reumatologi. Det kom desværre til at handle mere 
om specialespecifikke emner, og det blev ikke evalueret særligt højt. Hospitalsafde-
lingerne skal i stedet bruges til klinikophold på medicinsk afdeling på 1. sem. KA 
eller 3. sem. KA, hvor der er stort pres på kapaciteten. Geriatri kan måske også 
tænkes bedre ind i temakurserne på 6. sem. BA og 8. sem. KA, hvor intern medicin 
i forvejen er placeret.

Vi støttede fra Medicinerrådets side den overordnede plan, samt kursuslederens 

ønske om at lægge eksamen efter hver blok, da det vil give bedre tid og læsemu-
lighed til eksaminerne i neuro/psykiatri og retsmedicin, der ligger på slutningen 
af semesteret.

Vi fik lovning på at længden af praktikopholdene vil blive evalueret. Når evaluer-
ingerne foreligger, må kursuslederen og studienævnet nemlig overveje, om det er 
den rigtige prioritering, eller om der i stedet skal være mindre praktik til gengæld 
for mere holdundervisning. Desværre er der ikke råd til det hele.

Vi pointerede at kurset og eksamen først om fremmest skal handle om, hvad der 
er de lægelige opgaver og ansvar, og det skal ikke være et kursus og eksamen i 
detaljerede regler om sociale ydelser. Der skal fx indgå mere om fysisk genoptræn-
ing og genoptræningsplaner, samt relevante attester og erklæringer. Samtidigt 
må kurset selvfølgelig afspejle det faktum, at læger i disse problemstillinger har 
samarbejdspartnere fra andre faggrupper.

Venlig hilsen

Simon Krabbe, medlem af Studienævnet for Medicin og 
bestyrelsesmedlem i Medicinerrådet

Kurset i klinisk socialmedicin er ved at blive revideret

Kandidatur til Akademisk råd og Studienævnet

Studenterklubben 
er det vigtigste 

sociale 
samlingspunkt på 

Panum



7styrende organer
Haves: Bydel til udvikling
Ønskes: Input og ideer

COBE arkitekter vandt idékonkurrencen om Vidensbydel 
Nørre Campus. Nu skal planerne konkretiseres!
Kom med dit bud!
Hvad er vigtigt for at skabe en endnu bedre bydel?
Vær med til at præge og skabe sammenhæng mellem de 
historisk store byggeprojekter: Panum Ny og Vidensbydel 
Nørre Campus. 
Gå ind i ’Temagruppen’ og få indflydelse på fremtidens 
bydel.
Kom til debatmøde den 16. november kl. 9.30-11.30 i 
DAM-auditoriet:
- Arkitekterne fortæller
- Kreativ debat og ideudveksling
- Etablering af arbejdsgruppe

Giv os dine input til arkitekternes forslag:
Panum og Rigshospitalet forbindes med en bro. Hvilke 
møde- og undervisningsfaciliteter skal knyttes til 
broen?
Blegdamsvej bliver bygade mellem Østerbro (ny metro) 
og Nørrebro (Skt. Hans Torv). Hvilke funktioner bør 
vende mod byen?
Fredrik Bajers Plads bliver til ”Vidensplads” og 
midtpunkt i vidensbydelen. Hvilke fælles faciliteter 
skal placeres her?
Panums bygninger og arealer skal åbnes mod den om-
kringliggende by. Hvilke muligheder og udfordringer 
giver denne åbenhed?
Flere kollegier og gæsteboliger i nærheden af Panum. 
Hvor kan de ligge?
Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem Vidensbyde-
len og udbygningen af Panum?

Gå med i temagruppen, hvor du vil arbejde sammen med 
forskere og teknisk-administrativt personale. Første møde 
er den 26. november:
kl. 9-12 - Workshop om Vidensbydel Nørre Campus
kl. 12-13 - Gratis frokost i kantinen
Proces
Temagruppen mødes 4-6 gange frem til endelig aflevering af 
projektkatalog sidst i februar 2011. Her udarbejder COBE en 
plan for Vidensbydel Nørre Campus, der offentliggøres i april 
2011. Dén plan er udgangspunktet, når der skal findes penge 
til at realisere drømmene om fremtidens Vidensbydel.

•

•

•

•

•

•

SUND-info findes også i elektronisk form på 

fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. 

SUND-info udkommer hver 2. fredag året 

rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. 

Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes 

sendt per e-mail til informationsmedarbejder 

Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 

48 timer før udgivelse. SUND-info nr. 151 - 5. 

november 2010

Nr. 151 - 5. november 2010

Rundt om Campus
Betonrenovering på Panum
Under 2. etape af betonrenoverin-
gen på Panum vil en kran placeret 
på taget af bygning 12 udskifte 
betonelementer. Placeringen af 
kranen betyder, at der skal eta-
bleres afstivning på 12.5 og 12.6. 
På brugermøder med repræsent-
anter for etagerne arbejdes der på 
en løsning, der får mindst mulig 
negativ
indflydelse på de ansatte på både 
kort og lang sigt. Læs mere på: 
www.sund.ku.dk/betonrenover-
ing
Ombygning af 18.5 og 18.6
Ombygningen af lokalerne til 
Thue Schwartz’s og Ulrik Gethers 
grupper under INF er opdelt i 3 
etaper: Etape 1 er startet og løber 
frem til primo marts 2011. Etape 1 
omfatter totalrenovering af labo-
ratorier på 18.6, hvilket er ca. 40% 
af etagen og nye kontorer på 18.5, 
svarende til ca. 50% af etagen. 
Etape 2 påbegyndes primo marts 
2011 og løber frem til august 2011. 
Etape 2 omfatter totalrenovering 
af ca. 50% af laboratoriedelen 
på etagen, som ikke tidligere er 
blevet renoveret og renovering af 
sidste del af kontorerne på 18.5, 
samt ca. 50% af kontorerne på 
18.6. Etape 3 løber fra august 
2011 og frem til januar 2012. 
Etape 3 omfatter totalrenovering 
af resterende laboratorier på 18.6 
og totalrenovering af sidste del af 
kontorerne på 18.6
M e m b r a n u d s k i f t n i n g  i 
gårdrum 15a
I 15a, som er det indre gårdrum 
i tre ’etager’, der starter ved 
Studenterklubben er udskiftning 
af membranen påbegyndt. Al 
beplantning og belægninger 
fjernes, hvorefter betondækket 
påføres ny tagpap som det også 
skete på kantineterrassen over 
varegården sidste år. Til sidst 
reetableres gårdrum med bl.a. ny 
beplantning. Arbejde begynder 
med området i niveau med van-
drehallen. Gårdrummet kan ikke 
benyttes under renoveringen.
Sygeplejeboligen bliver kol-
legium – ingen varme og intet 
varmt vand i Studenterhuset 
Der lukkes for varme og varmt 
vand i Studenterhuset i dagene 
10.-12. november. Det sker, fordi 
den nærliggende tidligere syge-
plejebolig ombygges til kollegium 
for studerende på jura. I den 
forbindelse adskilles varmecent-
ralen i kælderen, som hidtil har 
opvarmet både Studenterhuset 
og sygeplejeboligen, og det er 
nødvendigt at lukke for varme 
og vandforsyning, mens arbejdet 
udføres.
Tagreparationer
Håndværkere er i færd med at 

lægge ny tagpap øverst på bygn-
ing 24. Samtidig gennemføres 
tagreparationer på bygning 33 og 
mellembygningen på Teilum.
Eftersyn i Studenterhuset
Studenterhusets tagrender og 
nedløbsrør er blevet udskiftet. 
Desuden er taget blevet efterset, 
bl.a. mht. løse tagsten og sikring 
af rygning. Også tagvinduer er 
efterset, samt terrassedøre mod 
haven.
Redigeret af CampusServiceSUND, att. 
Gunilla Sommer, guso@sund.ku.dk 

Fælles julefest på SUND fred-
ag den 10. december
Fredag den 10. december fra kl. 
19.00 er der fælles julefest på 
SUND. Arrangementet vil igen i 
år blive skudt i gang med pomp, 
pragt og sækkepiber i vandrehal-
len. Festlighederne kommer til at 
foregå i kantinen, og et juleudvalg 
med repræsentanter fra flere in-
stitutter arbejder i disse dage på 
højtryk for at få skruet et program 
sammen, som både tilgodeser den 
tørre gane og dansemusklerne. 
Invitation med program lægges på 
KUnet ultimo november.

Kom til åbning af metabolis-
meudstilling på Panum den 
15. november
Ved et arrangement den 15. no-
vember kl. 15-16.30 åbner vi den 
nye SUND-udstilling ’The Chem-
istry of Life - four chapters in the 
history of metabolic research’. 
Arrangementet begynder kl. 15 
i Dam auditoriet med taler ved 
dekan Ulla Wewer, direktør Bir-
gitte Nauntofte fra NovoNordisk 
Fonden, direktør Anne Stæhr 
Johansen fra The Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Met-
abolic Research og museumschef 
Thomas Söderqvist fra Medicinsk 
Museion. Kl. 16 er der udstilling 
og reception. 
Alle er velkomne!

Alle studerende spørges i 
undersøgelse af studiemiljøet 
på SUND
I perioden 15.-30. november får 
alle studerende på KU mulighed 
for at give deres mening til kende 
om deres fysiske, psykiske og 
æstetiske studiemiljø. Undervisn-
ingsmiljøundersøgelsen, UMV, vil 
på SUND resultere i en rapport 
og en række handlingsplaner for 
forbedring af de områder, som 
måtte kræve det. For at få mange 
besvarelser vil KU gøre en ekstra 
indsats for at synliggøre UMV’en 
for de studerende. SUNDs un-
dervisere m.fl. må gerne opfordre 
alle studerende til at besvare 
spørgeskemaet, så vi får det bedst 
mulige udgangspunkt for at pri-
oritere indsatsen for at få et endnu 
bedre studiemiljø på SUND. Det 
er således et mål for UMV’en 
at mindst 40 procent af de or-
dinære studerende og 10 procent 
af de øvrige studerende svarer på 
UMV’ens spørgsmål. Når svarene 
er i hus vil HR&O udarbejde en 
rapport for universitetsniveauet, 
mens fakulteterne skal udar-
bejde deres egne rapporter, evt 
på institutniveau. Rapporterne 
skal ligge til grund for de handle-
planer, som fra 1. kvartal 2011 
skal i gangsættes for at forbedre 
undervisningsmiljøet. Yderligere 
information: Arbejdsmiljøkonsulent 
Anette Tørning, anet@adm.ku.dk el-

ler CampusServiceSUND, att. Gunilla 
Sommer, guso@sund.ku.dk

Grøn Gerning - kampagne 
sætter fokus på energiforbrug 
og brugeradfærd
Den 8. november og frem til 
den 6. december gennemfører 
fakulteterne i samarbejde med 
Grøn Campus en ny kampagne 
for energirigtige vaner på KU. 
Kampagnen vil have laboratorier 
og kontorer som særlige foku-
sområder. KU skønner, at der 
kan spares 4-5% af forbruget, som 
årligt svarer til 7-8 mio. kr. Ved 
sidste Grøn Gerning kampagne 
i 2009 opnåede KU besparelser 
på mellem 3,5 -5,5 mio. kr. på 
årsbasis. Kampagnen skal hjælpe 
både studerende og ansatte med 
at foretage de energirigtige valg 
og gøre opmærksom på dårlige 
energivaner og uhensigtsmæssig 
adfærd. Indsatsen er nødvendig 
for at nå KU’s målsætning om 
20% reduktion af energiforbruget 
i 2013. Det er desuden erfaringen, 
at adfærdsindsatser har umid-
delbar effekt og en rigtig god 
tilbagebetalingstid. I forbindelse 
med kampagnen på SUND, vil det 
være muligt for institutter samt 
grønne ambassadører, at rekvirere 
informationsmaterialer hos Grøn 
Campus. Endvidere vil der komme 
studenterteams rundt på SUND 
og informere/rådgive vedr. ener-
girigtig adfærd samt evt. opsætte 
PC-elspareskinner. Yderligere in-
formation: http://groengerning.ku.dk/ 
eller energicontroller Henrik Jensen, 
herj@sund.ku.dk

FSV studerende valgt til form-
and for Studenterrådet
Studenterrådet ved Københavns 
Universitet har valgt ny ledelse og 
har valgt Ea Busch-Petersen, der 
læser Folkesundhedsvidenskab 
som formand og Bjarke Linde-
mann, der læser Retorik, som 
næstformand. Formandsparret 
blev valgt ind uden modkandi-
dater af de omtrent 70 delta-
gende repræsentanter fra 25 fag 
og samtlige otte fakulteter på 
universitetet. Studenterrådet vil 
den kommende periode primært 
arbejde for at styrke uddan-
nelseskvaliteten på universitetet 
og de studerendes indflydelse 
på deres uddannelse, samt holde 
fokus på SU’en. 

Workshop om problem-baseret 
læring den 8. december 
KU afholder workshop om prob-
lem-baseret læring, PBL, onsdag 
den 8. december 2010 kl. 9-13 i 
Udvalgsværelse 3, Nørregade 10. 
Arrangementet henvender sig 
både til undervisere, der gerne 
vil vide, hvordan man starter 
med PBL og til undervisere, der 
allerede har gjort sig erfaringer 
med problemorienterede tilgange 
til undervisning. Workshoppen 
bliver ledet af professor Maggi 
Savin-Baden, der er direktør for 
the Learning Innovation Group 
ved Coventry University. Delt-
agerne får lejlighed til at arbejde 
med at designe et PBL-scenarie 
og får udleveret et specialsyet kit 
om PBL. Tilmelding til Gitte Due-
mose på gidh@adm.ku.dk senest 
22. november 2010. Der er maksi-
malt 50 pladser på workshoppen.

Vi vil forbedre dit studiemiljø – vil du?

15. November får du en mail med titlen:
 ”Vi vil forbedre dit studiemiljø – vil du?”
I mailen er et link til et spørgeskema, som handler om din 
opfattelse af dit fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø på 
SUND. Alle svar analyseres og sammenskrives i en rapport. 
På baggrund af rapporten udarbejdes en række handling-
splaner, som skal rette op på de punkter, undersøgelsen viser 
kræver forbedring.
Det er altså din chance for at påvirke prioriteringen af ind-
satsen for at forbedre studiemiljøet på SUND. Jo flere der 
svarer, desto større er chancen for at indsatsen og midlerne 
prioriteres rigtigt.
 
Sidste gang I blev spurgt var i 2006. Der er sket meget på 
studiemiljøfronten siden:

Panumbiblioteket er blevet renoveret og der er bl.a. 
kommet 90 nye læsepladser og mere luft. 
Jeres efterspørgsel af information om mulighederne 
efter endt studietid har bl.a. resulteret i en årlig kar-
rieredag. 
Alle undervisningslokalerne på 1.2 (Kemigangen) og 
tandlægeskolen, samt akvarierne har fået nye stole 
og borde 
Også i alle mikroskopiundervisningslokalerne er der 
kommet nye stole og borde – endda i to højder for at 
tilgodese studerende i forskellige størrelser 
Den gamle mørke kantine er blevet udskiftet med en 
ny lys og lækker kantine 
Jeres efterlysning af mere information i hverdagen har 
betydet, at vi nu har infoskærme på SUND. 
Studenterhuset åbnede sidste år. Her er alle SUNDs 
basisgrupper samlet i et rart og inspirerende miljø 
Desuden er der kommet 450 nye skabe til opbevar-
ing af jeres ting, loungeområder, dialogmøder, en 
studentermail, flere stikkontakter og meget mere 
trådløst netværk

Spørgeskemaundersøgelsen går ikke bare ud på at hakke 
en box af på en to-do-liste. Undersøgelsen har stor bevå-
genhed fra dekanatets og resten af SUNDs side. Vi er klar 
til at lytte til dine svar! Så brug den tid det tager at udfylde 
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Vampevasere uge 45

Indledning
I denne uges MOK bringes, efter utroligt mange ønsker, 
Vampevaser REVIVAL ED. med det nyeste nye inden for 
situationer, der mangler ord for. Uden videre indledning 
præsenteres Vampevaser REVIVAL ED. til stor glæde 
for alle inklusive forfatterne Henrik Øøh, Kasper AAA 
& Anders g’. Hvis du, kære læser, ikke ved, hvad 
vampevasere egentligt er, så opsøg rusbogen(hvis du 
er russer), hvor du vil fi nde et overblik over de bedste 
vampevasere nogensinde. Hvis du bare er gammel og 
ikke har læst MOK sidste semester, så skal du glæde dig 
til dit møde med vampevaserne. God vind, og må Thors 
geder være med dig.

Blirugiae (adj.): Når man er oprigtigt bange for farven 
brun. 

Chrimore (verb.): Når et brevkassespørgsmål er så 
pinligt, at redaktørerne ikke gider svare på det, ej heller 
bringe det.

Egovemasore (verb.): Når 16 fyrer stiller sig op foran en 
stor forsamling for at æde, spise og kaste op om kap, 
hvorved de føler sig sejere end de andre. Hvad de ikke 
ved er, at det er de ikke og de kun gør deres i forvejen 
knapt så gode image værre. Men man skal jo have nogle 
at grine af og føle sig bedre end, så man lader som 
publikum showet fortsætte.

Fnirdag (verb.): Den 8. dag i ugen. Ligger mellem onsdag 
og torsdag. Fnirdag falder kun på ulige skudår. Man kan 
bruge fnirdag i mange sammenhænge; f.eks. når man skal 
aftale en dag med en person, som man ikke gider omgås. 
Så siger man: ”Lad os fi nde ud af noget på fnirdag.” Poul 

Erik Høier forelæser kun på fnirdag.

Glorta (noun.): Når væddere er interessante. Sker kun 
på fnirdag.

Gukkapere (noun.): Følelsen den tredje person i en 3-
mandsgruppe har, fordi de andre synes gukkapere er et 
dårligt ord og bedre kan lide ordet visalere. Minder om 
forbigående sur, men skyldes mere de to andre personers 
idiotiske forhold til opfattelsen ”sjov”.

Hæmaphlem (noun.): Hæmaphlem er hæmaphlem og 
hæmaphlem skal udredes.

Ioachimere (verb.): Når en pige har bedre score i 
Counter-Strike end dig selv (hankøn). Utroligt ydmygende, 
i og med, at hun startede dagen med ikke at vide, hvordan 
man købte våben (b for buy) eller reloadede (r for reload). 
Skete sidst til Panummesterskaberne i LAN (PLAN) efter 
69 timers bar.

Jovse (verb.): Når man går i træsko, fordi man er bange 
for, at jorden rent faktisk er giftig.

Jubbabanuma (noun.): Den tekstiltrold, som huserer i 
klubben. Kan forvandle form og farve på tøj og tekstiler. 
Dette medfører ubbabanik (se denne). F.eks. blev et par 
Ekko sko engang omdannet til et komplet æselkostume. 
Særligt aktiv under 69-timers bar. Jubbabanumaer er 
bange for gaffa, så man kan vikle sit tøj ind i gaffa. Så 
holder den sig langt væk.

Kukortum (verb.):Når ens lortestudiekort lige pludseligt 
ikke duer, selvom det virkede i går og man skal ind 
til fredagsbar og den forbandede bipper ikke gider 
acceptere noget som helst og så kommer man aldrig 
ind til fredagsbar fordi dem der sidder i døren er nedern 
idioter uden noget liv. Tag den!.

Nellére (verb.): Når man sidder og laver en rapport 
dagen før afleveringsfristen og man ikke kan få 
beregningerne til at passe. Grunden til dette viser sig 
at være, at ens holdkammerat har skrevet de forkerte 
måledata op. Folk, der får folk til at nellére, bliver til 
enormt ringe forskere, men gode ortopædkirurger. 

Va m p e v a s o a r i  ( v e r b . ) :  T i l f æ l d e t ,  h v o r 
vampevaseforfatternes interne logik i virkeligheden 

ikke kan bruge en given vampevaser i praksis. Sker på 
en fnirdag.

Visalere (verb.): Tidspunktet i en fi lm (hovedsageligt 
i  act ionf i lm fra Hol lywood), hvor f i lmen har en 
naturvidenskabelig forklaring, der på ingen måde 
stemmer overns med det gældende paradigme. Som 
f.eks. når Tony Stark i Iron Man 2 opfi nder et nyt grundstof 
”bare sådan”, samt når Ethan Hunt i Mission Impossible 
3 lever op ved hjertemassage og det første han gør, er 
at gribe pistolen og rejse sig ekstremt hurtigt op for at 
beskytte sin kone.

Vlam (noun.):Den mængde væske, som bliver plasket 
rundt i lokalet, når SAU-undervisere klasker præparater 
op på bordet.

Ubbabanik (verb.): Når man er i tvivl om jubbabanumaen 
har været på spil, eller om man bare er for fuld til at 
genkende ens egen jakke. Som den gode person, man 
er, går man hjem i T-shirt og lægger sig syg dagene efter 
med lungebetændelse, fordi man ikke vil anklages for 
tyveri af andres ejendele.

Uppapanik (verb.): Når man er i tvivl om jubbabanumaen 
har været på spil, eller om man bare er for fuld til at 
genkende ens egen jakke. Som den gode person, man 
er, går man hjem i T-shirt og lægger sig syg dagene efter 
med lungebetændelse, fordi man ikke vil anklages for 
tyveri af andres ejendele.

Zetnerere (verb.): Når man skal stå i bar med sine venner 
og går fuldstændig kold og lægger sig til at sove, dog 
for med mellemrum at vågne og vælte nogle ting for så 
at sove videre. Opkast i pose forekommer og må altid 
anses som et tilvalg.

÷ S

Vampevasere uge 45 Erik Høier forelæser kun på fnirdag.

Vampevasere REVIVALED

MOK har fået en mail fra en sød studerende, som 
gav os et tip om at læse en artikel i "Ingeniøren", 

som hed:

"Hvorfor skal man skylle brandsår så lang tid?"
Her forklarer en overlæge i plastikkirurgi om, hvorfor det er godt at skylle et brandsår 
med koldt vand, men flere læsere har senere givet deres besyv med. fx Ole Dahl, 
der skriver:

og tjek så lige det,som Bruno Toxwenius skriver?:

Det er hermed taget til efterretning... Tjek selv artiklen på:
http://ing.dk/artikel/100257-hvorfor-skal-man-skylle-brandsaar-saa-lang-
tid#debate

"Soyasovs
kom soya på straks du brænder dig,

lærte det af lilly på grillen i tingbjerg. ja hun stod dagligt med 
kogende friture så nok lidt af en ekspert på området.
brændte mig en dag og hun fortalte mig rådet så næste gang 
brænde mig prøvede det ,og prøvet det utallige gange siden 
hver gang med samme nærmeste mirakuløse resultat,
nul blære og heler meget hurtigt, danner noget der ligner 
hård hud.
skal være almindelig salt soya dur ikke med de andre typer 
bruger selv kikkoman
før kendte til det var det vand og brændsalve, fik al-
ligevel altid væslefyldte blære og savlven gjorde det altid 
betændt.
har før ville fortælle om det men er altid kommet væk fra 
det,
håber det nu kommer frem og kan bliver anvendt i behan-
dlingen,
så soya på straks man brænder ,
det ikke bare lindre det forhindre det i danne væskeblærer, 
virker også hvis man har brændt sig på andre ting, end 

kogende olie.
venlig hilsen Ole B Dahl"

Gode råd til brandsår

"Hydrocortison gør arbejdet !
Hydrocortison salve, som kan fåes i håndkøb, gør arbejdet 

ved forbrænding, også solskolding, forfrysning osv. Meget 
praktisk hvis man ikke lige har koldt vand til rådighed. Me-
toden med afkøling (ikke nødvendigvis med vand) virker 
kun rigtig godt hvis afkølingen sker øjeblikkelig og selv da 
skal der afkøles i time/dagevis. Min 1 årige søn fik engang 
kogende vand over sig i en båd, da en gryde væltede. Selvom 
han straks blev smidt i vandet, blev han slemt forbrændt 
og særlig under bleen, for dér varede det længere (nogle 
sekunder) før der blev afkølet.
Jeg har siden brugt hydrocortison creme i sådanne situ-
ationer, enten med det samme i mangel på afkølingsmiddel 
eller efter at have afkølet det beskadigede sted. Det tager jo 
lidt tid at finde salven frem, så der skal selvfølgelig afkøles 
øjeblikkeligt hvis muligt, hvorpå salven kan anvendes. 
Det klarer selv meget alvorlige forbrændinger, solskold-
ninger, forfrysninger, insektbid, brandmændslæsioner, 
brændenælder, slangebid, osv., også selv om anvendelsen 
sker timer efter, virkningen bliver blot ikke så god.
Jeg har altid en lille beholder på mig, på størrelse med en 
tyk 1 krone. Der skal kun bruges ganske lidt.
Held og lykke.

MVH Bruno Toxwenius"

af Jonas/Mok-red
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Røntgen har jubilæum
Røntgenstrålerne som er en fast del af enhver ung læge eller medicinstuderendes 
hverdag på skadestuen fylder mandag d. 8. november 115år. Da det ikke er hver 
dag sådan store ting sker har vi på MOK redaktionen valgt at sætte fokus på emnet 
for at fejre de foræderiske stråler der både kan være et brugbart diagnostisk værktøj 
og samtidigt give dig en grim gang cancer.

Røntgenstråler blev opdaget af Wil-

helm Conrad Röntgen (kaldet WC af 

sine venner) d. 8. november 1895.

Det første røntgenbillede blev taget for cirka 114 år og 

358 dage siden og var et billede af WCs kones hånd.

XRAY bruges I det fonetiske 

alfabet for bogstavet  x

Gøgl

Røntgenstråler er 0,01 til 10 
nm i bølgelængde og ligger 
dermed mellem gammas-
tråler og ultraviolet lys.

Hallas /MOK-red.

Røngtenstråler har 
siden 2005 været reg-
istreret som karcino-
gent i USA
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Prægraduat forskningsår 
i pædiatri
Du inviteres hermed til ansættelse som fors-
kningsstudent på Dansk BørneAstma Center 
(DBAC) (www.dbac.dk) ved Gentofte hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma 
Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, 
hvor vi følger ca. 800 gravide kvinder og deres 
børn med fokus på astma, eksem og allergi; se 
www.bornogastma.dk

Vi tilbyder ansættelse mhp projektet: ”Fysisk 
aktivitet hos småbørn med astma”

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicins-
tuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, 
hvor man tager del i det daglige arbejde i vores 
kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du kan få mere informa-
tion om reglerne for forskningsår på http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/. Du vil 
blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave 
samt få anledning til at deltage i videnskabelig 
publikation, og forberede eget PhD studium. 
Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver 
er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2010. Det vil være en fordel at deltage i kurset 
”Basal klinisk forskningstræning” der afholdes d. 
17.-28. Januar, 2011. Tilmeldingsfristen til dette 
kursus er 22. December, 2010. 

Yderligere information fås ved henvendelse til 
post-doc Klaus Bønnelykke på telefon 3977 
7360.
E-mail ansøgning senest 27. november på 
bisgaard@copsac.com
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

Prægraduat forskningsår 
i pædiatri
Du inviteres hermed til ansættelse som fors-
kningsstudent på Dansk BørneAstma Center 
(DBAC) (www.dbac.dk) ved Næstved sygehus.

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma 
Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, 
hvor vi følger ca. 800 gravide kvinder og deres 
børn med fokus på astma, eksem og allergi; se 
www.bornogastma.dk

Vi tilbyder ansættelse mhp projektet: ”Maternel 
omega-3 og barnets neurologiske udvikling”

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicins-
tuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, 
hvor man tager del i det daglige arbejde i vores 
kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du kan få mere informa-
tion om reglerne for forskningsår på http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/. Du vil 
blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave 
samt få anledning til at deltage i videnskabelig 
publikation, og forberede eget PhD studium. 
Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver 
er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. + transportomkost-
ninger. Tiltrædelse 1. februar 2011. Det vil være 
en fordel at deltage i kurset ”Basal klinisk fors-
kningstræning” der afholdes d. 17.-28. Januar, 
2011. Tilmeldingsfristen til dette kursus er 22. 
December, 2010. 

Yderligere information fås ved henvendelse til 
Jakob Stokholm/ Louise Pedersen på telefon 
56 51 43 48.
E-mail ansøgning senest 27. november på 
bisgaard@copsac.com
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

Forsøgspersoner søges til 
videnskabeligt forsøg
Protokoltitel:
”Et dobbeltblindt, overkrydsnings- og lodtræ-
kningsforsøg med henblik på at vurdere den 
smertestillende effekt af kombinationen af 
Netupitant og Palonosetron tabletter overfor 
uvirksomt lægemiddel (placebo) i en akut smerte 
model”.

Til forsøg på Smertefysiologisk Laboratorium, 
Rigshospitalet, søges 28 mandlige raske for-
søgspersoner. 
Forsøget er et fase 1 studie, der skal afprøve 
effekten af netupitant i kombination med 
palonosetron på smerter, udløst via en human 
eksperimentel smertemodel. Palonosetron er et 
godkendt stof og anvendes som kvalmestillende 
i forbindelse med kemoterapi. Netupitant er 
afprøvet i 14 studier, 13 på raske frivillige forsøg-
spersoner og et stort studie på cancerpatienter 
der fi k kemoterapi. 
Bivirkningerne til stoffer er hovedpine, kvalme 
og træthed, forstoppelse, diare og mavesmerter 
– alle er registreret som værende milde og er  
forsvundet uden yderlig ubehag. 
Der vil i forbindelse med forsøget blive taget 
blodprøver, ubehaget i forbindelse med smer-
temodellen er beskedne. 

Forsøget kræver tre dages fremmøde. 
Første fremmøde vil være af  ca. to timers 
varighed.
Her vil der blive foretaget objektiv undersøgelse 
inkl. blodprøver og urinundersøgelse, derudover 
gøres man bekendt med forsøgsmodellen. 
De to næste fremmøder vil være af en varighed 
på 8-9 timer - 4-5 timers forsøg, efterfulgt af en 
observationsperiode på 4 timer. 

Der vil  være forplejning på de to lange forsøgsd-
age. Honorering vil være 4000kr. ved fuldførelse 
af forsøget. Forsøget er sponsoreret af medici-
nalfi rmaet  Helsinn Healthcare SA og godkendt 
af Den Videnskabs etiske Komité (journalnr.:
H-3-2010-080) og Lægemiddelstyrelsen (jour-
nalnr.:2612-4337).

Henvendelse til 
Forskningssygeplejerske Karen Lisa Hilsted 
Operations- og Anæstesiologisk HOC 4231
Rigshospitalet
DK-2100 København Ø
Tlf: +45 3545 9502
e-mail: karen.lisa.hilsted@rh.regionh.dk 

KBU bytte
Haves: Esbjerg, kirurgi og almen medicin 
med start 1/3-2010
Ønskes: Alt i køreafstand fra København, 
inkl. Falster...

Jeg er i den uheldige situation at have fået Esbjerg til KBU, 
men da jeg har en lille søn på nu 6 måneder, og hans far 
ikke har mulighed for at tage med mig/os pga. hans ar-
bejde, håber jeg, at der er én derude, der vil bytte plads 
med mig.

Har du en plads du gerne vil bytte, må du gerne kontakte 
mig så vi kan aftale nærmere.

På forhånd tak for hjælpen.

Mia Linneman
mialinnemann@hotmail.com 

- den klassiske fra Trævarefabrikerne
Pris 100 kr.
Henv. lisesa@gmail.com

Vil du gerne til Afrika?
Så har du her muligheden. Vores forening sender medicinstuderende fra 
især sidste halvdel af studiet til Liberia i Vestafrika, for at arbejde på trope-
hospitalet Foya Health Center i byen Foya nær Sierra Leone og Guinea.
Vores forening blev stiftet af to medicinstuderende efter deres selvar-
rangerede tur til Foya Health Center. I øjeblikket er 3 medicinstuderende 
fra KU dernede.
Mulighederne er virkelig mange. Undervisning er en af hjørnestenene, 
men også klinisk arbejde og operationsassistance er oplagt. Det er dog 
ikke et krav, at man har haft klinisk ophold. Vi har desuden lånt mo-
torcykler af DANIDA, og som tak har vi evalueret nogle af deres sund-
hedsstationer i omegnen.
De mange muligheder skyldes blandt andet et løst tilhørsforhold mellem 
foreningen og de udsendte. Vi hjælper med alle praktiske ting fra kontak-
tformidling over fondsansøgninger til idéer til projekter. Omvendt betyder 
det, at man i højere grad selv er ansvarlig for rejsen og gennemførsel af 
projekter end mange andre foreninger. Vi anbefaler, at man udsendes 
minimum 2 måneder.
Liberia er præget af borgerkrig gennem mange år, og freden er skrøbelig. 
Vi har dog endnu ikke oplevet negative episoder (bortset fra den gang vi 
fi k stjålet en halv grillet abe). Foreningen har også et rigtig godt forhold 
til den lokale pakistanske FN-base, der fl ere gange har været værter for 
en middag mellem de udsendte og basens kommandør og læge.

Hvis du synes det lyder spændende – og det er det virkelig! – så kontakt 
os.
Skriv eller ring til Torsten Roed på torstenroed@gmail.com eller telefon 
61650344

Mange hilsner fra foreningen PUMUI

Læseklap sælges
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Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?  
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger 6 nye 
medlemmer per 1 februar 2011.  

Vi er et hold på 15 studerende der dækker aften- og nattevagter (16.00- ca. 8-.45)i psykiatrisk skadestue 
alle årets dage. Vi har hver især to vagter per måned samt to standby-vagter. Vi indgår i vagtlaget sammen 
med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en bagvagt.  Arbejdet er 
lærerigt og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger.  

Oplæring: Før din første vagt skal du have to følgevagter (16- ca. 22) i skadestuen sammen med en af de 
andre lægevikarer. Desuden skal du deltage i hospitalets fælles introduktionsforløb med bla. hjertestop- og 
brandkursus. 

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.  

Krav:  - Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i medicin og kirurgi (kliniske ophold iht.  
   studieordningen) 

- Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt bestået eksamen i psykiatri. 
- Bestået eksamen i klinisk farmakologi ved et af de sundhedsvidenskabelige fakulteter i 

Danmark eller i udlandet 
 

Ansøgningsfrist:  26 november, hvorefter der vil blive afholdt samtaler. 

Send din ansøgning med CV til klinikchef Lars Martin Nielsen, lars.martin.nielsen@bbh.regionh.dk, 

samt til holdleder Frida Emanuelsson, frida.k.emanuelsson@gmail.com .  Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
frida.k.emanuelsson@gmail.com. 

BLIV ALDRIG TAGET 

PÅ SENGEN!
Den akutte patient

2. udgave

Redigeret af Torben Callesen og Kristian Antonsen

Den akutte patient er en lærebog til medicinstudiets kurser af samme navn. 

Bogen er tænkt som en vejledning i praktisk og rationel håndtering af akutte 

patienter, og kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder 

frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. 

Med ABC-princippet som basis lægges op til en objektiv systematik med fokus 

på tidsfaktorens betydning. I 2. udgave er teksten opdateret, der er tilføjet 

et nyt kapitel om akutte patienter i almen praksis, og den generelle kapitel-

opbygning er forbedret med f.eks. resuméer og fl ere fi gurer.

Nyhed
352 sider 
Kr. 548,- 

(vejl.)

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



annoncer

Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:
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For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst 
Nicolai Halvorsen.
Tid: tirsdage 16-18. Næste gang 23. november.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 
1. sal (bag kirken på Sankt Hans Torv)
Filmstudiekreds: Præster på film

Dagens film kan af juridiske grunde ikke nævnes 
ved navn. Men vi kan røbe, at det er en nyere dansk 
film (2004) med en nyuddannet teolog som hoved-
person… 

Samtidig med at interessen for den institutionalis-
erede kristendom efter sigende er for nedadgående, 
er det påfaldende, at mange nyere danske film har 
præsteskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne 
er på den måde med til at præge billedet af præsten i 
det danske samfund. 

Efter filmen er der en drøftelse af aftenens film over 
en let anretning.

Tid: onsdag den 10. november kl. 19
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Pris: det er gratis at deltage

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) 
eller bestil en tid.

I uge 45 er studenterpræsten på studietur i Istanbul. 
Han er tilbage tirsdag den 16. november.

www.studenterpraesterne.ku.dk
Facebook: StudenterMenigheden i København 
(SMiK)
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

munikere til folk, der er selvbevidste, veluddannede og 
ikke særligt autoritetstro. 
Mærkeligt nok bliver vi ved. Måske er der nogen, der 
lytter. Måske er der noget der siver ind. En lillebitte lyd 
midt i tavsheden.
Mallebrok er død i krigen
fili-ong-gong-gong og tinge-linge-ling.
Mallebrok er død i krigen i attenfireogtres.
I attenfireogtres,attenfireogtres.
Mallebrok er død i krigen i attenfireogtres.

Han blev til graven båren 
fili-ong-gong-gong og tinge-linge-ling.
Han blev til graven båren 
af fire hædersmænd...

Den ene bar hans sabel
den anden hans gevær.

Den tredje bar hans skjorte
den fjerde ingenting.

Og da de kom til graven
så var der ingen hul.
 
Så tog de hver en teske
og graved’ så et hul.
 
Og præsten holdt en tale
han sagde ingenting.

Nu ligger han i graven
og tygger på en skrå.

Og når den så bli´r gammel
så ta´r han sig en ny.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studiekreds:  Det evolutionære 
hjernemenneske

studietilbud
Tilbud fra Studenterpræsten
– uge 45, 2010

Og resten er tavshed - om sprog og kommunika-
tionsformer VIII

Er det ikke underligt, at man kan lytte til nogen der 
taler, og så trænger ingenting ind? 
Det er selvfølgelig oplagt, hvis den man lytter til taler 
kinesisk, og man ikke selv har lært sproget, men jeg 
tænker på de situationer, hvor man lytter til én, der 
taler ens eget modersmål. Man forstår de enkelte ord; 
sætningerne måske også, og alligevel bliver ordstrøm-
men til mudder, når den kommer frem til ens hjerne. 
Jeg har oplevet det mange gange i et auditorium, hvor 
en underviser har forsøgt at lære mig noget. En dygtig 
underviser. Klog. Veltalende. Velforberedt. Og alligevel 
sad jeg med en mistanke om, at jeg havde en fysisk 
defekt, der gjorde, at ordene blev til ingenting på vejen 
mellem øret og den del af min hjerne, der skulle tage 
imod lærdommen/visdommen.
Det skræmmende er, at jeg – der er teolog – også stadig 
somme tider har den oplevelse når jeg går i kirke. Der 
står en præst på prædikestolen og vil så gerne formidle 
noget vigtigt til mig – og ingenting sker der. Jo, jeg 
hører ordene; jeg kan høre, at de er ”rigtige”, men de 
har ingenting at hægte sig fast på, jeg kan ikke se rel-
evansen, meningen og de svæver derfor lige så stille ud 
af mine ører igen. Og jeg er så tilpas overskudsagtig og 
moderne, at jeg ikke engang skammer mig over det. 
Jeg forventer af præsten, at han/hun kan formidle, så 
jeg får noget med mig. Hvis ikke det sker umiddelbart, 
føler jeg mig i min gode ret til at håne vedkommende 
indvendigt og til at tænke at det er præstens fejl at 
kommunikationen ikke lykkes. Jeg har hverken tid 
eller tålmodighed til at lære lige præcis den præsts 
særlige ”lingo” eller tankegang at kende, og jeg søger 
videre til noget andet.
Det er godt nok hårde odds, man er oppe imod, når man 
har noget på hjerte i dagens Danmark – hvad enten 
man fx står bag et kateder, på Folketingets talerstol, 
på en prædikestol eller på side 8 i MOK - og vil kom-

Åbningstider
Mikroskopi i lokale 15.2.15
Efterår 2010
      
November    
 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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1515vagtbureauet

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. 10.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 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

A N N O N C E R

V B  M E D D E L E L S E R
Ekspeditionen er åben:
Mandag - ons: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 10.00-12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Ekspeditionens E-mail
CF@fadl.dk (Charlotte Frølund)& KC@fadl.dk (Kirsten Carstens)

PRAKSIS I CHARLOTTENLUND 
søger en vikar for lægesekretær
 
Læge i almen praksis har brug for en vikar for læges-
ekretæren i ca. 3 mdr. 
Perioden begynder pr. 1. december 2010

Arbejdstid:
• 16 timer om ugen, fordelt på onsdag kl. 14-17 tors-
dag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14
Oplæring:
• Uge 46-47
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod 
patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider og 
afgives normale prøvesvar. Arbejdes opgaverne kan 
udvides i forhold til den studerendes kompetencer. 
Krav:
• Bestået 7. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansøgningsfrist: Den 16. november 2010 kl. 08.00 . 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Praksis Charlottenlund”

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på 
Hvidovres Gastroenhed til at hjælpe med opgaver som 
venfl onanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas. Holdet 
dækker aftenvager 15-23 alle ugens dage og dækker 
ikke helligdage. Vi søger medlemmer til start både fra 
1. Januar og 1. Februar.

Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores 
faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, 
er der ingen plejeopgaver, men rig mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder 
som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
Minimum 400 SPV- timer
Have bestået minimum 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), 
også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring i December/Januar.
Gyldigt akkrediteringskort

•
•
•

•
•

Der vil blive lagt vægt på tidligere holderfaring, , erfar-
ing fra stikkerhold, bred klinisk erfaring, interesse for 
specialet og god holdånd.
Begrundet ansøgning påkrævet.
 
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. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Holdleder Ida Donkin på ida@donkin.dk

Ansøgningsfrist: den 12. november 2010 kl. 10. Via 
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. Ansæt-
telsessamtaler vil blive afholdt i uge 46.

Kære alle,
Jeg kan med glæde afsløre, at min ømme balde atter 
er rask, og at 3. runde af BFF derfor løb af 
stablen i mandags. Udfordringen var at præsentere et 
unikt talent, der med garanti vil vende spotlys mod os, 
hver gang vi tager på disko-dasko. Og woooow, sikke 
nogle unique talentzZZz I har. Anders Gees 
party magic og Mia Diamonds split-trick var nogle 

nizzle fiduzzer. Tak for dem <33333
Desværre måtte jeg sige bye bye til Jesper Brink 

og Heltrik Ø. T.T.Y.N. :sadface:

Næste uge kommer det til at handle om moi og 
kun moi, 10hi! Det er nemlig den store Michael 
Concillado-quiz. Pensum: alt om mig, f9z! Jeg 
kommer til at sige farvel til den af jer, der ikke kender 

mig or’nli’.
Møs møs!

- Michael Concillado

BFF
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Kursus i Akut luftvejshåndtering
SATS har endnu engang mulighed for at tilbyde kursus 
i akut luftvejshåndtering.

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af løsning af A-problemer (anlæggelse 
af tungeholder, nasal airway, larynxmaske samt intubation). Efterfølgende vil der 
være mulighed for at udføre praktiske øvelser på dissektionssalen på ufikserede 
præparater. 

Dette semester bliver kurset afholdt:

Torsdag d. 19. nov 2010 kl. 15.30 - ca. 19.30

Program:
• 15.30-17.00 Introduktion og teoretisk gennemgang af principper
• 17.15-19.00 Praktisk træning
• 19.15-19.30 Evaluering og afslutning

Sted: Panum Instituttet, lokale oplyses pr. e-mail ved tilmelding.
Antal: 16 studerende

Indhold: Teoretisk og praktisk uddannelse i akut luftvejshåndtering. Der vil først 
være en teoretisk gennemgang af principperne og relevante kliniske problemstill-
inger, derefter fortsættes med den praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor 
alle får mulighed for at prøve kræfter med udstyret. Træningen på dissektionssalen 
foregår på ufikserede præparater. Der gennemgås relevante emner for 9. semesters 
”OSCE-eksamen” samt 12. semesters ”Akut patient”.

Kurset er forbeholdt SATS-medlemmer. Evt. indmeldelse kan ske via vores hjemme-
side www.sats-kbh.dk inden kurset. Tilmeldingen foregår også på hjemmesidens 
efter først til mølle princippet. Det er en forudsætning for deltagelse, at der inden 
kurset bruges tid på at gennemlæse udsendt materiale (pr. e-mail), samt at man er 
motiveret for at deltage aktivt under afviklingen af kurset. Det er desuden et krav, 
at man kender til den relevante anatomi, dvs. bestået 3. semester.

    

PIT arrangerer foredrag:

Børnetuberkulose i Tanzania
kliniske udfordringer og forskningserfaringer

Den 16. november kl. 16 i mini-
auditorium 29.01.32 på Panum

ph.d-studerende Michala Vaaben Rose kommer 
og fortæller om tuberkulose, særligt hos børn, 
og hvilke problemer der er med diagnostik af 
tuberkulose i ulande og generelt om hendes 

oplevelser som udsendt i Afrika.

Alle er velkomne og som vanligt er 
der kaffe og kage i pausen!

IMCC Uland

Udviklingsprojekter med fokus på primær sundhed
14 måneders udsendelse med eller uden partner 
Udfordrende arbejde i Bolivia, Ghana eller Mali. 
Tæt samarbejde med lokalbefolkningen 
Grundig omkostningsfri forberedelse i Danmark 
Eventyr og rejseoplevelser 
Kom til infomøde:

Torsdag d. 11/11-10, kl. 19.00, i Lille Mødesal, Panum

www.imcculand.dk

•
•
•
•
•
•

IMCC Uland søger nye ildsjæle til udsendelse i Mali, Ghana og Bolivia

IMCCs undergruppe Uland driver tre sundhedsprojekter i henholdsvis Mali, Ghana og Bolivia. Projekternes 
daglige drift varetages af frivillige udsendte fra Danmark i samarbejde med lokale partnere. Projekterne er 
finansieret af Danidas enkeltbevilling. 
I februar/marts 2011 skal der udvælges nye frivillige til de tre projekter. De frivillige skal udsendes i 14 måneder 
fra henholdsvis januar og juli 2012. Inden udsendelsen skal du gennemgå et grundigt forberedelsesforløb i 
Danmark og IMCC Uland dækker udgifterne i forbindelse med udsendelse og forberedelse. 
Forude venter et spændende arbejdsophold i et tredjeverdensland, hvor der er garanti for store oplevelser og 
udfordringer, og hvor du som studerende kan se frem til at afprøve både dine faglige og personlige kompetencer. 
Vi har brug for en håndfuld studerende der, eventuelt med deres partner, har mod på at løfte udfordringen som 
IMCC Ulands repræsentanter på projekterne.
Vi afholder en række infomøder spredt ud over hele landet, hvor du kan høre mere om projekterne, udsendelsen 
og de forventninger, vi har til dig som ansøger. Du kan samtidig stille spørgsmål til kommende og tidligere 
udsendte om de mange spændende muligheder Uland tilbyder. 

Møderne afholdes i:
 Århus 8. november 2010 kl. 19.00
 Odense 10. november 2010 kl. 19.00
 København 11. november 2010 kl. 19.00 i Lille Mødesal, Panum

Nærmere info kan findes på www.imcculand.dk. Her kan du også søge mere information om projekterne.
Hvis du skulle have spørgsmål allerede nu, er du velkommen til at sende en mail til udtag@imcculand.dk
IMCC Uland stiller ingen krav til sprogkundskaber eller en eventuel partners uddannelsesbaggrund. Der er 
altså ingen grund til at holde sig tilbage. 

Kom og hør mere – måske er det dig, vi leder efter.

•
•
•

Bamse-
h o s p i t a l e t 
søger 
bamselæger 
til 
weekenden!

Vi står og mangler nogle 
søde og friske bamselæger 

til et anderledes Bamsehospital, der afholdes på 
Experimentariet i denne weekend den 13. og 14. 
november fra kl. 11-17. Vi er blevet inviteret til at 
afholde et mini-Bamsehospital under Experimen-
tariets særudstilling ”Ude på skrammer”, hvor 
besøgende børn desuden kan få malet sår, lære om 
førstehjælp, trafiksikkerhed m.m. Bamsehospitalet 
er et tilbud til de yngste af Experimentariets besø-
gende, så de kan få en lægekonsultation for deres 
tilskadekomne bamse. 
 
Bamsehospitalet er åbent fra kl. 11-17, men har 
du lyst til bare at være med nogle timer, vil vi også 
meget gerne høre fra dig! Bamsehospitalet sørger 
for plastre, bandage, undersøgelsesudstyr osv, så du 
skal bare møde op og have nogle hyggelige timer på 
Experimentariet. Tag din læsemakker under armen 
og brug nogle timer til at træne kommunikation 
med den yngste patientgruppe. Alle semestertrin 
er velkomne. Skriv en mail til bamsehospitalet.
kbh@gmail.com
  
Mange glade bamsehilsner 
Bamsehospitalet

Internationalt møde for 1000 medicinstuderende fra hele verden

IMCC afholder en international konference for medicinstuderende fra hele verden d. 1. til 7. august 2011 
(August Meeting 2011).
Grundet den store interesse for projektet afholder vi infomøde for dem, der ikke havde mulighed for at komme 
til vores nationale introduktionsweekend i oktober.
Info mødet henvender sig til alle, der kunne være interesserede i at deltage i organiseringen af konferencen. 
Vi er allerede en gruppe på 70 studerende fra Aalborg, Odense, Århus og København, men jo flere engagerede 
mennesker desto bedre.

Infomødet bliver afholdt i lillemøde sal på Panum tirsdag d. 23/11 kl. 16 -17 med efterfølgende møde for alle 
i gruppen kl. 17.

For yderligere information se vores hjemmeside: www.am2011denmark.com
eller kontakt Clara Matthiesen: social@am2011denmark.com

basisgrupper
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Ortopædkirurgi anno 

2010 - mer´ end søm og 
skruer!

17. november kl. 17.00 inviterer SAKS til fore-
drag med professor Benny Dahl, Rigshospitalet i 

miniauditorium 29.01.32

Alle er velkomne, så kom og tag 
din læsemakker med!

PUFF- Panums Ungdoms Forsker 
Forening er en studenterforening 

med formål at motivere til 
og forbedre vilkårene for 

den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle 

studenterforskerens faglige 
kompetencer.

Lige nu er der to nye spændende annoncer for 
forskningsinteresserede. 

Et prægraduat forskningsår og en Kandidatop-
gave vedrørende svære, komplicerede lunge-

betændelser hos børn. 
Begge på Dansk Børnelunge Center, Rigshos-

pitalet. For mere information, se hjemmesiden 
http://puffnet.dk/

PUFF holder månedsmøde hver første tirsdag i 
måneden. 

Næste gang dog d. 7/12 kl 16.15 i Store Mødesal. 

Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

PMS (Psykiatrigruppen for MedicinStuderende) holder 
månedsmøde d. 11 November kl 17:00 i studenterhuset 

Alle psykiatriinterraserede velkomne

Dagsorden

1. Siden sidst 
2. Julefrokost

3. SAMS-samarbejde til foråret
4. Fagligt oplæg/del en oplevelse

5. evt.

vel mødt

Med venlig hilsen
/PMS

Bliv psykiater for en dag!
Tekst: En ud af fire amerikanere kan ikke udpege deres eget land på et verdenskort, og nye undersøgelser 

viser, at hele to ud af tre medicinstuderende (95% CI: 1,1-2,8) ikke er klar over, at psykiatri er det mest 
spændende, fagligt veludviklede, højteknologiske og personligt udviklende lægelige speciale.

Det vil vi i PMS gerne gøre noget ved, og derfor har vi startet en ordning op, hvor man kan følge en psyki-
ater og se det selv. Man kan vælge mellem at følge læger eller lægevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt 

med action-packed klinisk arbejde, eller være hos en privat praktiserende psykiater.

Studerende fra ALLE semestre er velkomne til begge dele!

Det eneste man skal gøre er, at maile til os, og skrive at man er interesseret, så formidler vi kontakten, og 
sammen finder vi en dato.

Skriv til Andreas Hoff på doktorhoff@gmail.com for tilmelding eller hvis du har spørgsmål

Mvh. Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

PS. Find os som grupperum på intranettet: “PMS” eller på face!

AKUT DELIR
Foredrag tirsdag d. 23. nov.

kl. 16.00 - 18.00
i DAM-auditoriet

Psykiatrisk overlæge Jørgen Nørbæk
fortæller om organisk psykosyndrom

og hvordan det håndteres i somatikken

PMS

Uddelingstider:

Onsdag d. 10. november i :

Kl. 1100-1300

Kl. 1500-1715

For 1.-5. semester er det holdrepræsentanterne der skal afhente til hele 
holdet!

Til alle jer der har mistet jeres ting i Studenterklubben, I skal afhente det inden d. 16/11 
kl. 16:00, efter den dato bliver det ikke afhentede givet til Folkekirkens nødhjælp.

PR/Studenterklubben

Mistede ting i Studenterklubben

PIPPIs månedsmøde
Til denne måneds møde får vi besøg af 
Lise Lykke Thomsen, der er overlæge 
på Juliane Marie Centrets pædiatriske 
klinik. Lise har skrevet ph.D i neuropæ-
diatri, og har taget nogle spændende 
cases med. 

Det hele løber af stablen d. 10/11 kl. 
17.00 i lille mødesal.

Kig forbi hvis du synes det lyder 
spændende og tag gerne din læse-
makker med.

PIPPI

basisgrupper
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Journaloptag på Komiker x 4

Allergier:
Brian: CAVE naturen, og faktisk alt med fotosyntese
Elias: CAVE Ja, fotosyntese... og skorpioner.
Sanne: CAVE Arsenik
Martin: CAVE Græspollen
Alle tåler i øvrigt penicillin, jod, plaster, latex samt morfin

Tidligere: 
Brian:
Elias: som 13-årig indlagt med barndomstraume efter brutalt overfald med kys af 
19-årig dreng hjemme hos pige som pt. angiveligt var forelsket i.
Sanne: traumatisk blind-date med overvægtig, jomfru med hareskår
Martin: 5-15-år, indlagt på rideskole under diagnosen overvægtig Ridenørd

Aktuelle: 
Pt. bliver bragt til scenen via e.l. obs. flatus cerebrum rotundus.

MOK møder kendt DJ på Comedy ZOO

MOK's semesterfrireportere Markus Oel og Mia Joe var blevet inviteret 
på Comedy Zoo for at se om det var en opevelse der var værd at skrive 
om. Følgende viser sort på hvidt at det var det.

Programmet for aftenen var de to MOK-reportere ukendt på forhånd, 
men det viste sig at blive rigtig godt. Første optrædende på scenen 
var vores egne celebrity DJ-morten, som vi dog hurtigt fik af scenen 
igen fordi vi på ganske professionel vis havde glemt at oplade kam-
eraet hjemmefra. Det viser sig, at de er vældig hjælpsomme derinde 
og slet ikke driller når man efter lige at have spurgt om lov til at stille 
Morten op på scenen og tage billeder af ham kommer op og beder 
dem om lån af en stikkontakt under første 
del af showet.

Den anden komiker var nummer to fra årets 
Comedy Fight Club, Martin Nørgård, som lod 
til at have lidt komplekser over at have været 
en lille fed dreng der gik til ridning. 
Den tredje komiker på scenen fik rent faktisk 
lov til at sige en masse. Det var Sanne Søn-
dergård, som bl.a. er kendt fra Stand-up.dk 
sæson 6 og Comedy Fight Club 2007. Sanne 
(ja, vi er på fornavn nu fordi vi er the bomb) 
lagde ud med en række jokes om den kendte 
"single-dusk" som alle de glatbarberede satte 
skinker i svømmehallen bliver misundelige 
på når de ikke kan lave en hanekam med 
shampoo. Der trampede Sanne faktisk lige 
hen over DJ-mortens grænse, og han sad 
og blev helt utilpas og kunne næsten ikke 
drikke sin øl.

Fjerde mand på banen var Elias Ehlers, som bl.a. har vundet DM i 
stand up. Han fortalte en meget åbent om sit allerførste kys, som 
åbenbart var traumatisk.

Sidste mand på scenen var Brian Mørk, som har taget på (det sagde 
han selv), og havde havde en masse god nonsens viden. Åbenbart 
ligger verdens største sædbank i Århus, og det er sig selv en enormt 
skræmmende tanke. Århusianerne er simpelthen ved at lave en meget 
snedig genetisk invasion af resten af verdenen!
Det viser sig også at det i Belgien er strafbart ikke at stemme. Hvis man 
således ikke har stemt i 10 år bliver man straffet med 10 år hvor man 
ikke må stemme! Av for den. Derudover kan vi her på redaktionen 
afsløre Brian Mørk som en værre løgner! Han fortæller den ene historie 
efter den anden om byture og øl han har drukket med venner, og lige 
inden havde han afsløret for MOK-redaktionen at han hverken ryger 
eller drikker (sig fuld i hvert fald (så løgner er måske lidt hårdt, men 
lurendrejer i hvert fald)).

MOK var desuden så heldige at få et lille interview med de gæve 
komikere backstage, og DJ-Morten følte sig simpelthen så hjemme 
efter at have stået på scenen at han valgte at urinere lige ned i deres 
backstage-toilet.

Til alle der er blevet enormt misundelige på DJ-Morten skal det siges 
at der mandage i ulige uger er open-mike night på comedy zoo, hvor 
håbefulde kan prøve krafter med at være sjov. Det koster i øvrigt kun 
50 kroner at komme ind hver mandag, hvilket jo er fint for alle der 
ikke lige sidder og laver MOK hver mandag....

Mia Joe / MOK.red

Gøgl
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Stuegangsnotat

Pt. adspurgt om hvordan man scorer damer.
Angiveligt er det det forkerte crew at spørge. Brian har angiveligt aldrig scoret 
nogen. Ever!
Angiveligt skal man lade være med at være stand-up komiker. Tjek!
Næste råd: Lad som om du er medicinstuderende og du skal være læge om 5 år... 
Ut. synes ikke pt. koorporerer.

        DJ-Morten, MOK.wannabe

Diagnosen verificeres v.h.a. et stk. stor fad indtaget af ut.

Brian: Pt. aktuelle problem lader til at være at han under sin kones graviditet 
har taget to kg mere på end hende.

Elias: Symptomer i form af udtalt vrede over at skulle tage offentlige trans-
portmidler efter selvforskyldt totalskadning af egen bil og værdighed. Derudover 
nervøsitet inden enhver form for optræden for store som små publikummer.

Sanne: Udtalt had til satte veninder som leger Kirsten giftekniv og efterfølgende 
arrangerer blind date. Se i øvrigt tidl.

Martin: Ingen aktuelle klager fraset tilstedeværelsen af efterskoledrenge og heste 
i det meste af pt.'s opvækst.

Øvrige Organsystemer:
Systematisk adspurgt, ingen klager fraset Sanne: UG: Singlebusk

Tobak og alkohol: Brian: Har angiveligt aldrig røget eller drukket. Er ifølge 
tilstedeværende og sig selv angiveligt meget kedelig.

Medicin: Alle: JA!

Socialt: 
Bor uden elevator og får ingen hjælp (Sanne vil gerne have noget (også hjælp)).
Martin bor angiveligt med elevator.

Obj.:
næsten VKO, AT god. ET middel, bortset fra Brian: ET over middel.
Hud: Varm og tør, gode farver, bortset fra Elias: Hud: Varm og svedig, noget rød-
mosset.
Neurologisk: Udtalt tremor. Resten ej udført da pt. ikke koorporerer

Konklusion og plan:
Et eller andet sted mellem 25 og 40-årig pt. kommer ind via e.l. obs fl. rot. 
cer.

Brian:  Rp.: Methanolforgiftning x 3
 Rp.: Laxantia

Elias: Rp.: tbl. Propranolol 40 mg x 2
 Hvis ingen effekt Rp.: Karriereskift

Sanne: Rp.: Vag. supp. Mand i uniform p.n.

Martin: Rp.: Psykoterapi x mange 

Tentative diagnoser:
/HAHA33.5B, Flatus Rotundum Cerebrum/

Pt. er informeret og accepterer plan

        Mia Joe MOK.red under supervision af
        Markus Oel ansvarshavende redaktør MOK.red 

Gøgl
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Praktikant på MOK 
– Er det noget for dig?
MOK – MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan – står pt. og leder efter et nyt skud på stammen af top-
tunede og yderst professionelle redaktionsmedlemmer, som har lyst til at bruge hver mandag i et halvt malet og til 
tider lugtende lokale, som vi deler med tvivlsomme eksistenser som Scorebogen, Rusbogen og PHILM.

Og hvad indebærer det så at være med i MOK?
Du skal være i stand til at bruge computere eller i hvert fald være villig til at lære det.
Afsætte din mandag eftermiddag/aften og generelt være dedikeret
Være kreativ og nytænkende
Være sød og udadvendt og ikke blive stødt over diverse udskejelser
Vide lidt om internettet (fx kende nogle gode hjemmesider)
Kunne lide Jan Bitterman og grine af dårlige vittigheder

Hvordan ansøger jeg?
Du laver en kreativ ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med i MOK-redak-
tionen. 
Du sender den til mok@mok.dk og skriver ”ansøgning til mok” i emnefeltet . 
Ansøgningsfristen er, når vi har fået nok ansøgninger.

kan du mokke?

Links for kinks
Links-redaktionen takker for de mange gode 
bud på sjove youtube-klip og links. VI bringer 
her nogle af de bedste. Bl.a. vakte Erik fra 1. 
semesters youtubelink "Italian Spiderman" 
stor moro på redaktionen.

skriv til mok@mok.dk og mærk "links
/Troels/MOK-red

Counter-strike har fået revival på medicin.....


