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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
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 13, årgang 43 udkommer

Torsdag: FORNIKS' foredrag i søvnmedicin, kl. 1615, se s. 6
  SAMS Månedsmøde, kl. 1700, se s. 6
  Nyrelogens stiftende generalforsamling, kl. 2100, se s. 6
  MR Månedsmøde, kl. 1600, se s. 22
  MR og DM holder vælgermøde, kl. 1700, se s. 22 

Fredag: SIDSTE LAAANGE FREDAGSBAR, kl. 1100, se s. 7

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 Sidste MOK's DEADLINE i dette semester!

Tirsdag: PUFF Månedsmøde, kl. 1615, se s. 6
  Sehat Månedsmøde, kl. 1700, se s. 7

Denne 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
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Vi har været sex idag! HAHAHAHAAHAHH

Vi vil på MOK-redaktionen gerne takke Plastikkirurgen 
Pelle Petersen for at have repareret vores printer!
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Ugens quiz
Denne uges quiz kræver, at de kære læser forestiller dem denne tænkte situation: De har fået en SPV chancevagt og tilmed en nattevagt på et 
velestimeret sygehus, nærmere bestemt afd. O3, som skal vise sig at være ortopædkirurgisk afdeling.
Du ankommer klokken 22.45, og møder en fortravlet SOSU som starter med at klage sin nød over den travle vagt hvor hun tre gange har måtte 
fange en ældre dame ved busstoppestedet. Efter at have endevendt linneddepotet får du iklædt dig en uniform der signalerer et minimum af profes-
sionalisme. 
Efter at have forhørt dig om reglerne for hjertestop og hvor du kan smide en 5´er i kaffekassen bliver du sat til at læse kardex på patienten. Det 
fremgår at der er tale om en selvhjulpen 82-årig dame som er faldet i det glatte føre og pådraget sig et brækket håndled. Efter at være blevet udskudt 
4 gange, er det for 2 dage siden blevet opereret med et par K-tråde.
Til morgen har patienten nægtet at drikke sin morgenkaffe til ægtefællens store bekymring og vandret rundt på sygehusets matrikel. 
Da du træder ind på stuen ser du en kvinde nærmest moonwalkende 1 m fra sengen, kun stoppet af dropslangens forankring i væsken på dropstativet. 
Hun er tydeligt oprevet og spørger efter lillefar. Du får med dine bedste overtalelses evner gelejdiget hende tilbage i sengen, men i kampens hede 
observerer du at der er kommet luft i dropslangen. Hun spørger dig flere gange om du er lillefar, fordi det vigtigt at han kommer idet det er blevet 
morgen og han skal lukke hønsene ud af hønsehuset, som angiveligt skulle være lige rundt om hjørnet.
Du forsikrer hende om at hun er på sygehuset hvilket hun accepterer i 2 min af gangen, inden hun igen starter pladen om lillefar og hønsehuset… 
og sådan kører de næste 8 timer til du kl 7 kan udfylde din velfortjente gule gennemslagsblanket.

Sidste uges quiz:
I sidste uge sprugte vi hvad den 21 årige mand med drengesind fejlede?
Og hvem han var?
Vi har fået mange gode bud på hvad den stakkels mand led af, hvilket 
åbenbart var noget nær standard stud.med viden. 
Blandt de utallige rigtige besvarelser har lykkensgudinde villet det således at 
flg. besvarelse kom op af hatten:

Hej MOK
Det er tydeligvis og uden tvivl Melkersson Rosenthal Syndrom, der er
en genfejl i locus 9p11.

Behandlingen er symptomatisk og kan omfatte kirurgi for at lette
presset på ansigtsnerverne og reducere hævede væv.
Medicinsk behandling, herunder steroider, kan også reducere hævelser.
Massage og elektrisk stimulation kan også blive ordineret.
Mvh Robin og Tobias, 4. semester hold 409

Vi kvitterer med en Nordisk-Corona (og da vi er i julehumør bliver det en til hver)

Tilgengæld har ingen af de kloge kommende danske læger kunne svare på noget så basalt som hvem manden på billedet var (vi havde nemlig sløret identiteten med en
tabloidavis-bjælke over øjnene... (så ved ingen nemlig hvem det er)...)
Vi ser os derfor nødsaget til at beholde præmien som ellers bare var noget så ubrugeligt som en Mac-book® !!!

           Mikael og Hallas/MOK-red

Diagnostiske quiz:
Kære læser hvad fejler patienten? Og hvad 
er behandlingen?

Basale quiz:
Kære læser hvordan skal en SPV handle 
på luft i dropslangen?

ugens quiz
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Figur 1 | Vinderprojektet set fra luften! Det kalder jeg et stykke gendigent photoshop arbejde!

Kære MOKs læsere

For tre uger siden, i MOK årg 43 nr. 10,  
kunne I læse om konkurrenceprogrammet 
for det nye Panumtårn. Vinderen er 
nu kåret og det er som forventet et 
projekt med fokus på forskere og ikke 
på studerende. Kan det virkeligt være 
rigtigt at man fj erner studentersociale 
områder for at lave en stor foyer og 
atrium!

Markus/MOK.red.

Jeg vil starte med at komme med et dementi. 
I hele min sidste artikel kaldte jeg det nye 
tårn for 'Panumtårnet' men jeg kan se 
ud f ra vinderprogrammet at det hedder 
'Forskertårnet'. Jeg havde forstået det som 
at det nye tårn skulle være for alle men det 
er åbenbart ikke for de studerende. Det 
undskylder jeg mange gange.

Projektets udformning
Vinderprojektet kan ses på Figur 1, og jeg må 
sige at det er rigtig fi nt med græs på alle tagene. 
Projektet har fulgt de rumfordelingskrav der 
var fra konkurrenceprogrammet og man kan 
se en overordnet plantegning på rumfordeling 
på Figur 2. Der er i området gjort plads til 
områder med udendørs bortennis og basket/
fodboldbaner. Der er også forsøgt bevaret så 
mange grønne arealer som muligt og der er 
inkluderet en rambla og hævet cykelsti. Det 
ses på plantegningerne at bygning 1 og 9 

bliver revet ned for at gøre plads til tårnet og 
for at åbne indgangen til Panum op. Der vil 
være et stort indgangsparti med en stor foyer. 
Det ser ud som om at tårnet fra anden etage 
og op vil være for forskere og ikke studerende. 
Hvis man ønsker mere information kan man 
besøge hjemmesiden:
http://campus.ku.dk/udbygning-panum

Det færdige byggeri
Hvis det er dette projekt, uden modifi kationer,  
går igennem, vil der efter min mening mangle 
nogle essentielle ting på Panum. Det er ikke 
min overbevisning, at der i vinderprojektet 
er blevet tænkt på de studerende.  Som det 
fremgår på Figur 3, bliver Studenterklubben 
(markeret med gråt) delt op af en varegang fra 
Forskertårnet til det nuværende Panum. Der 
er i det færdige projekt ikke afsat areal til en 
ny Studenterklub!
Man skal dog passe på med at komme med 
forhastede konklusioner, da ordet 'studerende' 
er nævnt  hele 9 gange i vinderprojektet. 
Dette kan sammenlignet med, at ordet 
'forsker' kun er nævnt 119 gange i forskellige 
sammenhænge. Når man gransker, hvornår 
studerende er nævnt, så er det primært i 
sammenhæng med, at studerende kan mødes 
med forskerne på forskertorvet, og at man 
kan bruge de fi ne undervisningslokaler og 
auditorier.
Udover at Studenterklubben bliver delt op i 
to så mister vi også EDB-studiesalen. EDB-
studiesalen fi ndes ligenu i bygning 9 og der 
er, så vidt jeg er informeret, ikke gjort plads til 
en ny EDB-studiesal nogen steder. Det er en 
meget fi n tanke at det fremtidige studiemiljø 

skal være fl eksibelt og alle studerende skal 
have bærbare computere og mulighed for 
trådløs udskrivning, men som det ser ud nu 
så virker det trådløse udskrivnignssystem og 
internet som vinden blæser. EDB-studiesalen 
bliver på nuværende tidspunkt brugt af rigtig 
mange studerende.
Som jeg ser det,  mister vi meget af 
Studenterklubben, EDB-studiesalen, 16 
undervisningslokaler og en kantine, dog får 
vi alt dette tilbage pånær Studenterklubbens 
arealer og en EDB-studiesal.

Tidsplan
Det første spadestik tages i år 2013 og inden 
vil der være Lokalplanforslag i off entlig høring 
og behandling af indsigelser m.v. som vil foregå 
i løbet af 2011 og 2012. Her vil man kunne 
arbejde i brugergrupper og få indfl ydelse på 
hvordan lokalerne mere specifi kt skal placeres. 
Hvis du ønsker at få indfl ydelse på det nye 
byggeri kan du kontakte Sidse Marie Brandt 
på smbr@sund.ku.dk. Byggeriet forventes 
indviet i år 2014.

Byggeperioden
I perioden fra 2013 til 2014 vil man formode 
at tilgangen til Panum vil være begrænset. Det 
betyder at det ikke kun i det færdige byggeri 
der skal være indtænkt en Studenterklub. 
Der skal i allerhøjeste grad også være en 
Studenterklub under byggeriet. Denne 
løsning skal efter min mening ikke være en 

og det bør derfor vurderes om de viste adgangsram

per for biler og cyklister er optimalt placeret – i

mindst mhp., at adgangen til det ny byggeri ska

være særligt fremtrædende og indbydende.

Beplantningstætheden er besk

ling af De Gamles By´s grønne struktu

der opnås en visuel 

Denne strategi finder jur

Husets nære omgivelser inviterer til deltagelse. 

Den aktive forplads mod Blegdamsvej, de tvær-

gående fodgængerforbindelser samt den hævede 

fodgænger/cykelsti, som nærmest integreres i det 

nye byggeri, er en gave til bydelen. Det har været 

diskuteret i juryen hvorvidt cykelforbindelsen i 

højden med en betydelig stejlhed vil blive anvendt 

eller om forbindelsen ligeså godt kan ske på ter-

ræn. Juryen er dog enige i at netop forbindelsens 
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Plan, indgangsniveau, 1:1000

Varegang fra forskertårn til eksisterende Panum

Figur 3 | Plan for indgangsniveau med 
Studenterklubben markeret med gråt. Der kommer til 
at være en varegang direkte igennem den nuværende 
lillebar. Den nye varegang er markeret med tekst på 
figuren. 
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er A/S (Ophavsret)

v/ arkitekterne og partnerne Mads Mandrup Hansen, Lone 

Wiggers og Mads Møller samt arkitekterne Thomas Birkkjær, 

Lene Marie Kappel, Peter Kornerup, Sonie Bom og Simon 

Irgens-Møller, ingeniør Peter Werling og arkitektstuderende 

Ann Christiansen, Rune Sode, Mathilde Lesenecal og Kirstine 

v/ Civilingeniør, afdelingsleder John Flemming Jensen

v/ Landskabsarkitekt, kreativ direktør Stig . L. Andersson, 

arkitekt Flemming Rafn Thomsen, landskabarkitekt Saldo Kudsk 

Forslagets hovedgreb er en komposition af fire lave 

bygninger – roteret svagt i forhold til hinanden – i 

en stjerneformet komposition – der danner base 

for et højhus i 16 etager. Den høje bygning opta-

ger retningen fra de omgivende gader, skaber en 

diskret dialog med det smalle kirketårn på Skt. 

Jakobs kirke og tilpasser sig i sin farve- og materia-

lepalet til det eksisterende Panum.

Landskabelige forhold

Hovedanslaget er et bygningskompleks, som er i 

tæt relation til sine nære omgivelser. Et landska-

beligt campusstrøg i hele områdets udstrækning 

udnytter grundens naturlige niveauspring. Bioto-

per og pladsdannelser placeres i et bevæget forløb 

omkring bygningens i niveau stjerneformede kon-

figuration. Stjerneformen skaber forskellige rum-

ligheder for forskellige aktiviteter som en forplads, 

bysport, udeservering og et Rambla-strøg. 

Hovedadgangen sker fra Blegdamsvej ved en for-

plads, som på sympatisk vis integrerer Panum i ga-

debilledet. En urban forbindelse på tværs mellem 

det eksisterende Panum og ind igennem den nye 

bygning forbinder Nørre Allé med Blegdamsvej. Et 

ramblastrøg som skaber nye relationer til den ek-

sisterende vandrehal og derved nye vedkommende 

forbindelser for et naturligt menneskeflow ud og 

ind af Panum. 

En offentlig cykel-og gangsti på tværs af området 

i et slynget og hævet forløb møder bygningen i 2. 

sals højde. Et fornemt greb som på én gang fav-

ner bygningen, byen, den lokale sammenhæng og 

ikke mindst sammenhængen med Nørre Campus. 

Panum bliver derved synlig og tilgængelig på flere 

niveauer. 
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skal være fl eksibelt og alle studerende skal 
have bærbare computere og mulighed for 
trådløs udskrivning, men som det ser ud nu 
så virker det trådløse udskrivnignssystem og 
internet som vinden blæser. EDB-studiesalen 
bliver på nuværende tidspunkt brugt af rigtig 
mange studerende.
Som jeg ser det,  mister vi meget af 
Studenterklubben, EDB-studiesalen, 16 
undervisningslokaler og en kantine, dog får 
vi alt dette tilbage pånær Studenterklubbens 
arealer og en EDB-studiesal.

Tidsplan
Det første spadestik tages i år 2013 og inden 
vil der være Lokalplanforslag i off entlig høring 
og behandling af indsigelser m.v. som vil foregå 
i løbet af 2011 og 2012. Her vil man kunne 
arbejde i brugergrupper og få indfl ydelse på 
hvordan lokalerne mere specifi kt skal placeres. 
Hvis du ønsker at få indfl ydelse på det nye 
byggeri kan du kontakte Sidse Marie Brandt 
på smbr@sund.ku.dk. Byggeriet forventes 
indviet i år 2014.

Byggeperioden
I perioden fra 2013 til 2014 vil man formode 
at tilgangen til Panum vil være begrænset. Det 
betyder at det ikke kun i det færdige byggeri 
der skal være indtænkt en Studenterklub. 
Der skal i allerhøjeste grad også være en 
Studenterklub under byggeriet. Denne 
løsning skal efter min mening ikke være en 
nedgradering til en allerede minimal løsning 
for det studentersociale liv. 

Nedenfor kan der læses et indlæg fra en 
gruppe af medicinstuderende som ønsker at 
bevare Studenterklubben. Jeg synes det er et 
rigtig godt initiativ og en holdning jeg gerne 
vil tilslutte mig. Dog synes jeg ikke det er 
nok at vi 'bare' bevarer en studenterklub, men 
jeg synes at vi skal lave Forskertårnet om til 
et Panumtårn og vi skal fordele lokalerne 
som fordelingen af studerende og ansatte. 
Det betyder at de studerende får undervisni
ngsfaciliterer, læserum, Studenterklub, EDB-
studiesal osv.. Det er meget usansynligt at 
dette kommer til at ske men jeg vil på vegne 
af alle studerende gerne stille mig til takke 
med en 50/50 rumfordeling! 

ForskertårnetForskertårnetForskertårnet
A - Fælles Hovedindgang  ca. 3200 m2
B - Forskningarealer  ca. 22000 m2
C - Repræsenation mv.  ca. 1600 m2
D - Teknik, Core- og Fælle fac. ca. 3300 m2
E - Varemodtagelse   Del af A
F - Kantine & Køkken  ca. 2100 m2
G - Undervisningslokaler  ca. 1400 m2
H - Auditorier + Varegård  ca. 1500 m2
X - Fremtidig etapeudvidelse

A

B C

D
C

F

F

H

E

G

X

Figur 2 | Overordnet rumfordeling og plantegning

Kære studerende og ansatte på SUND

I sidste uge havde vi et indlæg i MOK, hvor vi be-
skrev vigtigheden af Studenterklubben og gav en 
bøn til jer alle om at skrive under på en underskrift-
indsamling for bevarelse af Studenterklubben. 
Underskriftindsamlingen har vi sat i værk, da der 
var en risiko for, at studenterklubbens arealer blev 
inddraget til det nye Panumtårn uden en plan for 
genhusning af klubben under og efter byggeriet.
Dette viser sig at være tilfældet. Ifølge tegningerne 
til vinderprojektet vil alt fra søjlen bag Lille Bar 
blive inkluderet i det nye tårn. Det vil altså sige, at 
toiletter, garderobe, scenen med kunstnere og Revy 
og hyggesofaerne vil ikke eksistere mere.
Vi skal derfor nu til at kæmpe for en ny studenterk-
lub i andre lokaler, hvor folk kan hygge og slappe af 
til daglig, have fredagsbar for alle de studerende, 
vise Medicinerrevy i en uge, have et sted hvor 
Rusvejledningen kan forberede rusturen. Alt dette 
bliver inddraget.

Vi ved ikke selv, om fakultetet har nogle planer for 

en ny studenterklub eller om de egentlig er klar 
over, hvor meget klubben bliver brugt året rundt. 
Vi har dog alle fået en mail fra dekan Ulla Wewer 
angående dekanatets ønske om, at der skal være 
en studenterklub. Et uddrag for jer, der har glemt 
mailen lidt: ”… vil vi forsikre jer om, at der til enh-
ver tid skal være en Studenterklub på Panum. Hvis 
byggeriet påvirker den nuværende placering, skal vi 
snarest finde en god løsning på, hvor Studenterklub-
ben kan være i byggeperioden og hvor den endelige 
placering af Studenterklubben …”
Dette er en tilkendegivelse, som nogle få studerende 
har fået før, og nu har vi altså alle fået det på skrift. 
Det er værd at lægge mærke til formuleringen ”en 
Studenterklub” = ingen bevarelse af arealstørrelse 
(eller øgning for den sags skyld, selvom alle kender 
problemet med gerne at stå 4 timer i kø, før det er 
muligt at komme ind til fredagsbar). Vi synes, at 
der mangler en helt klar tilkendegivelse om, at vi 
ikke får dårligere lokaler. Hvis I er enige og endnu 
ikke har skrevet under på underskriftindsamling, 
så vær velkommen til at skrive under i baren i stu-
denterklubben eller på nettet: onlineunderskrift.

dk/web/bevarelse%20af%20studenterklubben. Et 
link vil også være at finde på mok.dk

Det skal dog ikke opfattes som om, at vi ude-
lukkende er utilfredse med det nye Forskertårn. Vi 
er stolte over at gå på et universitet med tårnhøje 
ambitioner inden for forskning og uddannelse. 
Vi føler dog, at vi som studerende på et uddan-
nelsessted er blevet forbigået i hele planlægning-
sprocessen og bliver holdt hen i det uvisse angående 
vores og de mange tusinde kommende studerende 
fremtidige sociale samlingssteder. Vi ser derfor frem 
til det informationsmøde, som dekanen lagde op til 
i sin mail til alle d. 23. november. Vi vil slutteligt 
opfordre alle med interesse for at melde sig til div. 
brugergrupper omhandlende det nye byggeri.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte bevarstudklub@gmail.com

Med venlig hilsen
Studerende for Bevarelse af Studenterklubben

Bevarelse af Studenterklubben
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Hvordan skriver jeg en god 
forskningsprotokol?  
Samt PUFF julehygge

Semesterets sidste PUFF månedsmøde finder sted 
tirsdag d. 7/12 kl. 16.15 i store mødesal.
Alle medlemmer og andre interesserede er 
velkomne!

Månedsmødet er delt op i to:

Kl. 16.15-16.45: 
Kom og hør hvordan man skriver en god forsk-
ningsprotokol 

Kl. 16.45 - 
Kom og hyg med æbleskiver og julebag!
Alle er velkomne, også selv om man ikke har været 
der til første del

Bedste julehilsener 
PUFF
www.puffnet.dk

Månedsmøde i SAMS
Næste månedsmøde er torsdag d. 2. december 
kl. 17 i Studenterhuset.
Mødets tema er julehygge! Så den står på æble-
skiver mv. 
Desuden skal vi snakke lidt om hvordan Lægedage 
gik og om kommende arrangementer.  

Vel mødt - SAMS

basisgrupper
Foredrag i Søvnmedicin
Poul Jennum, overlæge og professor i søvnmedicin 
på Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup 
Hospital, vil holde foredraget:
Hjernens regulering af søvn og vågen: et vindue ind 
til hjernens basale funktioner.

Torsdag d. 2. December kl. 16:15 Store 
mødesal

Poul Jennum vil komme ind på søvnregulering, 
og hvordan man kan bruge det til at få et indblik i 
hjernens funktioner.
Arrangementet vil vare 1-2 timer

Vi ses!
FORNIKS (FOReningen for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

Restpladser Indien og Rwanda
Restplads i Padhar, Indien forår 2011
Er du interesseret i at rejse til Indien og samtidig 
få en masse klinisk erfaring? Har du bestået 8. 
semester i februar 2011? Så er det måske dig, der 
skal til Padhar Mission Hospital i Betul distriktet, 
Madhya Pradesh, Indien. 
Hospitalet er et lille land-hospital i det centrale 
indiske højland, med ca 200 sengepladser, og drives 
af en kristen lutheransk mission. 
Hospitalet har både medicinske og kirurgiske 
afdelinger fordelt på forskellige specialer (gyn-obs, 
ortopædkirurgisk, pædiatri, oftalmologi, radiologi, 
anæstesi, tandlæge). Hospitalet har før modtaget 
studerende fra Tyskland, Sverige og Schweiz, men 
der er ingen lokale studerende. Det er muligt at bo 
på selve hospitalet, hvilket koster 650Rs/daglig (ca. 
80kr) og inkluderer 3 daglige måltider. Se evt. mere 
på http://www.padharhospital.org/
Opholdet, er som udgangspunkt februar-maj, 
men aftales individuelt med hospitalet. Med dem 
aftaler du også, hvilket hospitalsudstyr, det er godt 
at tage med. 
Hospitalet er en helt ny kontakt, dvs. du bliver den 
første, der sendes med PIT hertil, hvilket betyder, at 
vi meget gerne vil have tilbagemelding på, hvordan 
opholdet har været. 
Kontakt rekruttering.pitkbh@gmail.com, hvis 
du er interesseret. Det er muligt at søge enkeltvis 
eller to personer sammen. Restpladser uddeles efter 
først-til-mølle fra d. 6. december 2010.
 
Restplads i Kirinda, Rwanda efterår 2011
Trænger du til at se noget andet og samtidig få en 
masse klinisk erfaring? Har du bestået 8. semester 
i september 2011? Så er det måske dig der skal til 
Kirinda Hospital i Rwanda.

Hospitalet er et lille distrikts hospital i den vestlige 
del af Rwanda (KarongiDistrict) ca. 3 timer i bil fra 
hovedstaden Kigali. Der er ca. 130 sengepladser,  
fordelt på medicinske og kirurgiske specialer. Der 
vil således være mulighed for at stifte bekendt-
skab med alt fra kejsersnit og appendektomier, til 
infektionssygdomme, underernæring, obstetrik og 
meget andet.

Opholdet er sep.-nov. (3 mdr) og du vil blive udsendt 
sammen med en anden (pladsen allerede tildelt). 
OBS! Gode franskkundskaber er klart en fordel, 
om end ikke et must.
Hospitalet er en helt ny kontakt, dvs. du bliver 
blandt de første der sendes ud med PIT.

Kontakt hospitalgruppen_pit@hotmail.com 
hvis du er interesseret. Restpladser afsættes efter 
først-til-mølle efter d. 10/12 kl. 12.

4.-6.marts 2011-Sandbjerg Gods

Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til
3. Kongres for Medicinsk Studenter forskning!

Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestående mulighed for at præsen-
tere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale kongresser, 

og samtidigtmøde og lære af studenterforskere fra andre dele af landet.

Arrangementet inkluderer:
•Bustransport tur/ retur
•To overnatninger med fuld forplejning
•Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
•Festmiddag
•Præmier til de bedste præsentationer

Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten står vi for)
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder omstøtte i dag!

Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 
1. oktober til 15. december 2010.

Vejledning og tilmeldingsformular findes på kongressens hjemmeside:

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere 
ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. 

Er der endnu ikke opnået resultater kan resultatafsnittet udelades fra 
abstractet. 

Det er også muligt at deltage i kongressen uden en præsentation.

Kongres for medicinsk 
studenterforskning 2011

studenterkongres.dk

Studenterforskning.dk
selskab for medicinsk studenterforskning

Månedsmøde i SATS
Dagsorden
Månedsmøde d. 8. december 2010 kl. 16.15
Store Mødelokale, Studenterhuset (Panum)

1. SATS byder velkommen til semestrets  
 sidste månedsmøde
2. Siden sidst
- DASAIM’s årsmøde
- Metodekursus 2: Akut   
 luftvejshåndtering
- Metodekursus 3: Akut   
 ultralydskursus
3. Opdateret hjemmeside –  
 medlemsfordele, ændringer   
 af oplysninger mm.
4. Afstemning om næste semesters   
 kurser, foredrag og arrangementer
5. Eventuelt

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

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. 
Al le  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

Nyrelogen
afholder torsdag d.2 december kl 21.00 konstitu-
erende generalforsamling
Henvendelse: nyrelogen@gmail.com
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PIPPI månedsmøde
Næste PIPPImøde er den 8/12 kl. 17.00 i 
Studenterhuset. Til mødet skal vi snakke 
om næste semesters program og så selvfølgelig 
julehygge og quizze helt vildt meget.
For at få en idé om hvor mange der kommer vil vi 
meget gerne have at du tilmelder dig arrangementet 
på pippiadmin@punkt.ku.dk.

Indkaldelse til Sehat møde
Tirsdag d. 7. december 2010 kl. 17:00-18:00
afholdes: i lille mødesal (Panum)
Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Opsamling af forår/efterår
3) Plan for det kommende år 
4) Plan for udvalgsgrupperne
 /v.Tovholderne
5) Hospitalsudstyr til Pakistan
6) Semesterafslutningen/   
Generalforsamlingen
7) Visioner for kommende bestyrelse

Vel mødt!
Sehat Bestyrelsen

Studerendes Organisation For 
Akutmedicin Speciale

Nu er det nok!
Ingen har kunne melde sig til vores grupperum, så 
nu flytter vi til facebook.
Søg efter “ Sofas “ på facebook. Facebook-gruppen 
og vores hjemmeside
bliver vores 2 basisgruppe-centraler. èt internt og 
ét som et ansigt
udadtil.
Vi har opdateret www.sofas.dk med en mængde 
nye links. Læs blandt
andet vores brev til det nationale råd for lægelig 
videreuddannelse og
deres svar, slides fra vores månedsmøde, og få link 
til vores artikel
i ‘Dagens medicin’.

Sub-specialiserings-selvophøjelsens tid er ovre. 
Det er tid til
tværgående uddannelse af læger til at varetage 
funktioner, ikke fag og
organsystemer.
Et speciale er ikke en undskyldning for at vide 
mindre. Det er en
undskyldning for at vide mere, ovenpå din eksister-
ende viden om HELE
patienten.
Vi mangler uddannelse af specialister PÅ akutmod-
tagelserne TIL
akutmodtagelserne.

Vi håber du vil være med!

LAAAAAAAAANG FREDAGSBAR!

På fredag d. 3 december, holder Studenterklubben 
lang fredagsbar!

Dørene vil være åbne 11-23 og festen slutter kl 24.

Du må desværre ikke have venner med på dit 
studiekort.

Studenterklubben byder på æbleskiver og glögg

Fredag d. 3 december fra kl. 13

Kom ned til julemanden og nisserne i Studenterk-
lubben og mød dem. Når de byder på gratis æble-
skiver, gløgg og godt julehumør.

Husk smilet. Det gode julehumør og jule-outfitt når 
vi holder årets sidste lange fredagsbar

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 januar og februar 2011. 
Inkl. logi. Husleje er 850 kr/måned. Hvis der kom-
mer 2 studerende, skal de kunne bo sammen. Husk 
studiekort.

Ilulissat:
1 plads i marts 2011. Inkl. logi. 
Maniitsoq:
1 plads hver måned i januar, februar og marts 2011. 
Inkl. kost & logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det 
til os!
Restpladser uddeles efter først til mølle-princip-
pet
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mok's fædre
Kære læser!

Nu er det jo sådan, at MOK er mange 
ting, blandt andet en vidensbank. Her 
på redaktionen ved vi rigtig meget, 
men en sjælden gang imellem, kommer 
vi til kort og må spørge vores endnu 
klogere fædre. En klog medicinstud-
erende ungersvend ved navn Markus 
Harboe Olsen har sendt os dette 
spørgsmål:

''Hej MOKs fædre 

Er der nogen af jeres fædre der kan 
definere forskellen på et varmeapparat 
og en raditor? 

Håber i kan hjælpe mig da jeg har kr. 
100 på højkant.''

Nu går vi jo ikke ind for hazardspil, som 
i øvrigt er ulovligt, men vi vil da gerne 
hjælpe Markus med at blive en smule 
klogere. Vi har derfor ringet til insti-
tutleder ved institut for naturfagenes 
didaktik, Jens Dolin, som i øvrigt er far 
til Troels fra redaktionen, og spurgt 
ham, om det var noget han vidste. 

Han svarede, at en radiator er en 
delmængde af et varmeapperat, altså 
en underinddeling af varmeapperater, 
hvor fx. en gasbrænder også er et 
varmeapperat.

Hvem der kan snuppe hundredelappen, 
som blandt de kække nu hedder en 
''dolk'' eller en ''gammel lillebælts-
bro'' ved vi ikke...

til 
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MOK-red



88 kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 4 (kun denne uge - normalt til 17) 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

»   7. december: Repræsentantskabsmøde 
»   8. december: kravsindsamling LU  
»   13. december: julebanko i LU!  

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL 
opkrævning for Codans forsikring 
for året 2011. Husk derfor at give 
besked til FADLs Kredsforening, 
hvis du ikke ønsker at fortsætte 
med forsikringen næste år. Der er 
frist for afmelding af forsikringen 
senest onsdag den 1/12 hvis du 
ønsker at det skal gælde fra den 
31.12.2010. Send en mail til kkf@
fadl.dk og husk at oplyse navn og 
cpr-nummer. 
Hvis du bliver kandidat i januar 
2011, skal du være opmærksom på, 
at det er muligt at beholde forsik-
ringen hele året. Husk blot at give 
besked, når du bliver kandidat, 
så sørger vi for at udmelde dig af 
FADL samt afmelde forsikringen 
pr. 31/12 2011.Husk også at give 
besked, hvis du ændrer din adresse 
eller ønsker at ændre din forsik-
ring, inden vi udsender opkræv-
ningfor næste år.

Codan regulerer prisen for for-
sikringen pr. 1/1 2011 ligesom de 
øvrige forsikringsselskaber

Som FADL-medlem får du 10% 
ved køb indtil 500,- kr. og 20% ved 
køb herover. Husk medlemsklister-
mærke.

2011, skal du være opmærksom på, 
at det er muligt at beholde forsik-at det er muligt at beholde forsik-at det er muligt at beholde forsik
ringen hele året. Husk blot at give 
besked, når du bliver kandidat, 
så sørger vi for at udmelde dig af 
FADL samt afmelde forsikringen 
pr. 31/12 2011.Husk også at give 
besked, hvis du ændrer din adresse 
eller ønsker at ændre din forsik-eller ønsker at ændre din forsik-eller ønsker at ændre din forsik
ring, inden vi udsender opkræv-

Codan regulerer prisen for for-
sikringen pr. 1/1 2011 ligesom de 

Sekretariatet lukker torsdag 
den 2. december allerede kl. 
14. Beklager ulejligheden. 

Medlemsklistermærke
Der er kommet klistermærke 
gældende 2010/2011. Husk 
at hente det i ekspeditionens 
åbningstid inden du skal til 
julebanko.

FADL indsamler krav til overenskomst-
forhandlingerne 2011
Vil du gerne have indfl ydelse på dine arbejdsforhold og din overenskomst?

FADL Julebanko 2010
FADL ønsker dig en rigtig glædelig 
jul, og vil i den anledning gerne 
invitere dig til Julebanko d. 13. 
december kl. 17.00 i Lundsgaard 
Auditoriet.

Der vil være masser af fl otte præmi-
er og efterfølgende hygge med 
æbleskiver og gløgg. 

Husk studiekort med medlemsklis-
termærke.

Så kom til FADLs roadshow og kravind-
samling, og fortæl hvad du mener vi 
skal kæmpe for i de kommende ov-
erenskomstforhandlinger til foråret 
2011.

Hvor kan der ske forbedringer? Er der 
noget, der skal ændres eller tilføjes?

Den kendte overlæge, ortopæd og 
fremragende fortæller Ole Helmig* 
fra Århus er gæst og vil sørge for et 
spændende indslag som opvarmning. 
Herefter vil FADLs Lægevikargruppe 
og Overenskomstudvalg lave en kort 
præsentation og så vil der være mu-
lighed for at stille sine krav.

Der vil efterfølgende være sandwich 
og sodavand, og lodtrækning om Ole 
Helmigs biografi .

Vi glæder os til at høre din mening! 
Venlig hilsen Overenskomstudvalget 
og Lægevikargruppen, FADL

Tilmeld dig på www.facebook.com/fadlkbh

Dato: 8. December

Tid: kl. 17.00

Sted: Lundsgaard Auditoriet, Panum

* Ole Helmig (Thomas’ far) er født i 1928 og blev 
læge i januar 1954. Ole Helmig er bredt uddannet i 
kirurgi, kirurgisk tuberkulose og ortopædisk kiru-
rgi, og var overlæge på Århus Kommunehospital. 
FADLs Forlag har udgivet en biografi  om ham.
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Har du overvejet at tage din 
turnus i Storbritannien?

Den britiske turnusuddannelse, 
Foundation Programme, er 
en toårig uddannelse, der 
starter hvert år i august med 
ansøgningsfrist i august året før. 
Turnusforløbene varierer, men 
består typisk af 6x4 måneder i 
forskellige specialer. 

Som dansk stud.med. kan du 
søge turnus i Storbritannien på 
lige fod med britiske studerende. 
Dog skal du forinden have 
bestået en sprogtest. 

I f l g .  S u n d h e d s s t y r e l s e n 
ækvivalerer første år af den 
britiske turnus en dansk KBU. 
Skulle du derfor vælge at afbryde 
den britiske turnusuddannelse 
allerede efter første år, 

har du stadig mulighed for 
at  søge om dansk ret  t i l 
selvstændigt virke.
Endvidere er du ikke bundet af 
4-årsreglen, hvis du tager KBU i 
udlandet. Uret starter først med 
at tikke, når du kommer hjem 
efter X antal år og får dansk 
tilladelse til selvstændigt virke. 
Herefter har du 3 år til at starte 
hoveduddannelse.

Da der ikke findes nogen dansk 
vejledning til at søge turnus 
i Storbritannien, har jeg nu 
skrevet en ’turnusguide’ på 
baggrund af egne erfaringer 
med ansøgningsprocessen.

Den kan hentes på studmed.dk, 
hvis du søger på ’turnusguide 
til Storbritannien’ eller fra 
hubeck-graudal.dk.

Filip Castberg
Turnuslæge i England

Til efterårssemestret søger DIS 
– Danish Institute for Study Abroad 
medicinstuderende som undervisn-
ingsassistenter til faget Human 
Health and Disease, der er et strejftog 
gennem det medicinske curriculum. 
Kurset er for amerikanske pre-
graduate studerende, der læser et 
semester i Danmark, og gerne vil ind 
på Medical School, eller vil vide mere 
om arbejdet som læge.

De enkelte hold undervises af to 
læger, og undervisningen foregår på 
hospitaler i Københavnsområdet. 
Undervisningsassistentens opgave er 
at være til stede i alle timerne, hjælpe 
underviserne med praktiske forhold 
og at rette opgaver (4 patient cases, 
3 tests og en final exam). Der er ca. 
20 studenter pr. hold. Du forventes at 
være rimelig god til engelsk.

I forårssemestret undervises der 2 
timer 2 dage om ugen, i alt 20 gange 
(20/1 til 6/5 med ”travel break” un-
dervejs i uge 10, 15, 16). Undervisnin-
gen ligger om eftermiddagen mandag 
+ torsdag eller tirsdag + fredag. Løn 
er 145 kr. pr. time + timeløn for at 
rette opgaver. Derudover har man 
som undervisningsassistent også 
mulighed for at være lønnet turleder 
på studieture til Berlin/Poznan eller 
Stockholm/Tallinn i uge 10.

Ansøgningsfrist snarest.

For yderligere information kon-
takt programleder Anette Birck på 
abi@dis.dk, tlf. 33 76 54 85. 
Vil du vide mere om DIS, klik dig ind 
på www.dis.dk

DIS er en selvejende undervisn-
ingsinstitution, som siden 1959 har 
udbudt eget “study abroad” program 
på engelsk af ét eller to semestres 
varighed for universitetsstuderende, 
især fra USA.
DIS har samarbejdsaftaler med 
omkring 160 primært amerikanske 
universiteter, hvorfra hvert semester 
omkring 500 studerende på 3. eller 
4. studieår tager en meritgivende 
del af deres uddannelse hos DIS. 
Der undervises ved danske eksterne 
lektorer.
Studieture og familieophold ind-
går i programmet. DIS’ bestyrelse 
er udpeget af Videnskabsminis-
teriet, Københavns Universitet, 
Handelshøjskolen i København og 
Kunstakademiets Arkitektskole.

DIS - Danish Institute for Study 
Abroad
Vestergade 7, 1456 København K
3311 0144 • dis@dis.dk • www.
dis.dk

Undervisningsassistenter til DIS

DEMONSTRATOR SØGES 
TIL MAKROSKOPISK 

VÅD STUDIESAL FRA 
FORÅRSSEMESTERET 

2011

Undervisningsassistenter 
til kursusundervisning 

Forår 2011
Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/
ansoegningsskemaer

Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelses-
vis kun 5. semester.

Bianca Houlind og Pia Keller
StudieServiceCenteret
Bygn. 15.2.05/15.1.17

Stillingen kan søges af 
medicinstuderende med et godt 
kendskab til makroskopisk anatomi. 
(Bestået 5. semester). 

Arbejdstid aftales med de øvrige demonstratorer og 
fordeles efter vagtskema.

Timeløn kr.: 200,82 + feriepenge

Ansøgningsskemaet kan afhentes i StudieService-
Centeret, bygning 15.1.17
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 15. december 2010

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 
2/3, 2011.

Med venlig hilsen
Pia Keller, studiesekretær
StudieServiceCenteret, Bygn. 15.1.17

HAR DU LYST TIL 
AT UNDERVISE 

I ANATOMI?
Et antal stillinger som timelønnede 
studenterundervisere i de indre 
organers makroskopiske og 
mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. 
og 5. semester på medicinstudiet, er 
ledige fra forårssemesteret 2011.

Ansøgningskrav
Bestået til og med 5. semester.
Vi lægger vægt på at du er glad for anatomi 
og god til at kommunikere, mere end at du 
har høje karakterer.
Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil 
du blive bedt om at forberede en kortvarig 
fremlæggelse (ca. 5 min.) af en anatomisk 
struktur.

Ansøgningsskemaet kan afhentes i Studie-
ServiceCenteret (SSC) i bygning 15.1.

Ansøgningen afleveres til
StudieServiceCenteret, bygning 15.1
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N. 
Att.: Lene Kongebro Noer eller Eva Hels-
ing

Ansøgningsfrist
Torsdag den 16. december 2010 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag 
den 21. december 2010.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte studentermedhjælper og under-
viser Malin på xmr661@alumni.ku.dk eller 
Henriette på hlkirstine@gmail.com


 

Julegaver til dig der elsker at få job! 
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TURNUS I STORBRITANNIEN
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Hvad med et studenterjob i stor 
lægepraksis i Rødovre Centret?
Pr. 1. januar søger vi 2 kvikke lægestuderende, som kan hjælpe 
os mandag til torsdag ca. kl. 15.30 til 19.00 og fredag kl. 12-15. 

Vi forestiller os at disse 2 personer kan skiftes til at være her efter eget ønske.

Arbejdsopgaverne består som hovedfunktion i at passe vores reception. 

I receptionen visiteres patienter, der bookes tider og telefonen passes fredag.
Derudover vil der være forefaldende opgaver som arkivering, indkøb, post, oprydn-
ing af venteværelse, nedlukning af klinikken dagligt lidt i syv.

Vi er 4 speciallæger, 4 uddannelseslæger og 8 sygeplejersker. Der vil være både læge 
og sygeplejerske til stede i de sene eftermiddagstimer.

Løn efter aftale.

Hvis dette lyder interessant, så send venligst din ansøgning senest d. 10. december 
til:

Læge Berit Lavik
Rødovre centrum 272
2610 Rødovre
 eller på beritlavik@dadlnet.dk

Har du brug for flere oplysninger 
kan du kontakte ledende 
sygeplejerske Helle Nielsen 
på tlf. 20686787

...eller tage KBU i UK!
ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER ANNONCER

måske på lækkert julepapir?!

Vestergade 7, 1456 København K
3311 0144 • dis@dis.dk • www.
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Start: as soon as possible

Place: The Department of Biomedical Sciences, 
Panum in the Molars group (MOlecular Lipoprotein 
and Atherosclerosis ReSearch) 
In our research group we work with lipoproteins and 
atherosclerosis. We can offer a “forskningsårsprojekt” 
in atherosclerosis research for a medical student.
Background: The project is focused on the effect of 
hypoxia (low oxygen tension) on macrophages and foam 
cells (lipid loaded macrophages) in the development and 
progression of atherosclerotic plaques. Inflammation 
and the development of foam cells are essential for 
the formation of atherosclerotic plaques. It is well 
known that hypoxia changes gene expression patterns 
in cells. Many of these changes are also characteristic 
for inflammatory conditions. We know that hypoxia 
is present in atherosclerotic plaques and suspect that 

the cellular adaption to hypoxia will affect plaque 
progression. 

Project: This project is based on in vitro analysis 
of primary macrophages from conditional knockout 
mouse models of genes with key functions in hypoxia 
adaption. The primary macrophages and foam cells 
from the knockout mice will be investigated for changes 
in migration ability and lipid uptake and efflux as well 
as for changes in gene expression patterns.  
Methods: Bone marrow explants, cell culture of primary 
macrophages, generation of foam cells and culture of 
cells under both normal and hypoxic conditions, lipid-, 
protein- and RNA extractions, western blotting, qPCR, 
genotyping, and migration assays.

Us: We are a group of 16 people (including 3 master 
students) working at BMI, Panum (12.5.40) and at 

The Department of Clinical 
Biochemistry at Rigshospitalet. We 
have weekly research meetings and journal clubs as 
well as social arrangements. We expect that you are 
interested in translational research and can offer 
a dynamic work environment with solid scientific 
training (project planning, oral presentation of results 
and writing scientific articles) in a group that covers a 
wide variety of techniques and possibilities. 
For more information please contact:
 
Nanna Junker, Assistant Professor
BMI, Panum, 16.5.20
nannamjn@sund.ku.dk
Lars Bo Nielsen, Professor
BMI, Panum, 12.5.44
larsbn@sund.ku.dk

Baggrund for projektet
Tuberkulose (TB) er et af de største sundhedsproblemer  
i verden i dag og tegner sig for mere end 2 mio dødsfald 
årligt. WHO estimerer at op imod 1/3 af verdens 
befolkning er smittet, men langt hovedparten er bærere 
af den latente infektion og har ingen symptomer. 
I særlig risiko for reaktivering af en sådan latent 
infektion er personer med immundefekt, herunder 
HIV-smittede. Latent TB kan imidlertid kureres og 
aktiv TB dermed forebygges, hvis blot den latente 
infektion diagnosticeres i tide.
Indenfor de seneste år er nye tests for latent TB 
kommet på markedet, de såkaldte Interferon Gamma 
Release Assays (IGRAs).  IGRAs er meget specifikke 
for latent TB infektion, men studier har vist ringe 
sensitivitet hos immunkompromitterede. Vi har 
udviklet vores egen test, som i stedet for Interferon-
gamma måler et chemokin kaldet IP-10. Studier i 
udviklingslande har vist at IP-10 kunne være en bedre 
markør til diagnostik af latent TB, men dette er aldrig 
blevet efterprøvet i et materiale fra et lav endemisk 
land. Ydermere er den prædiktive værdi for udvikling 
af aktiv TB hos HIV-patienter med positiv IGRA eller 
IP-10 test dårligt belyst.

Projektet
Problem. Projektet skal svare på to spørgsmål:

Hvad er prævalensen af HIV-smittede med en positiv 
IP-10 test i Danmark?
Hvad er den positive prædiktive værdi af en positiv 
IP-10 test hos en HIV-smittet i Danmark?

Arbejdets indhold. Arbejdet vil bestå i follow 

1.

2.

up af HIV-smittede, der blev screenet i 2005, 
laboratorieanalyser af allerede indsamlede prøver 
(ELISA) samt dataanalyse og artikelskrivning.
Arbejdssted. Projektet vil blive udført ved Klinisk 
Forskningscenter på Hvidovre Hospital.
Funding. Der er endnu ikke søgt funding til projektet, 
men i løbet af de næste måneder vil vi sammen 
udarbejde en endelig protokol, som skal sendes ind til 
Forskningsrådet ansøgningsrunde for scholarstipendier 
til februar.
Varighed. Projektet er tænkt som et 1-årigt 
forskningsårsforløb.
Forventet start. Vi forventer at du kan starte enten 
februar eller juni 2011.

Hvem er vi?
I TB forskergruppen på Hvidovre Hospital har vi 
gennem de sidste mange år forsket i immunologisk 
diagnostik af tuberkulose og herunder udviklet og 
patenteret vores egen test. Vi arbejder mest i Danmark 
og Tanzania, men samarbejder med grupper fra hele 
verden fx Tyskland, Italien, Guinea Bissau og Spanien. 
Gruppen består af en overlæge, en post.doc. forsker 
samt PhD-studerende og medicinstuderende, som 
tidligere har gennemført forskningsår, og som fortsat 
er tilknyttet forskergruppen.

Krav
Vi søger en kvik medicinstuderende som:

Går på minimum 1. semester kandidat
Har interesse og flair for immunologi
Er motiveret for at gå i gang med seriøs forskning

•
•
•

Har mod på laboratoriearbejde
Er lærenem og kan arbejde selvstændigt
Har masser af humor og gå-på-mod

Til gengæld kan vi tilbyde:
Samarbejde i et ungt dynamisk team med motiverede 
og erfarne forskere
Flad struktur og god vejledning (det lover vi!)
Indsigt i immunologisk forskning, hyppigt anvendte 
laboratoriemetoder og basal forskningsstatistik 
m.m.m.
Ambitioner om udgivelse af minimum én 
videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter
Mulighed for præsentation af resultater ved 
internationale konferencer
Mulighed for videre arbejde i forskergruppen efter 
endt forskningsår
Et rigtig travlt, men sjovt forskningsår – og så får 
du også overstået den OSVALII!

Er du interesseret?
Så skriv en motiveret ansøgning, vedlæg dit CV og send 
det, evt. per mail, til:

Martine Aabye
Klinisk Forskningscenter 136
Hvidovre Hospital
Kettegaard Alle 30
2650 Hvidovre
e: martine@aabye.com

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Student for atherosclerosis research

Prægraduat forskningsår om diagnostik af latent tuberkulose hos HIV-positive i Danmark

Har du lyst ti l  at prøve kræfter med 
lægevidenskabelig forskning? Interesserer du 
dig for fysiologi? – og fysisk træning?

Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at 
gennemføre et forskningsprojekt, hvor vi 
skal undersøge trænede og utrænede unge 
mennesker. Vi studerer træningens betydning 
for metabolisme & hormonproduktion.

Du kan udføre det som Forskningsårsstud
erende,  scholarstipendiat, eller OSVAL II 
/  Kandidatopgave studerende. Du skal være 
indstillet på at bruge en del tid – smart med 
orlov i foråret 2011.

Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg. 
Du vil lære at udføre human fysiologiske 
eksperimenter, lægge venflons, tage blodprøver, 
måle iloptagelse og kondition, lave DXA 

scanninger osv. 

Projektet starter i begyndelsen af 2011. 
Projektet foregår på Xlab, Biomedicinsk Institut 
og er tilknyttet Center for SUND Aldring. 

Kontakt: PhD studerende, læge Michael Lund, 
mtlund@sund.ku.dk eller professor, dr.med. 
Flemming Dela, fdela@sund.ku.dk 

Fysisk træning og Hormoner

Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstud-
erende til at skrive deres større obligatoriske valgfrie 
opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) inden for 
gigtområdet. 
Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en 
reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder 
efter opgaveeksamen indsende: 
- en forside med projektets titel samt dine kontakto-
plysninger (navn, adresse, tlf.nr., e-mail)
- en kopi af karakterbeviset
- indstillingen fra vejlederen
- en kort, let forståelig projektbeskrivelse på dansk

- din opgave

En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på 
opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, 
vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

Ansøgning mrk. ”Studenterpris” indsendes i 2 ek-
semplarer til
Gigtforeningen
Att.: Forskningsadministrationen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
og skal være Gigtforeningen i hænde senest tirsdag 
den 1. februar 2011

Endvidere skal et eksemplar af opgaven – inkl. den 
korte projektbeskrivelse -  sendes elektronisk til 
forskning@gigtforeningen.dkI emne-feltet skrives 
”Studenterpris” samt dit navn. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Connie Ziegler på tlf. 39 77 80 38.

Priserne vil blive overrakt ved en reception i forbin-
delse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde 
onsdag den 25. maj 2011. Gigtforeningen forbeholder 
sig ret til ved belønnede opgaver at offentliggøre den 
korte projektbeskrivelse. 

GIGTFORENINGENS STUDENTERPRISER 2011
ANNONCER ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Julegaver til dig der siger uh! - jeg vil være forsker og få priser! 

The Department of Clinical 
Biochemistry at Rigshospitalet. We 

korte projektbeskrivelse. 
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Baggrund for projektet
Tuberkulose (TB) er et af de største sundhedsproblemer  i verden i dag og tegner 
sig for mere end 2 mio dødsfald årligt. WHO estimerer at op imod 1/3 af verdens 
befolkning er smittet, men langt hovedparten er bærere af den latente infektion og 
har ingen symptomer. I særlig risiko for reaktivering af en sådan latent infektion 
er personer med immundefekt, herunder HIV-smittede. Latent TB kan imidlertid 
kureres og aktiv TB dermed forebygges, hvis blot den latente infektion diagnos-
ticeres i tide.
Indenfor de seneste år er nye tests for latent TB kommet på markedet, de såkaldte 
Interferon Gamma Release Assays (IGRAs).  IGRAs er meget specifikke for latent 
TB infektion, men studier har vist ringe sensitivitet hos immunkompromitterede. Vi 
har udviklet vores egen test, som i stedet for Interferon-gamma måler et chemokin 
kaldet IP-10. Studier i udviklingslande har vist at IP-10 kunne være en bedre markør 
til diagnostik af latent TB, men dette er aldrig blevet efterprøvet i et materiale fra 
et lav endemisk land. Ydermere er den prædiktive værdi for udvikling af aktiv TB 
hos HIV-patienter med positiv IGRA eller IP-10 test dårligt belyst.
 Projektet
Problem. Projektet skal svare på to spørgsmål:
1) Hvad er prævalensen af HIV-smittede med en positiv IP-10 test i Danmark?
2) Hvad er den positive prædiktive værdi af en positiv IP-10 test hos en HIV-smit-
tet i Danmark?
Arbejdets indhold. Arbejdet vil bestå i follow up af HIV-smittede, der blev screenet i 
2005, laboratorieanalyser af allerede indsamlede prøver (ELISA) samt dataanalyse 
og artikelskrivning.
Arbejdssted. Projektet vil blive udført ved Klinisk Forskningscenter på Hvidovre 
Hospital.
Funding. Der er endnu ikke søgt funding til projektet, men i løbet af de næste 
måneder vil vi sammen udarbejde en endelig protokol, som skal sendes ind til For-
skningsrådet ansøgningsrunde for scholarstipendier til februar.
Varighed. Projektet er tænkt som et 1-årigt forskningsårsforløb.
Forventet start. Vi forventer at du kan starte enten februar eller juni 2011.
Hvem er vi?
I TB forskergruppen på Hvidovre Hospital har vi gennem de sidste mange år for-
sket i immunologisk diagnostik af tuberkulose og herunder udviklet og patenteret 
vores egen test. Vi arbejder mest i Danmark og Tanzania, men samarbejder med 
grupper fra hele verden fx Tyskland, Italien, Guinea Bissau og Spanien. Gruppen 
består af en overlæge, en post.doc. forsker samt PhD-studerende og medicinstu-
derende, som tidligere har gennemført forskningsår, og som fortsat er tilknyttet 
forskergruppen.

Krav
Vi søger en kvik medicinstuderende som:
Går på minimum 1. semester kandidat
Har interesse og flair for immunologi
Er motiveret for at gå i gang med seriøs forskning
Har mod på laboratoriearbejde
Er lærenem og kan arbejde selvstændigt
Har masser af humor og gå-på-mod

Til gengæld kan vi tilbyde:
Samarbejde i et ungt dynamisk team med motiverede og erfarne forskere
Flad struktur og god vejledning (det lover vi!)
Indsigt i immunologisk forskning, hyppigt anvendte laboratoriemetoder og 
basal forskningsstatistik m.m.m.
Ambitioner om udgivelse af minimum én videnskabelig artikel med dig som 
førsteforfatter
Mulighed for præsentation af resultater ved internationale konferencer
Mulighed for videre arbejde i forskergruppen efter endt forskningsår
Et rigtig travlt, men sjovt forskningsår – og så får du også overstået den 
OSVALII!

Er du interesseret?

Så skriv en motiveret ansøgning, 
vedlæg dit CV og send det, evt. 
per mail, til:

Martine Aabye
Klinisk Forskningscenter 136
Hvidovre Hospital
Kettegaard Alle 30
2650 Hvidovre
e: martine@aabye.com

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Prægraduat forskningsår om diagnostik af latent tuberkulose hos HIV-positive i Danmark


 

Julegaver til dig der kan lide at være prægraduat forsker! 
ANNONCER ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Forebyggelse af psykiske sygdomme 
Redigeret af Per Jørgensen, Merete Nordentoft 
og Poul Videbech

Forebyggelse af psykiske sygdomme er skrevet til alle med 
seriøs interesse for psykiske sygdomme. Bogen giver en samlet 
fremstilling af forebyggelse og opgavefordeling i forhold til 
patienter med psykiske sygdomme.

PSYKISK SYGDOM 
– FOREBYGGELSE OG BEHANDLING

Klinisk psykiatri 
3. udgave  
Redigeret af Ole Mors, Per Kragh-Sørensen og Josef Parnas

„Klinisk psykiatri er lærebogen for medicinstuderende, der ikke 
nøjes med kompendieløsningen, men ønsker at få et solidt teoretisk 
fundament i det psykiatriske speciale.“ Ugeskrift for læger

197 sider
Kr. 248,- 

(vejl.)

Nyhed
700 sider 
Kr. 698,- 

(vejl.)

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.
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Projekt: Effekten af 
en noradrenalin reuptake inhibitor; reboxetin og en 
dopamin antagonist; haloperidol på psykofysiologiske 
og neurokognitive parametre

Hvad: Indtagelse af lægemidlerne reboxetine, ha-
loperidol og/eller placebo (ikke virksom kalktablet), 
blodprøvetagninger (2 stk pr. gang), urinprøve, 
psykofysiologiske målinger (EEG) samt kognitive 
tests. I alt 5 undersøgelsesdage (totalt ca. 30 timer) 
med minimum en uges mellemrum.
Hvem: Forsøget udføres af læger, biologer og syge-
plejersker.
Hvornår: Forsøget tilrettelægges på en hverdag i 
dagtimerne efter dit ønske
Hvor: Glostrup psykiatrisk center, center for klinisk 
intervention og neuropsykiatrisk skizofreniforskning 
(CINS)

Hvorfor: Vi ønsker at undersøge indflydelsen af en akut 
dosis af reboxetine (antidepressiva) eller haloperidol 
(antipsykotika) samt kombinationen af disse lægemi-
dler på sensorisk filterfunktion og kognition hos raske 
kontrolpersoner.

Forudsætninger
Du skal være

mand mellem 18 og 30 år
myndig og habil i retslig forstand.
rask fysisk såvel som psykisk

Du må ikke
have været under behandling for psykiatrisk 
sygdom tidligere i dit liv
have søskende, forældre eller børn der lider af, 
eller har lidt af psykiatriske sygdomme såsom 
skizofreni eller manio-depression
have et BMI der ligger uden for normale værdier 
dvs. under 19 eller over 25
have nedsat hørelse
være ordblind eller farveblind
være misbruger af alkohol, euforiserende stoffer 
eller medicin
tidligere have deltaget i en tilsvarende psykofysi-
ologisk test

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Forsøget er godkendt af de centrale Videnskabsetiske 
komiteer: journalnummer H-3-2010-098.  

Der ydes ulempegodtgørelse på 4.500 kr. Beløbet er 
skattepligtigt og er baseret på 5 tabte arbejdsdage.

Vi skal bruge 20 kontrolpersoner i alt og tidsfristen 
for henvendelse udløber 14. januar 2011.
Såfremt du ønsker at deltage i forsøget eller ønsker 
yderligere information, er du meget velkommen til 
at kontakte
Ph.d Studerende, Louise Witten
Louise2@cnsr.dk

Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric 
Schizophrenia Research (CINS) og Center for Neu-
ropsychiatric Schizophrenia Research (CNSR), Region 
Hovedstaden Psykiatri
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej 29-67, 2600 Glostrup
Denmark

RASKE MÆND SØGES
Er du interesseret i at deltage i 
forskningsprojektet PENTRIOX?

Vi søger raske mandlige forsøgspersoner til et projekt om-
kring antibiotika og oxidativt stress.

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du er:
Mand
Mellem 18 og 35 år
Rask
Normalvægtig (BMI 18-30 kg/m2)
Ikke-ryger

Du må ikke indtage kosttilskud eller anden medicin

Du skal komme til et screeningsbesøg (varighed ca. 1 time), 
hvor du får taget en blodprøve og EKG samt får en objektiv 
helbredsundersøgelse af en læge.
Hvis du inkluderes i forsøget skal du yderligere komme til 2 
korte besøg (varighed ca. 30 min), indtage 2 tabletter 2 gange 
dagligt i en uge samt opsamle døgnurin to gange og have taget 
en blodprøve.
Under forsøget skal du indtage koffeinholdigt mad.

Boner fra supermarkeder kompenseres for op mod 500kr.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for 
Region Hovedstaden (journal nummer: H-1-2010-099)

Hvis du er interesseret og/eller vil høre mere så ring eller 
skriv til 
Sara Daugaard Popik 
(40421992, sarapopik@gmail.com) 
eller
Lina Kallehave Hansen 
(60229907, lkallehave@gmail.com)

Specialestuderende ved Klinisk Farmakologisk afd. Q, 
Region Hovedstaden og Institut for
farmakologi og farmakoterapi, FARMA, KU.

•
•
•
•
•

- søger volontører!
Vil du være med til at hjælpe verdens 
fattigste?
Masangas Venner yder gratis lægehjælp 
og giver gratis uddannelse i Masanga i 
Sierra Leone.

Vi søger frivillige fra 1.februar 2011
Er du medicin studerende, mellem 20-30 og har god 
energi og lyst til at arbejde i verdens fattigste land? 
Vi sender unge frivillige af sted på udvalgte projek-
ter:
Vi har brug for en Medicinsk Uddannelses Koordinator 
til vores nyåbnede Sygeplejerske skole i Sierra Leone. 
Her vil du kunne få ansvar for struktureringen, ud-
vikling og koordination af en sundhedsuddannelse.
Vi har få pladser tilbage til udsendelse i perioden: 1. 
Februar - 7. juli 2011.

Skriv til masanga.dk@gmail.com eller ring på tlf. 26 
19 37 89 og få en uforpligtigende samtale om Masanga 
og vores projektet.

Mere information kan findes på: www.masanga.

�������

Vil du v¾re med til at hj¾lpe verdens fattigste?

Masangas Venner yder gratis l¾gehj¾lp og giver gratis uddannelse i

Masanga i Sierra Leone.

- s¿ger volont¿rer! 

Vi s¿ger frivillige fra 1.februar 2011
Er du medicin studerende, mellem 20-30 og har god energi og lyst til at 
arbejde i verdens fattigste land? Vi sender unge frivillige af sted pŒ 
udvalgte projekter: 
Vi har brug for en Medicinsk Uddannelses Koordinator til vores nyŒbnede 
Sygeplejerske skole i Sierra Leone. Her vil du kunne fŒ ansvar for 
struktureringen, udvikling og koordination af en sundhedsuddannelse. 

Vi har fŒ pladser tilbage til udsendelse i perioden: 1. Februar -  7. juli 2011. 
Skriv til masanga.dk@gmail.com eller ring pŒ tlf. 26 19 37 89 og fŒ en 
uforpligtigende samtale om Masanga og vores projektet.  

Mere information kan findes pŒ: www.masanga.dk

Raske kontrolpersoner søges


 

Julegaver til dig der kan lide at være forsøgsperson! 

MASANGA
... eller hjælpe verdens fattigste.

Forsøgspersoner søg-
es til vægttabsprojekt       
 
Mejeriprodukters effekt på 
energibalancen (MEPEB)

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

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

•

•

•

Du kan ikke deltage hvis du:
Har været bloddonor (eller have afgivet 
blod i anden forbindelse) indenfor de sidste 
3 måneder. 
Har mælkeallergi, infektionssygdomme 
og/eller stofskiftesygdomme 
Har taget kosttilskud (gælder også vitamin-
piller) indenfor de sidste 3 måneder
Ryger 
Er gravid eller ammer 
Tager kolesterol sænkende medicin, eller 
anden medicin der vurderes at have betydn-
ing for delta-gelsen i forsøget 
Er på slankekur eller anden midlertidig 
ændring af kostvanerne
Har en mave-tarm lidelse (både tidligere 
og nuværende)
Deltagelse i andre interventionsforsøg 

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

Forsøget er ikke forbundet med nogen bivirk-
ninger. 

Alicja Budek Mark
Institut for Human Ernæring
mepeb@life.ku.dk
Tel: 61 28 35 20

•

•

•

•
•
•

•

•

•

ANNONCER ANNONCERANNONCERANNONCERANNONCERANNONCER

Projekt: Effekten af 
en noradrenalin reuptake inhibitor; reboxetin og en 
dopamin antagonist; haloperidol på psykofysiologiske 

Julegaver til dig der kan lide at være forsøgsperson! 
ANNONCERANNONCER
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Køb bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev

Praktisk procedure- 

og diagnoseguide  

346 sider  

Kr. 348,- (vejl.) 

EKG – let at se  

128 sider  

Kr. 248,- (vejl.) 

Praktisk klinisk 

smertebehandling  

240 sider  

Kr. 258,- (vejl.)

Skadestuekirurgi  

320 sider  

Kr. 328,- (vejl.)

HVAD HAR DU I LOMMEN?

NU
MED ONLINE 

LÆRINGS-
MATERIALE

annoncer

studievejledningen og redaktionelt
November/December 2010 

Studievejledningen for Medicin Uge 48-49
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag 29/11 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 30/11 1100 – 1200 0900 – 1100 Christina Olesen Medicin 
Onsdag 1/12 1100 – 1200 1200 – 1400 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      
Mandag 6/12 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 7/12 1100 – 1200 0900 – 1100 Christina Olesen Medicin 
Onsdag 8/12 1300 – 1400 1400 – 1600 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 9/12 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

Ortiril®

Alli®

Abalgin®

Marevan

Centyl®

Hjertemagnyl®

Amaryl®

Clindamycin

Viagra®

Svar på sidste
 uges Pillequiz
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DAGSORDEN 

Forum:Medicinerrådet
Dato: Torsdag den 2. 
december 2010
Tid: 16.00-17.00, 
efterfølgende valgdebat!
Sted: Studenterhuset, 
1. sal, lokale 1.1.02

1. Formalia 
2. Nyt fra bestyrelsen 
3. Nyt fra semestrene 
4. Nyt fra udvalg
5. Studienævnet
6. Valgupdate
7. Kandidatudvalget – sidste afpudsninger.
8. Bogmarked F2011
9.Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere elle gøre 
os opmærksom på, er du meget velkommen til at 
komme forbi og lufte dine tanker. Medicinerrådet 
er for alle interesserede!

    Venlig hilsen
  Medicinerrådet

I 2011 skal de studerende 
tage universitetet tilbage
Københavns Universitet har to hovedopgaver: Vi 
skal lave uddannelse og forskning. I lang tid har 
forskningen været i centrum for universitetets 
økonomiske prioriteringer. Men nu vil vi have ud-
dannelse i fokus.

I 2012 skal Københavns Universitet have en ny 
strategi. Med strategien lægger Københavns 
Universitet linjerne for universitetets udvikling 
henover de kommende år fire år. Den nye strategi 
er de studerendes mulighed, vores mulighed, for 
at sætte en ny dagsorden – og sikre uddannelse i 
verdensklasse på KU. 

KU’s bestyrelse skal i hele 2011 arbejde med 
strategien. Som Studenterrådets spidskandidater 
til KU’s bestyrelse vil vi, hvis vi bliver valgt ind, 
arbejde for, at alle studerende inddrages processen. 
Du som studerende skal have mulighed for gennem 
hele processen at give din mening til kende. Både 
direkte til rektoratet og gennem dit fagråd, dit 
fakultetsråd og dit Studenterråd.

Uddannelserne er meget forskellige på KU og derfor 
er det vigtigt, at strategien ikke detailregulerer 
de enkelte uddannelser. Vi har mange idéer til 
hvordan KU overordnet kan forbedre kvaliteten af 
vores uddannelser og dem vil vi gerne diskutere og 
videreudvikle med dig. 

Vi ønsker, at faglig respons skal være et must på 
alle uddannelser fra dag et. Det betyder, at når du 
afleverer en opgave eller når du holder et oplæg, 
skal du have feedback på din præstation.

Vi vil have, at alle studerende får den fornødne 
vejledning gennem deres studie. Det indebærer 
både vejledning på konkrete opgaver, og at 
alle studerende tilbydes karrierevejledning og 
mentorordninger. 

Vi mener, at studiemiljøet er en vigtig forudsætning 
for, at vi som studerende trives på vores studie, og 
det giver en vigtig mulighed for at vende den faglige 
viden i mere uformelle arenaer. Derfor skal strateg-
ien fremme muligheden for studenteraktiviteter.

Vi vil have timer nok til, at vores uddannelser reelt 
kan kaldes uddannelser. Nogle steder har studer-
ende helt ned til fire timers undervisning om ugen. 
Det er for lidt uanset, hvad man læser.

Vi håber, du vil debattere og udvikle flere idéer til 
KU’s strategi sammen med os i 2011, og at du vil 
stemme på Studenterrådet til KU’s bestyrelse. 

Mange hilsner 
Louise Lipczak Hansen (Biologi–bioteknologi)
Laura Toftegaard Pedersen 
(Folkesundhedsvidenskab)

Mød dine kandidater til Studienævnet
Tid: Torsdag den 2. december 2010 kl. 17.00-18.00
Sted: Store Mødesal på Panum (brug glasdøren lige før kantinen).
Medicinerrådet (MR) og Demokratiske Medicinere (DM) arrangerer et fælles 
vælgermøde. Mød op og kom i dialog med kandidaterne fra MR og DM om 
lægestudiet, studiemiljøet og fremtiden.

PROGRAM
18.00-18.10:   Velkomst og introduktion af MR og DM
18.10-18.25:   Præsentation af mærkesager og vigtigste prioriteter
18.25-19.00:   Dialog med kandidaterne

Husk at du kan stemme på www.kunet.dk i perioden 2.-6. december.

På vegne af arrangørerne,
Simon Krabbe og Mette Rebien

Tip en 13’er med Demokratiske Medicinere!
I anledning af valget til Studienævnet for Medicin, Akademisk Råd og KU’s bestyrelse, vil Demokratiske 
Medicinere teste DIN viden om studiet, studenterpolitik og Studienævnet! 
Præmien er et gavekort til Bogladen på 450 kr.
Skriv dine svar, navn, mobilnr. og semestertrin, i en mail og send til Mail@DemokratiskMedicin.dk. 
Vinderen får besked umiddelbart efter valget.

Studienævnet for Medicin har 1: De fedeste fester på Medicinstudiet! X: Det overordnede 
ansvar for undervisningen2: Mange svære beslutninger at tage.   

Der er samlet 10 pladser I Studienævnet. Af disse er 1: 5 studenterpladser, 5 pladser til 
undervisere.X: De 10 pladser er tildelt tilfældige forbipasserende lokket ind fra gaden 
med kokain og call girls.2: De 10 pladser er alle besat af undervisere

Der er valg til Studienævnet 1: Hvert år. X: Hvert 3. år. 2: Til det kinesiske nytår.

Formanden for Studienævnet er pt.1: Dekanen, Ulla Weber.X: Statsminister, Lars Lykke 
Rasmussen (V).2: Studieleder Jørgen Olsen.

Næstformandsposten i Studienævnet besættes af 1:Et tilfældigt indvalgt studienævnsm-
edlem. X: En studerende2: Der er ikke en fungerende næstformand, formanden er aldrig 
syg eller fraværende. 

Studienævnet holder 1: Møde i kælderen, lokale 14.01.33 hvor der også genopfriskes lidt 
makroskopisk anatomi i kaffepausen.X: Møde første tirsdag i hver måned.2: Møde når 
Dekanen føler for det. 

ALS-kurset er 1: Et internationalt anerkendt førstehjælpskursus, godkendt af ERC (Eu-
ropæisk Råd for Genoplivning) som DM arbejder på at indføre på medicinstudiet.X: Det 
anerkendte Anal LipoSuction kursus – godt at kunne hvis man vil arbejde i USA! 2: Det 
avancerede genoplivningskursus der allerede findes på 1. sem.

Meroptag på medicinstudiet 1: Er et rygte. X: Vil give os kapacitetsproblemer og forringe 
undervisningen i klinikken, hvilket i sidste ende giver dårligere, mere uselvstændige 
læger. 2: Giver mulighed for at Panum kan blive mere klima enlig og spare på varmen 
om vinteren – flere tætte kroppe à mere dejlig CO2-neutral varme! 

KUU er et 1: Kursus i Udviklingslandes Undergrund.  X: En tastefejl fra en kyndig ordblind 
sekretær inde i administrationen, der bare skulle skrive KU. 2: KompetenceUdviklingsUd-
valget der på medicin bl.a. laver afdelingsbesøg 2-3 gange årligt på de kliniske afdelinger 
hvor studerende bliver placeret i klinik, for løbende at evaluere og sikre kvaliteten af vores 
klinikophold ude på afdelingerne. 

Det nye smart STADS-system gør det muligt at prioritere 1: Hvilke afdelinger du gerne vil på, 
på dine kliniske semestre.X: Rul og hospital på dine kliniske semestre. 2: Holdsætning 
med din læsemakker.

I de seneste evalueringer af nyuddannede kandidater, var der 1: Overvejende tilfredshed med 
fordelingen af de forskellige fagområder på KU’s medicinstudie. X: Generel utilfredshed 
med den kliniske farmakologis repræsentationen på studiet, især i forhold til tidligere 
studieordninger og de andre danske medicinstudier. 2: Mange der efterspurgte mere 
mikroskopisk anatomiundervisning.

DM er 1: En aktiv studenterorganisation på medicinstudiet der arbejder med konkrete 
sager for at gøre vores alles favorit studium endnu bedre!X: En basisgruppe for druk og 
hor!2: Forkortelsen for ”De Morgentrætte” – en meget stærk politisk aktiv organisation 
for B-mennesker. 

Mellem d. 2. og 6. december  1:Er der obligatorisk peberkagebagning og juleølmaraton i 
Studenterklubben. X: Kan man se ’Spise med Prise’ re-runs på DR-K, så vi rigtig kan få 
inspiration til de mange julefrokoster! 2: Kan man via KUnet.dk stemme til de styrende 

 1  X  2

Hvis ikke du vil have 
Pseudomonas - stem 

på Jonas



2323studietilbud

����������������������������������������
�����������������������������

����������������������
�����������������������������
���������������������������������

�

�������������������

�����������������������

����������������������������������������������������

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
��������� � � � � � � � � ��� ���
��������� � � � � � � � � � �

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
��������� � � � � ��� ��� ��� ��� ��� �
���������� � ��� ��� ��� ��� � � � � �
��������� � � � � � � � � � �
��������� � � � � � ��� ��� ��� ��� �
���������� � � � � � � � � � �

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
���������� � � � � � � � � � �
����������� ��� ��� ��� ��� � � � � � �
���������� � � � � � � � � � �
���������� � � � � ��� ��� ��� ��� � �
���������� � � � � ��� ��� ��� ��� ��� �

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
���������� � � � � ��� ��� ��� ��� ��� �
����������� ��� ��� ��� ��� � � � � � �
���������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ���� ����

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
���������� � � � � � � � � � �
����������� � � � � ��� ��� ��� ��� ��� �
���������� ��� ��� ��� ��� � � � � � �
���������� ��� ��� � � � � � � � �
���������� � � � � � � � � � �

� ���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
��������� � � � � � � � � � �
���������� � � � � � ��� ��� ��� ��� �
��������� � � � � � � � � � �
��������� ��� ��� ��� ��� � � � � � �
��������� � � � � � � � � � �

   





      

     
      

     
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

     
      

      

     
      
      

      


Tilbud fra Studenterpræsten – uge 48, 2010

Vinterpoesi og ensomhed - om sprog 
og kommunikationsformer X

Man kan ikke forklare stilheden, der opstår, når verden 
bliver dækket af sne. Der er ingen logik i mørket. 
Stjernerne siger ingenting. 

Vores almindelige sprog kommer ofte til kort, når vi 
vil udtrykke den virkelighed, der findes i begreber og 
følelser. Derfor prøver vi andre måder. Kropssprog. 
Gaver. Musik. Billedkunst. Tøj. Poesi.

Kommunikationen ad disse veje er usikker. Det 
er den for så vidt også, når vi bruger det mest 
konventionelle sprog. Vi misforstår hinanden hele 
tiden. Vi fortolker og lægger betydninger ind i ordene. 
Lovtekster kan diskuteres. Det er ikke til at vide, om 
modtageren forstår det, som afsenderen vil udtrykke. 
Nogen gange er det ligegyldigt; andre gange er det 
skæbnesvangert. 

En af de værste former for ”tortur” man kan påføre 
et barn er at ignorere det. At lade være med at 
reagere, når det henvender sig - over længere tid. Et 
menneskes identitetsfølelse er afhængigt af dets evne 
til at påvirke omgivelserne, og derfor kommunikerer 
vi. Hele tiden. 

Måske er en forklaring på vores trang til at kommunikere 
uafladeligt, at der er alt for få der lytter og lader sig 
påvirke. Vores identitet bliver udfordret, og så siger vi 
noget mere. Se mig! Hør mig! Læs mig!

Vi nærmer os julen med al dens trængsel og alarm. 
Det er herligt. Og rædsomt. Lad mig afslutte dagens 
lille tankerække om sprog med endnu en hyldest til 
tavsheden og stilheden. Giv stilheden lidt plads.

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child

Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Filmstudiekreds: Præster på film
Sidste film i dette semester. Denne film kan af juridiske 
grunde ikke nævnes ved navn. Tag chancen! Filmen er 
god! Efter filmen er der en drøftelse af aftenens værk 
over en let anretning.

Tid: onsdag den 8. december kl. 19
Sted: St. Kannikestr. 8, 1. sal, 1169 K
Pris: gratis

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op hver anden torsdag. Hvis 
du vil lære at strikke, kan du sagtens få hjælp, og du 
kan låne garn og pinde til at komme i gang; hvis du 
allerede kan strikke, kan du få ideer til at komme 
videre.

Vi strikker, snakker, hjælper og inspirerer hinanden, 
drikker kaffe, udveksler opskrifter mm., og du er 
velkommen til at komme og være med. 

Der er følgende torsdage tilbage: 2. december og 16. 
december.

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

OBS! Strikkecafeen synger på sidste vers. Efter en 
årrækkes hygge og mange, mange meter garn, der er 
blevet til sweatre, tørklæder, pudebetræk, bamser mv. 
har jeg besluttet at nedlægge strikkecafeen med årets 
udgang. Den opstår måske igen på et senere tidspunkt. 
Med venlig hilsen Lise

Julefrokost
Du kan nu melde dig til studentermenighedens 
julefrokost. Find os på Facebook eller send en mail til 
lotz@adm.ku.dk  

Julemusik, sulemad og gode øl. Det bliver alle tiders 
– og du er velkommen!

Tid: fredag den 10. december kl. 13.30
Sted: St. Kannikestr. 8, stuen, 1169 K
Pris: Kr. 50 betales i døren

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
Facebook: StudenterMenigheden i København 
(SMiK)
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94
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MOK har for nyligt læst 'Dagens Medicin', hvor der bl.a. 
stod at om 10 år er stetoskopet udfaset til fordel for små 
ultralydsapparater. 
Det fik os til at tænke over hvordan fremtidens læge mon vil 
se ud. Vi forestiller os en heldragt a la Ironman, spækket med 
udstyr så man altid har de vigtigste redskaber lige ved hånden.

MOK præsenterer


