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MOKS
LILLE
KITTELBOG

  

MOKs CROCS...

  

MOK har længe haft alt for 
mange havenisser!
Så nu sælger vi to af 
dem!!
Kom med dit  bud på 
mok@mok.dk
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2 mok

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:

  

 

Denne  redaktionDenne  redaktion

2010-2011

MOKS LILLE KITTELBOG TELEFONLISTE

MOK har i denne uge en lille julegave til alle jer derude. 
Meningen med kittelbogen er at den skal klippes 
ud og gemmes i kitlen. Den indeholder relevante 
informationer til at imponere både overlægen og 
dine venner.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Telefonliste   3
Nyttige hjemmesider   4
Actionlæge indgreb   5
Styr på gram-farvningen  6
Forkortelser   7
Unyttige hjemmesider  8
Guide til to-hånds-knuden  9
Doctorman   10+11
Normalværdier hos børn  12
Livredende håndgreb  13
Unyttig viden   14+15
Small talk emner   16+17
Den store kaffeguiden  18
Gratis spil på nettet   19
Farvelæg din helt egen drage  20

MOK redaktionen anno 2010

  

 

Tirsdag: Andre en Mia Joe og Markus læser til eksamen, gl hf

Mandag: INGEN DEADLINE DA MOK HAR JULEFERIE
  SIMS Månedsmøde, kl. 16, se s. 10
  FADL Julebanko, kl. 17, se s. 17

Søndag: En god dag

Lørdag: Mia Joe og Markus er de eneste med tømmermænd

Fredag: ØL TIL KR. 10 PÅ LE BAR DEUX

Onsdag:  MOK nr 14, årgang 43 udkommer
  SATS Månedsmøde, kl. 16.15, se s. 10

Torsdag: PMS Månedsmøde, kl. 17, se s. 11

TROELS/MOK.RED.
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redaktionelt

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 meritsager)
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 ans-
varlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside 
http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 

Kære læser

Året 2010 er slut for MOKs vedkommende, 
og 2011 vil både på MOK og Panum byde på 
mange ændringer. Der vil være mulighed 
for at sætte sit præg på det nye byggeri, 
hjælpe med at ændre den uigennemtænkte 
nye tilmelding til undervisning og ikke 
mindst en kæmpe bunke nye russere.

Sørgelig afsked til Jannie og Elise
Til at starte med vil jeg, på vegne af 
redaktionen, gerne takke Jannie Hecht 
Pedersen og Elise Hachmann Nielsen for 
deres store arbejde på redaktionen. De har 
begge været på redaktionen i mange år 
og været med til omkring 150 udgivelser 
af MOK.
Jannie har lagt et kæmpe stykke arbejde 
på MOK, i de fem år hun har været med, og 
tre af dem som ansvarshavende redaktør, 
med styr på sagerne. Hun har formået 
i sine 5 år at fjerne den forfærdelige 
testosterondunst fra MOK redaktionen 
og fjerne de, efter min mening, usmagelige 
seksuelle undertoner fra det redaktionelle 
arbejde. Jannie har, så vidt jeg har forstået, 
ikke kunnet modarbejde de alfahanner der 
var på redaktionen i 2005 og rekrutterede 
derfor sin læsemakker Elise til MOK.
Elise har i sine 4 år på redaktionen været 
med til at sætte sit personlige, meget skøre, 
præg på bladet. Hun har vist at man kan 
lave et godt blad med useriøse og seriøse 
indlæg uden at det behøver at være en 
studenterversion af M!

Studenterfaciliteter
Dette semester har man kunne tilmelde 
sig med det nye, geniale tilmeldingssystem 
STADS. Nu kan man ikke tilmelde sig 

med læssermakker, og man kan ikke 
ændre sin tilmelding, når man først har 
valgt forkert. Det virker som om STADS 
tænker, at man altid skal gå efter sin første 
indskydelse. Derudover er det ikke muligt 
at prioritere alle mulighederne. Man kan 
på 9. semester maksimalt prioritere 25 ud 
af 42 muligheder, så man helt kan undgå 
at prioritere Slagelse, Holbæk og Køge. Det 
samme gør sig gældende for 10. semester, 
hvor man kan prioritere 14 ud af 32.
Derudover har vi fået flere læsepladser på 
biblioteket og en mikroskopisk spotsal, der 
kun er i undervisningslokaler. Det er en 
okay kompensation med flere læsepladser 
på biblioteket, efter nedlæggelsen af de 
”læserum stilhed”, der havde åbent i 
24 timer i døgnet. Nu mangler der bare 
at biblioteket også har åbnet 24 timer 
i døgnet, så man kan udnytte de meget 
fine pladser bedre. Mikroskopisk spotsal 
er i rum, hvor der også er undervisning, 
og selvom det er muligt at få det til at 
passe, vil det være noget man kunne/burde 
placere i det nye Forskertårn

Forskertårnet
Årets helt store nyhed er annonceringen af 
det nye forskertårn. Forskertårnet vil, ud fra 
vinderforslaget, fjerne studenteraktiviter 
til fordel for forskning. Det en kommerciel 

og kortsigtet løsning. Det er vigtigt at 
man i et land som Danmark fokuserer 
på forskning, men uden mulighed for 
ordentlig uddannelse vil man have et stort 
problem. 
Det er derfor vigtigt at man som studerende 
giver sin mening til kende og sørger for, 
at vi bliver inkluderet i planlægning af 
tårnet. Der skal være plads til EDB-sal, 
mikroskopisk spotsal, læsepladser og ikke 
mindst en Studenterklub.

God jul og godt nytår til jer alle

Kærlige julehilsner
Markus/MOK.red. 

TAK FOR ALT!
PORNOEN ER TILBAGE PÅ MOK FRA NÆSTE SEMESTER!

JANNIE ELISE

Sidste MOK dette i år 2010

TELEFONLISTE

VIGTIGE TELEFONNUMRE
ALARM 112:    112
Babselinjen:    9090 1049
Brand på Herlev Hospital:  555
Bubbersbadekar:   nedlagt
Calabria:    3536 9191
Chefkirurgen Jøgn:   2614 8624
DJ Morten:    23838983
FADLs vagtbureau:   35378800
Folosofisk rådgivning:   38883722
Giftlinien    82121212
Hjertestop på Rigshospitalet:  2222
Julemanden:    70241207
Leasy:     88888888
Linjen:     70209903
Markus:    27383782
MOK:     35326404
Oplysningen:    118
Politiet:     114
Sapore d’Italia:    35397370
Sexlinjen:    70202266
Skaduhafest.dk:    42202511
Steen Ruben:    35327037
Studenterklubben:   35363832
Studieservicecenteret:   35327104
SUND-IT:    35327071
Svenske ambassade:   33360370
Tagensborg:    35837213
Taxa 4x35:    35353535



44

44

    Åbningstider 
Mikroskopi i lokale 15.2.15
Efterår 2010
December     
 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

December 2010
Studievejledningen for Medicin Uge 49-50
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
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
     
Mandag 13/12 1500 – 1600  1600 – 1900 Ole Kruse Medicin
Tirsdag 14/12 1200 – 1300 0900 – 1200  Christina Olesen Medicin
Onsdag 15/12 1300 – 1400  1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 16/12 1200 – 1300 1300 – 1600 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

OBS!
 Julelukket i Studievejled-
ningen fra d. 17. dec. til 3. 
jan. 
Studievejledningen ønsker 
alle en rigtig glædelig jul!! 

Nu nærmer eksamenstiden sig så 
småt…

Har du spørgsmål vedr. afmelding af eksamen, 
sygemelding og lign. kontakt da Eksamenskontoret, 
du kan se kontaktoplysninger på nedenstående 
link. 

Du finder desuden eksamensplan, regler for eksa-
men og rettevejledninger på 

www.medicin.ku.dk/eksamen. 

Overvejer du at afmelde en eksamen, er det altid 
en god idé at snakke med en studievejleder, du kan 
se åbningstider på 

www.medicin.ku.dk/vejledning/. 

Held og lykke til eksamen!

Husk at gribe chancen for at forbedre dit 
studieliv

KU har forlænget svarfristen for besvarelse af studiemiljøundersøgelsen 
på grund af en alarmerende lav deltagelse. Mange flere skal til tasterne 
for at resultatet kan have værdi.

Startskuddet til studiemiljøundersøgelsen gik den 15. november, hvor du i din 
KU-mailboks modtog en mail med et personligt link til et spørgeskema. I skrivende 
stund er besvarelsesprocenten på godt 9 % for hele KU. 

- Det er problematisk lavt, og det er derfor supervigtigt, at du som studerende 
giver dit bidrag til arbejdet med studiemiljøforbedringer ved et besvare skemaet. 
Den lave besvarelsesprocent giver desværre et upræcist billede af de studerendes 
syn på studie- og undervisningsmiljøet og dermed også hvilke indsatser, der er 
behov for, siger Anette Tørning, projektleder på undersøgelsen.
Du har modtaget to mails med et personligt link. Har du endnu ikke svaret, 
kan du benytte én af dem. Er de slettet, modtager du en ny mail med dit personlige link inden svarfristens 
udløb. Du skal bruge dit personlige link for at din besvarelse registreres. Benytter du linket i en andens mail, 
overskriver du deres besvarelse.
Undersøgelsen lukker den 7. december kl. 24.00. Vi håber, du vil afsætte tid til at forbedre dine studie-
forhold!

Snyd ikke dig selv 
Besvarelserne er nøglen til få indblik i de områder på KU, hvor der er plads til forbedringer. Det kan være 
alt fra fysiske rammer og tekniske faciliteter til vejledning og meningsfuldhed med studiet. Og DU er den 
eneste, der kan hjælpe med at identificere problemområderne!
Svarprocenten skal meget, meget højere op, og det er DIG, der skal være med til at give det samlede overblik 
over, hvad der gøres godt på KU i fysisk, psykisk og æstetisk sammenhæng, og hvad der kan gøres bedre.

Studiemiljøet på SUND
Det er vigtigt, at du som SUND-studerende er aktiv og engagerer dig i dit studiemiljø. Vi opfordrer dig derfor 
til at bruge den tid det tager at besvare spørgeskemaet. At det nytter med en aktiv indsats, kan du helt konkret 
se på Panum, Teilum og CSS. Siden 2006 har vi fået flere læsepladser bl.a. i Panumbiblioteket, som også er 
blevet renoveret, ny kantine, karrieredag, loungeområder, et nyt Studenterhus, infoskærme, mere trådløst 
netværk, flere stikkontakter, bedre stole og borde i mange undervisningslokaler, flere skabe til opbevaring, 
samt studentermail og dialogmøder. 

Så kig efter mailen i din postkasse, udfyld spørgeskemaet og giv din 
mening til kende, vi lytter.

Vil du vide mere
Læs nyheden om spørgeskemaundersøgelsen og perspektiverne for 
resultaterne af UVM’en:
 https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Rartatvaere_rartat-
laere.aspx
Læs mere om undervisningsmiljøvurderingen her 
 http://studiemiljoe.ku.dk/umv/2010-2012/
Har du ikke aktiveret din KU-mailadresse endnu, kan du finde en ve-
jledning her 
 http://intranetguide.ku.dk/studerende/email_og_kalender/

studievejledningen

styrende organer

NYTTIGE HJEMMESIDER ACTIONLÆGEINDGREB

Nyttige hjemmesider:
www.medicin.dk
- prøv funktionen i øverste venstre hjørne hvor du 
kan identificere piller ud fra form og farve mv. 

www.instruksen.dk
- find instrukser fra forskellige hospitaler og spe-
cialer. Eks. hvad gør jeg ved et brækket hoved?

www.irf.dk
Gældende behandlingsregimer og nyheder indenfor 
medicinsk behandling. Diskussion og artikler.

www.pulpa.dk
- her findes links til alle specialers instrukser og guide-
lines.

www.laegehaandbogen.dk
Baggrundsviden om sygdomme, prognoser, behan-
dling mv. Vælg 'til sundhedspersonale'.

www.basislisten.dk
Lægens værktøj til rationel medicinordination.

www.medibox.dk
Onlinebaseret opslagsværk udviklet af praktiser-
ende læger til brug i almen praksis. Koster penge 
men man kan få 30 dage gratis.

www.diagnosekoder.dk
Den elektroniske pendant til diagnoserkoder-
bogen



55

55

Panum Nybyggeri - hør 
arkitekterne fortælle om 
udbygningen af Panum
Ved orienteringsmødet Panum 
Nybyggeri 2014, som afholdes den 
16. december kl. 14-16 i Lundsgaard auditoriet vil arkitekt Mads Mandrup fra CF Møllers Teg-
nestue og fagdommer fra juryen Claus Bjarrum besøge SUND og fortælle om nybyggeriet. Hør 
om arkitekternes arbejde med vinderprojektet, og få godt indblik i hvordan Panum-komplekset 
kommer til at se ud i 2014.
Yderligere information: CampusServiceSUND, att. Projektchef Sidse Marie Brandt, smbr@sund.
ku.dk

Sidste chance - sæt dit præg på Vidensbydel Nørre Campus
Gå ind på intranettet fra den 7. december - se hvilke forslag SUND foreløbig er kommet med, når. 
Vidensbydelen skal forme sig i fremtiden. Kom med din mening inden den 9. december. Forslagene 
samles og gives videre til styregruppen for Vidensbydel Nørre Campus.

Rundt om Campus
For høje kimtal i koldt vand i Panumbygningerne 27, 29, 31 og 33
Der har siden februar 2010 været problemer med det kolde vand fra hanerne, da målinger viser 
for høje ”kimtal”. Der er ikke problemer med målingerne for colibakterier og kemiske forbind-
elser. Brugerne i bygningerne får tilbudt enten flaskevand eller beholdervand som drikkevand. 
De tekniske afdelinger på KU er i kontakt med myndighederne, og der er gennemført større 
ombygningsarbejder på vandanlægget, dog uden at vandet overholder kravene til vandværks-
vand. Lige nu planlægges nye tekniske tiltag, og vi vil løbende informere om situationen og 
vandets kvalitet.
Kontakt: driftschef Henrik Kudal, 23 68 03 71, hku@sund.
ku.dk

Parkering i Panumkælderen er kun tilladt på de afmærkede 
pladser
Parkering af biler må kun finde sted på de afmærkede pladser. 
Tilladelsen gælder alene for den bruger, der har opnået den, og 
for den bil, der anvendes til og fra dagens arbejde. Princippet 
er først-til-mølle, og er der ingen ledige pladser, må brugeren 
forlade arealet igen med bilen. Det gælder såvel for pkælderen 
som for de udendørs p-pladser. Vi ser ofte biler parkeret udenfor 
de afmærkede pladser, hvor der skal være gennemkørsel og hvor 
der er parkeringsforbudsskilte. De ulovlige parkeringer betyder 
at sikkerheden for hele huset er forringet, og det kan SUND ikke 
acceptere. Rettigheden for brugeren og p-tilladelsen fra SUND kan 
kun opretholdes, hvis brugeren respekterer reglerne.
Kontakt: driftschef Henrik Kudal, 23 68 03 71, hku@sund.
ku.dk

To tiltrædelsesforelæsninger den 17. december om kost, 
kræft og helbred
Dr. med. Anne Tjønneland og Dr. med. Kim Overvad tiltræder 
to adjungerede professorater i Epidemiologi ved Institut for 
Folkesundhedsvidenskab. Anne Tjønneland, bliver adjungeret pro-

fessor i Epidemiologi med særligt fokus på kost, fysisk aktivitet og carcinogenese og Kim Overvad 
bliver adjungeret professor i Epidemiologi med særligt fokus på årsager til og konsekvenser af 
det metaboliske syndrom. I anledning af adjungeringerne afholdes to tiltrædelsesforelæsninger 
og en reception ved arrangementet Kost, kræft og helbred - et UNIKT projekt, der foregår 
fredag den 17. december kl. 13.00-15.00 i Chr. Hansen auditoriet på Center for Sundhed 
og Samfund, Nørre Farimagsgade 5.

Velkomst v/ professor Thorkild I. A. Sørensen
Forelæsning v/ Adj. Professor Anne Tjønneland og Professor Kim Overvad
Tale v/ prodekan Birthe Høgh
Tale v/ leder af UNIK initiativet Food, Fitness & Pharma, Professor Thue W. Schwartz

Anne Tjønneland og Kim Overvad er til dagligt ansat som hhv. Afdelingsleder i Kræftens Bekæm-
pelse og Professor ved Århus Universitet. Begge har været centrale i opbygning af ’Kost, Kræft og 
Helbred’-kohorten og er partnere i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, 
EPIC. Endelig er begge tilknyttet forskningsinitiativet UNIK Food, Fitness & Pharma.
Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.

Engelsk introduktion til evakueringskoncept ved infomøde den 14. december
SUND har i 2010 haft fokus på at udbrede kendskabet til evakuering. Det er en konsekvens af 
APVkortlægningen fra foråret 2009, hvor det fremgik, at over 50 % ikke kendte til evakuering-
skonceptet. Nu kan SUNDs engelsksprogede medarbejdere få en introduktion til KU’s evakuering-
skoncept ved et infomøde, der afholdes på engelsk tirsdag den 14. dec. kl. 10 i Dam Auditoriet. 
Alle er velkomne. Der er allerede afholdt evakuerings intromøder for samtlige institutter i løbet 
af foråret og institutterne er godt i gang med afvikling af øvelser. Arbejdsmiljøenheden har både 
plakater og foldere (dansk og engelsk) som udleveres ved forespørgsel.
Yderligere information: www.sund.ku.dk/evakuering eller Arbejdsmiljøenheden, att. Sandra 
Pedersen, shpe@sund.ku.dk

•
•
•
•

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 
kommunikationskonsulent Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 48 timer før udgivelse. 

SUND-info nr. 153 - 3. december 2010 

Nr. 153 - 3. december 2010  

Lundsgaardmøde den 6. december kl. 10.30

Dekanatet inviterer til årets sidste Lundsgaardmøde den 6. december kl. 10.30-11.30, hvor 
hovedemnerne vil være:  

• Budget 2011 og usikkerheden om KU´s økonomi i de kommende år 
• Næste skridt ifm udbygning af Panum, herunder arbejdet i brugergrupperne 

Alle er velkomne og dekanatet opfordrer til at så mange som muligt deltager. 

Panum Nybyggeri  -  hør arkitekterne fortælle om udbygningen af Panum

Ved orienteringsmødet Panum Nybyggeri 2014, som afholdes den 16. december kl. 14-16 i 
Lundsgaard auditoriet vil arkitekt Mads Mandrup fra CF Møllers Tegnestue og fagdommer fra juryen 
Claus Bjarrum besøge SUND og fortælle om nybyggeriet. Hør om arkitekternes arbejde med 
vinderprojektet, og få godt indblik i hvordan Panum-komplekset kommer til at se ud i 2014. 

Yderligere information: CampusServiceSUND, att. Projektchef Sidse Marie Brandt, 
smbr@sund.ku.dk  

KU kan ikke udtale sig i personsager

Den seneste tid har man i flere medier kunnet læse kritisk omtale af en forsker på KU. Det er ikke 
muligt for KU at kommentere omtalen, da universitetet har tavshedspligt i personalesager.  

Det strider mod offentlighedslovens § 2, stk. 3 at give oplysninger i en personsag. Oplysningerne skal 
altid betragtes som fortrolige. Det følger af forvaltningslovens § 27, at KU har tavshedspligt og 
overtrædelse straffes med bøde, hæfte eller fængsel jævnfør straffelovens § 152. Så selv om mange 
medarbejdere på KU kan undre sig, er alle skridt i sagsbehandling af personalesager omfattet af 
fortrolighed og tavshed fra ledelsen. 

Læs mere på KUnet: https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/medieomtaleafpersonalesag.aspx  

Sidste chance - sæt dit præg på Vidensbydel Nørre Campus

Gå ind på intranettet fra den 7. december - se hvilke forslag SUND foreløbig er kommet med, når 
Vidensbydelen skal forme sig i fremtiden. Kom med din mening inden den 9. december. Forslagene 
samles og gives videre til styregruppen for Vidensbydel Nørre Campus. 

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 49, 2010

Vinterpoesi og ensomhed - om sprog og kommunika-
tionsformer XI
Hjertesproget
Vi mennesker har en særlig evne.  Evnen til symbolsk kom-
munikation. Jeg nævnte det allerede i den første klumme i 
dette semester.  Med symbolsk kommunikation mener jeg 
det vi kalder sprog, hvor ord eller tegn har en betydning som 
er løsrevet den umiddelbare situation. Det findes efter alt at 
dømme ikke hos dyr. 
 Selvom vi ikke tænker over det er det temmelig abstrakt.  At 
lyde og bogstaver kan kombineres og danne særlige betydnin-
ger til forskel fra andre kombinationer af de samme lyde og 
bogstaver, som så danner andre betydninger.  Selvom nogle 
hæver at deres hund er meget klog, så kan den hverken læse 
eller skrive. Den forstår heller ikke symbolsk kommunika-
tion, men hunde og andre dyr forstår andre ret komplicerede 
former for kommunikation.  Vi kan ikke være med på hundes 
signaler gennem lugte.  
 Heldigvis går vi ikke rundt og dufter til hinandens urin.  Vi 
giver hinanden navne i stedet.  Der er udbredt enighed blandt 
forskere om, at vores sproglige kommunikation og hjernens 
størrelse og funktion hænger sammen.  
 Vores evne til at tale skyldes dog også en særlig udvikling 
af strubehovedet (larynx), svælg (pharynx) , kraniestørrelse 
og tungen (lingua), som angiveligt har gjort os i stand til at 
forme flere forskellige lyde.  
 Sjovt nok at netop tungen hedder ”lingua”, som betyder 
sprog. Vi taler også på dansk om tungemål og modersmål, 
og hermed nærmer vi os hjertesproget. 
 Vi kan ikke blot bruge sprog til at tale med. Vi bruger 
også flere forskellige former for sprog. Sproget udvikler sig. 
Oprindeligt betød hjertesprog en ligefrem og ærlig tale, men 
på grund af Grundtvig, så kom det til at betyde, det som ligger 
vort hjerte nærmest, det vi holder allermest af. 
 Det skyldtes Grundtvigs sang ”Moders navn er en himmelsk 
lyd” fra 1837. Her hedder det 
 Modersmål er vort hjertesprog,
kun løs er al fremmed tale,
det alene i mund og bog
kan vække et folk at dvale.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet!
Hvor problematisk Grundtvigs synspunkter til tider kan 
være, idet vi bemærker både det nationalt folkelige og 
vækkelsen. Men når det er sagt, så er det alligevel sandt at 
modersmålet har en særlig betydning.  
Fremmedsprog kan være glimrende og i visse henseender 
bedre end dansk (lægelatin?), men når jeg bruger fx engelsk, 
så giver det en distance, som jeg ikke kan få på dansk. Det 
er ikke helt så forpligtende at sige ”I love you”, som at sige 
”jeg elsker dig”. 
Når lægen skal give en følsom besked, så virker det ufølsomt, 
hvis hun siger det i et teknisk objektiverende sprog.  ”Jeg 
beklager at måtte meddele dem, at vi canceren har spredt 
sig fra mammae og vi har fundet metastaser i knoglerne og i 
leveren og yderligere behandlinger vil ikke kunne forhindre 
en terminal udgang” .
Derfor er det nødvendigt også for kommende læger, at træne 
deres hjertesprog og de poetiske muskler. Det udvider også 

ens egen verden i dybden og i bredden. 
Modersmålet ved Øresund
og trindt i de grønne lunde
dejligt klinger i allen stund,
men dejligst i pigemunde.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet! 

Glædelig jul. 
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

Julekoncert med studenterkoret “Samklang”
Tid: tirsdag den 14. december kl. 20.00 – 21.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Pris: Gratis

Strikkecafeen Den røde Tråd
Vi strikker, snakker, hjælper og inspirerer hinanden, drikker 
kaffe, udveksler opskrifter mm., og du er velkommen til at 
komme og være med. 
Der er én torsdag tilbage: 16. december.
Tid: torsdage kl. 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
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 stadig melde dig til studentermenighedens jule-
frokost. 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

 

  
Studenterpræstens kontor 
Blegdamsvej 3b, 15.2.1 
2200 København N 
Tlf.: 35 32 70 94 
Mail: praest@sund.ku.dk eller lotz@adm.ku.dk 
Hjemmeside: http://studenterpraesterne.ku.dk  
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Hjertesproget 
 
Vi mennesker har en særlig evne.  Evnen til symbolsk kommunikation. Jeg nævnte det allerede i den første 
klumme i dette semester.  Med symbolsk kommunikation mener jeg det vi kalder sprog, hvor ord eller tegn 
har en betydning som er løsrevet den umiddelbare situation. Det findes efter alt at dømme ikke hos dyr.  
 
Selvom vi ikke tænker over det er det temmelig abstrakt.  At lyde og bogstaver kan kombineres og danne 
særlige betydninger til forskel fra andre kombinationer af de samme lyde og bogstaver, som så danner andre 
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enighed blandt forskere om, at vores sproglige kommunikation og hjernens størrelse og funktion hænger 
sammen.   
 
Vores evne til at tale skyldes dog også en særlig udvikling af strubehovedet (larynx), svælg (pharynx) , 
kraniestørrelse og tungen (lingua), som angiveligt har gjort os i stand til at forme flere forskellige lyde.   
 
Sjovt nok at netop tungen hedder ”lingua”, som betyder sprog. Vi taler også på dansk om tungemål og 
modersmål, og hermed nærmer vi os hjertesproget.  
 
Vi kan ikke blot bruge sprog til at tale med. Vi bruger også flere forskellige former for sprog. Sproget udvikler 
sig. Oprindeligt betød hjertesprog en ligefrem og ærlig tale, men på grund af Grundtvig, så kom det til at 
betyde, det som ligger vort hjerte nærmest, det vi holder allermest af.  
 
Det skyldtes Grundtvigs sang ”Moders navn er en himmelsk lyd” fra 1837. Her hedder det  
 
Modersmål er vort hjertesprog, 
kun løs er al fremmed tale, 
det alene i mund og bog 
kan vække et folk at dvale. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Hvor problematisk Grundtvigs synspunkter til tider kan være, idet vi bemærker både det nationalt folkelige 
og vækkelsen. Men når det er sagt, så er det alligevel sandt at modersmålet har en særlig betydning.   
 
Fremmedsprog kan være glimrende og i visse henseender bedre end dansk (lægelatin?), men når jeg bruger 
fx engelsk, så giver det en distance, som jeg ikke kan få på dansk. Det er ikke helt så forpligtende at sige ”I 
love you”, som at sige ”jeg elsker dig”.  
 
Når lægen skal give en følsom besked, så virker det ufølsomt, hvis hun siger det i et teknisk objektiverende 
sprog.  ”Jeg beklager at måtte meddele dem, at vi canceren har spredt sig fra mammae og vi har fundet 

studietilbud og sund-info

ACTIONLÆGEINDGREB

Akut trachiotomi: Fat en kuglepen, jag den i pa-
tientens trachea (tjek evt. lige med superviserende 
læge inden)

Akut udligning af trykpneumothorax: Fat en 
ordentlig kanyle. Jag den i patientens lunge (ikke 
den raske). Fineschmäckere vil jage den i 2. inter-
costalrum i midtclavikulærlinien.

Heimlich-manøvren: Se side 13 

Åreladning: Det er lidt vigtigt at nøjes med at 
benytte dette indgreb når det rent faktisk er nødv-
endigt (før-ægteskabelig samleje, hæmakromatose, 
polycytæmia vera)

Beodring af sygeplejerske til at give stesolid: 
Det er nemt, det er virksomt.

In situ hjertemassage: Fat om patientens hjerte. 
Pump for det manuelt.

Grov-reponering af ankelbrud: Hvis patient’s 
fod sidder meget forkert, sæt den da på plads så 
godt du lige hurtigt kan. Så fikses det efterfølgende 
ordentligt.

Trykudligning ved interkraniel blødning hos 
patient fanget under bil på færge: Du skal bare 
bruge en ganske almindelig boremaskine, nogle 
servietter, en form for alkohol, nogle handsker og 
mobiltelefonnummeret til chefen på Seattle Grace 
Hospital.
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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 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

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

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsik-
ring for året 2011. Husk derfor at give besked til FADLs Kredsfor-
ening, 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 forsikringen 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 
forsikring, inden vi udsender opkrævningfor næste år.

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

Medlemsklistermærke
Der er kommet klis-
termærke gældende 
2010/2011. Husk at 
hente det i ekspeditio-
nens åbningstid inden 
du skal til julebanko.
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FADL ønsker glædelig jul

VIDSTE DU....
FADLs lægevikarkurser for efteråret 
2010 er netop afsluttede, og vi glæder 
os til foråret 2011, hvor vi igen kan til-
byde en lang række spændende kurser.
Har du ris, ros eller eventuelt gode 
ideer til forårets kurser, er du velkom-
men til at sende en mail til kkf@fadl.
dk.

������������

FADL udsender kontingentop-
krævninger i midten af februar 
måned med betalingsfrist den 4. 
marts - for forårssemestret 2011.
Husk at give besked, hvis du bliver 
kandidat i januar eller af anden år-
sag ønsker at udmelde dig af FADL.
FADL skal have besked skriftligt og 
senest en måned før semesterstart, 
der påbegyndes den 31. januar. 
Send en mail til kkf@fadl.dk og 
husk at oplyse navn, cpr-nummer 
samt årsag til udmeldelse.

kontingentopkrævning - foråret 2011

Som FADL medlem kan du 
hos Ny Form få træning for 
175 kr. pr. måned inkl. hold-
træning og programlægning 
ved 6 mdr. binding

STYR PÅ GRAM-FARVNINGEN! FORKORTELSER

Styr på Gram-farvningen!
I pædiatrien er det vigtigt at kunne sin gram-farvning. Så hér er 
lige et crash-course i bakteriologi!

Gram-positive diplokokker
Strep. Pneumoniae / Pneumokokker

Gram-positive kokker i hobe
Staph. Aureus, Staph. Epidermidis, Staph. Saprophyticus

Gram-positive kokker i kæder
Strep. Pyogenes, Strep. Agalactiae, Strep. Viridans

Andre Gram-positive kokker
Enterokokker (E. Faecalis + andre)

Gram-positive stave kan fx. være
Listeria, Lactobacillus, Clostridier, m. Tuberculosis (hvis 
syrefaste)

Gram-negative diplokokker
N. meningiditis (meningokokker), N. gonorrhoeae (gonokokker)

Gram-negative stave kan fx. være
B. Pertussis, Haemophilus, Pseudomonas, Legionella, Yersinia, 
E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter.

Andre Gram-negative bakterier
Spirokæter: T. pallidum, Borrelia
Små bakterier: Chlamydia trachomatis/psittaci/pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae. 
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annoncer

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 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

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

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsik-
ring for året 2011. Husk derfor at give besked til FADLs Kredsfor-
ening, 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 forsikringen 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 
forsikring, inden vi udsender opkrævningfor næste år.

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

Medlemsklistermærke
Der er kommet klis-
termærke gældende 
2010/2011. Husk at 
hente det i ekspeditio-
nens åbningstid inden 
du skal til julebanko.
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FADL ønsker glædelig jul

VIDSTE DU....
FADLs lægevikarkurser for efteråret 
2010 er netop afsluttede, og vi glæder 
os til foråret 2011, hvor vi igen kan til-
byde en lang række spændende kurser.
Har du ris, ros eller eventuelt gode 
ideer til forårets kurser, er du velkom-
men til at sende en mail til kkf@fadl.
dk.
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FADL udsender kontingentop-
krævninger i midten af februar 
måned med betalingsfrist den 4. 
marts - for forårssemestret 2011.
Husk at give besked, hvis du bliver 
kandidat i januar eller af anden år-
sag ønsker at udmelde dig af FADL.
FADL skal have besked skriftligt og 
senest en måned før semesterstart, 
der påbegyndes den 31. januar. 
Send en mail til kkf@fadl.dk og 
husk at oplyse navn, cpr-nummer 
samt årsag til udmeldelse.

kontingentopkrævning - foråret 2011

Som FADL medlem kan du 
hos Ny Form få træning for 
175 kr. pr. måned inkl. hold-
træning og programlægning 
ved 6 mdr. binding
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FORKORTELSER

VIGTIGE FORKORTELSER
AFK  Away from keyboard
ASAP  As soon as possible
ASL?  Age, sex, location?
AU CHAUD Når man gør noget akut
BBL  Be back later
BT  Blodtryk
FOOS  Fast out of sync
GL  Good luck
HF  Have fun
IA  Intet abnormt
IMO  In my opinion 
KTHXBYE  Okay, thank you bye
LOL  Laughing out loud
MAO  My ass off
MVP  Mike, Vinnie, Pauly
P  Puls
PLZ  Please
PT  Patient
PWNED  Owned
RA=PP  Regelmæsseg aktion = Perifær   
  puls
RF  Respirationsfrekvens
ROFL  Rolling on floor laughing
SMS  Send mere slik
SV.T.  Svarende til
THX  Thanks
TPH  To be honest
TTYN  Talk to you never
UT  Undertegnede
VKO  Valgfrit klinisk ophold
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annoncer

HAR DU LYST TIL AT 
UNDERVISE I ANATOMI?

E t  a n t a l  s t i l l i n g e r  s o m  t i m e l ø n n e d e 
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.

A n s ø g n i n g s s k e m a e t  k a n  a f h e n t e s  i 
StudieServiceCenteret (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 Helsing

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 underviser Malin 
på xmr661@alumni.ku.dk eller Henriette på 
hlkirstine@gmail.com

UNYTTIGE HJEMMEISIDER
Hjemmesider du kan besøge i kaffepausen.

Gå ind på http://www.youtube.com og søg på:
Eccentric Witness Describes Robbery Attempt 
BACKIN UP SONG!! WITHOUT THE ENDING BY 
schmoyoho
Gay phat kid
monkey frog
unge penge
double rainbow
rusty the narcoleptic dog

http://www.jegstener.dk
- stenerspil og lorteleksikon

http://www.erdetfredag.dk
tjek om det er fredag

http://www.mok.dk
læs det nye MOK før din læsemakker og også alle de 
gamle.

http://hvadsigerjakob.dk/
Han svarer ja eller nej og kan afgøre alle diskussioner

http://www.dk-kogebogen.dk
find ud af hvad du skal spise i aften

http://www.youporn.com
Imponér portøren

http://www.svendhvidtfeltnielsen.dk
hjemmeside dedikeret til Danmarks bedste komponist

•
•

•
•
•
•
•

UNYTTIGE HJEMMESIDER GUIDE TIL TO-HÅNDS-KNUDEN!

JONAS/MOK.RED.
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Derfor tabte FADL i Højesteret
Flere gange er jeg blevet spurgt af medicinstuderende 
og yngre læger, om kendelsen fra Højesteret er retfærdig 
eller rigtig. Andre har spurgt mig, om den advokat 
som FADL brugte i sagen burde vide, at sagen var tabt 
før proceduren i Højesteret, og at denne prokurator 
udelukkende gik efter salæret for at tage røven på 
nogle medicinstuderende, som ikke forstår rettens 
kancillerstil. 

I procedureargumentation i civilprocessen er det 
vigtigt man er opmærksom på, at man ikke ligesom i 
straffeprocesretten søger den materielle sandhed, dvs. 
i civilprocesretten fremlægges kun de synspunkter, 
man er uenige. Man må huske, at FADL udelukkende 
har procederet for, at de finder loven retsstridig og 
uretfærdig, da man tvinger nyuddannede læger til at 
specialisere sig. Modparten i denne sag, mener dog ikke 
at bestemmelsen, bkg. 1248 er retsstridig, hvilket også 
Østre Landsret er kommet frem til i sagen. 
Ud fra et forfatningsretligt perspektiv har Østre 
Landsret ret, fordi loven som gælder lægernes 
specialuddannelse ikke er en singulær lov eller 
lovstridig. Allerede her kan man konstatere, at FADL 
står i en situation, hvor argumentation af formel topik 
ikke er gyldig, fordi en lov bliver til, når den har fulgt 
den juridiske procedure: at loven er blevet behandlet, 
stadfæstet og kundgjort - dette gælder også for andre 
retskilder, fx cirkulærer og bekendtgørelser.

Den informelle topik er interessant, for FADL mener, at 
man tvinger læger til et speciale, hvilket ikke er rigtigt. 
Når man som FADL har gjort, ikke at forstå det man 
argumenterer for, så taber man i Højesteret og mister 
sit logosappel. Reglen udelukker ikke den nyuddannet 
læge til at specialisere sig, for fri bevægelighed i EU 
gælder også danske læger. Vil man ikke have et speciale, 
så bliver man ikke tvunget, selvom muligheden nok står 
imellem to kedelige specialer og udlandet, men dette 
er ikke ensbetydende med tvang. I jura skelner man 
mellem tvang og noget som er imod ens vilje – at noget 
er imod ens vilje, er ikke det samme som tvang. Igen 
dumper FADL for dårlig argumentation – jeg forstår 
ikke hvordan en forening ikke kan forstå sondringen 
mellem tvang og modvilje. Selv den fundamentalistiske 
muslim som tvinger sin kone i at gå i burka er ikke 
juridisk set det samme som tvang. Derimod er det imod 
kvindens vilje – fysisk har hun jo stadig muligheden for 
at tage burkaen af. Konsekvensen af hvad der sker med 
hende, har intet at gøre med selve sondringen. 

Ministeriet som udstedte bekendtgørelsen har 
heller ikke tænkt sig om – meningen med love er 
at man laver dem, fordi de er fornuftige. Kigger 
man i forarbejderne til loven eller lovmotiver, så var 
meningen med bekendtgørelsen, at få nyuddannede 
læger hurtigere igennem, så man kunne få flere 
hænder til sundhedssektoren og løse problemet i den 
offentlige sektor. 
Det er både bizart og selvmodsigende, for når man 
læser bekendtgørelsens forarbejder er det sådan 
i dag, at det er mindstekravet for de attraktive 
specialer, at man har afhandlet en ph.d. for at opnå 
en hovedstilling til det ønskede speciale, hvilket som 
bekendt tager tre år. Hvordan i alverden får man 
uddannet lægerne hurtigere, når de alligevel bruger 
tre år på en afhandling, for senere at komme i gang 
med selve specialet?
Lovens hensigt er ikke opfyldt pga. fejlslutningen, fordi 
den modsiger sig selv. Det er simpelthen til at tude over, 
og som min mor sikkert ville sige: Så tud!

Havde FADL udelukkende argumenteret for paradokset 
i bekendtgørelsen og ikke uretfærdigheden i loven, 
mener jeg ud fra min juridiske viden, at sagen havde 
set anderledes ud, idet selvmodsigelser og fejlslutninger 
ikke bliver hyldet i retsinstansen jfr. U.1948.294Ø. 
Fordi FADL har valgt en topik som patosappel 
og argumentere for uretfærdig og urimelighed 
i bestemmelsen, har det kostet den pris, at de 
tabte og at dommen ikke en gang er en dissens. 
Dette burde medlemmerne af FADL vide, for 
medlemmerne kender ikke hele sandheden og 
kendsgerningerne af dommen. I denne sag er 
pengene gået til symbolpolitik, en grådig advokat 
og et juridisk nederlag ved at tabe to gange. Det 
er sandelig godt, at jeg ikke er lønnet for at give 
en domsanalyse. 

Det interessante er selve dommens præmisser, 
det man begrunder med i dommen. Højesteret 
har igen vist, at de skaber præjudikater og 
ikke en forfatningsretlig domstol som i de 
fleste lande, fx Italien og Tyskland. Når man 
vender subsumptionen på hovedet, kan man 
komme frem til hvad som helst. Og dommerne 
har åbenbart været enige med hinanden, 
for der har ikke været dissens, selvom det 
forekommer i sager som Højesteret behandler 
jf. præjudikater. Retsafgørelsen kommer 
før faktum, retsfaktum og jus – derfor kan 

Højesteret netop begrunde hvad de end vil i 
en retsafgørelse. Almindeligvis er det sådan 
at faktum og retsfaktum kommer først og 
senere jus for at nå frem til retsafgørelsen. 
I denne sag er Højesteret kommet frem 
til, at det er en retstilstand, men det er en 
uretfærdig retstilstand. 

Har advokaten snydt FADL og de 
mange medicinstuderende?
Når man som forening selv vælger sin 
advokat, har ledelsen i foreningen også 
ansvaret for de midler man råder med. 
Ligeså bør en advokat rådgive en klient, for 
at oplyse om sagen i et almindeligt sprog, da 
sproget i retten kun forstås af jurister. En 
advokat bør vide, at en tabt sag i landsretten 
uden dissens er umulig at vinde i Højesteret 
– særligt når modparten er et ministerium. 
Jeg har analyseret over 1000 domme 
gennem min tid på jurastudiet, og erfaret 
at man aldrig har vundet i retten over et 
ministerium, når det gælder ulovlige love. 
Derfor mener jeg, at advokaten har valgt at 
behandle sagen i anden instans udelukkende 
for at tjene så mange penge som muligt. 

Har jeg ret i min analyse?
Da jeg fik tildelt et studieophold i 2007 til 
Yale viste jeg professoratet i retsfilosofi, 
i  min BA-afhandling: ”U.1948.294Ø 
Rhetorical questions and principles in 
Jurisprudence ”, hvornår og hvordan man 
kan vende en juridisk begrundelse på hoved 
og nå frem til hvad som helst i en dom, 
og at højere instanser kan gøre brug af 
denne juridiske mekanisme for at tilgodese 
politiske interesser. Hermed fik jeg ret og 

medhold fra professorerne i min analyse, selvom de 
fleste professorer grinte og kritiserede min analyse før 
jeg fremlagde og skrev den. Man kan iagttage mange 
overensstemmelser mellem dommen i FADL-sagen 
og afhandlingen. 

Som jurist har jeg svært ved at forstå, at en dom uden 
dissens, fik FADL til at gå hele vejen til Højesteret. 
Man får ikke mere jura af den grund, selvom politisk 
symbolik nok har været målet. Jeg forstår heller 
ikke advokatens procedure og begrundelse for ikke 
at vejlede FADL godt nok i sagen. Alle jurister ved 
at sagen var tabt, før man trådte ind i retssystemet. 
Som retsmenneske synes jeg, at medlemmerne i FADL 
fortjener at vide hvad deres betaling af kontingent 
er gået til. Ansvaret ligger udelukkende hos FADL’s 
øverste ledelse og den advokat som foreningen valgte 
at bruge i sagen. Medlemmerne må have den viden, at 
vide hvor mange penge der er blevet brugt i sagen.

Leonardo Giovanni
stud.med., Københavns Universitet
stud.jur., Syddansk Universitet

debat

MIA JOE/MOK.RED.

GUIDE TIL TO-HÅNDS-KNUDEN!
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Månedsmøde
Årets sidste månedsmøde i SAKS afholdes den 14. 
december kl 16,00 i store mødesal i studenterhuet. 
Her vil vi diskutere næste semesters arrangementer 
og julehygge. Alle er velkommen

Dagsorden findes på hjemmesiden!

Sagen om 4-års-reglen er juridisk tabt – men ikke politisk
Et svar til Leonardo Giovanni

Stud.jur. og stud.med. Leonardo Giovanni (LG) mener, at 
FADL burde have læst bedre på lektien, da vi valgte at 
videreføre sagen om 4-års-reglen for Højesteret. Det vil 
jeg gerne have lov til at kommentere på. For selvfølgelig 
er vi da i FADL ærgerlige over, at vi tabte sagen. Men 
er det, som LG påstår, 100 procent sikkert at sagen var 
tabt på forhånd?

LG skriver bl.a. ” Man må huske, at FADL udelukkende 
har procederet for, at de finder loven retsstridig og uretfær-
dig, da man tvinger nyuddannede læger til at specialisere 
sig”, og videre ” FADL mener, at man tvinger læger til et 
speciale, hvilket ikke er rigtigt”.

Det sidste er rigtigt. Man tvinger ikke læger til et speciale. 
Det har FADL heller aldrig påstået. Men 4-års-reglen 
ændrer radikalt vilkårene for, hvornår og på hvilket 
grundlag man kan vælge speciale. 
Det første er derimod forkert. FADL har ikke ført sagen 
i Højesteret på at loven er retsstridig. Jeg går ud fra at 
det er autorisationsloven – som bekendtgørelsen om 4-
års-reglen hviler på – LG taler om. Den har FADL ikke 
bestridt lovligheden af. 

Kære LG! Jeg kan ikke tro, at du har læst vores sam-
menfattede processkrift til Højesteret, for så vil du ikke 
kunne påstå, at vi har procederet for, at loven er retsstri-
dig. Vi har gjort gældende, at 4-års-reglens fastsættelse 
i bekendtgørelsesform strider imod legalitetsprincippet, 
idet der ikke er tilstrækkelig lovmæssig hjemmel for at 
fastsætte sådanne indgribende regler. Med den juridiske 
viden du fremhæver at besidde, må du kende til forskel-
len på en lov og en bekendtførelse, så hvis du læser de 
første 4 linjer, der er vores påstand overfor Højesteret, 
ville du med det sammen vide, at det ikke er rigtigt ”at 
FADL udelukkende har procederet for, at de finder loven 
retsstridig”.

Du skriver også, ”En advokat bør vide, at en tabt sag i 
landsretten uden dissens er umulig at vinde i Højesteret 
– særligt når modparten er et ministerium. Jeg har ana-
lyseret over 1000 domme gennem min tid på jurastudiet, 
og erfaret at man aldrig har vundet i retten over et min-
isterium, når det gælder ulovlige love. Derfor mener jeg, 
at advokaten har valgt at behandle sagen i anden instans 
udelukkende for at tjene så mange penge som muligt. … 
Alle jurister ved at sagen var tabt, før man trådte ind i 
retssystemet.”

Lad mig kort kommentere dine påstande en for en. 
En tabt sag i landsretten uden dissens er umulig at vinde 
i Højesteret, særligt når modparten er et ministerium, 
er din påstand. I FADL’s materialesamling til Højesteret 
er konkret et eksempel på, at det ikke er umuligt. I den 
omtalte sag vandt KTAS over Ministeriet for offentlige 
arbejder efter at have tabt i Landsretten uden dissens.

Jeg respekterer, at du har analyseret 1000 domme, men 
påstanden om, at man aldrig har vundet over et min-
isterium, når det gælder ulovlige love, holder ikke. Et 
konkret eksempel er dommen over den såkaldte Tvind-
lov. Men understreget igen, FADL har aldrig påstået at 
autorisationsloven er ulovlig.

Alle jurister vidste, at sagen var tabt, er videre din på-
stand. Nej, det vidste de ikke. Det var et åbent spørgsmål, 
som FADL drøftede med mange med indsigt i jura. Alle 
var nok enige om, at sagen var vanskelige at gennemføre, 
men helt uden chance var den bestemt ikke.

Videre skriver du ,” Når man som forening selv vælger 
sin advokat, har ledelsen i foreningen også ansvaret for de 
midler man råder med. Ligeså bør en advokat rådgive en 
klient, for at oplyse om sagen i et almindeligt sprog. …Som 
retsmenneske synes jeg, at medlemmerne i FADL fortjener 
at vide hvad deres betaling af kontingent er gået til.”

Nu går jeg ud fra, at du også finder, at vi i FADL er 
”retsmennesker”. Vi mener i hver tilfælde ikke at have 
begået noget ulovligt, men efter din mening noget dumt, 
forstår jeg. Men hvor kunne jeg ønske, at også du kunne 
”oplyse om sagen i et almindeligt sprog.” Det tror jeg 
ville lette forståelsen for mange af disse komplicerede 
problemstillinger. 

Din bekymring for vores brug af medlemmernes penge er 
også prisværdig; især i lyset af, at du ikke selv er medlem 
af FADL. Vi har brugt omkring 75 kr. pr. medlem på at 
videreføre sagen for Højesteret. Det tror jeg, langt de 
fleste medlemmer synes er et rimeligt beløb at bruge på 
at følge en så vigtig sag helt til dørs.

De politikere i FADL, der startede denne sag, er nu læger, 
og vi har været en ny gruppe politikere, der har fulgt 
sagen til vejs ende. Under hele dette forløb, og uanset 
hvem der har repræsenteret FADL, så har vores fokus 
hele tiden været på det samme – Hvad ønsker vores med-
lemmer? – Det vi entydigt har hørt fra vores medlemmer 
er, at denne 4-års-bekendtgørelse er helt uacceptabel, og 
der skal gøres alt, hvad der er muligt, for at få den fjernet. 
Så selvom vi vidste, det var en vanskelig sag at løfte, så 
måtte og skulle vi prøve enhver juridisk mulighed for at 
få 4-års-bekendtgørelsen omstødt, også selv om vi stod 
helt alene med sagen. 

Nu er den juridiske kamp slut, og vi er naturligvis kede 
af at have tabt. Men fortryde at vi gjorde det, det gør 
vi skam ikke. Vi stå ved vores holdning og er stolte af, 
vi turde tage kampen, selv om vi ikke fik officiel støtte 
fra nogen side.

4-års reglen lever stadigvæk. Vi i FADL er nu i ved at 
drøfte hvordan den videre politiske kamp mod 4-års-re-
glen skal være. Og arbejde mod den vil stadigvæk være 
højt prioriteret af FADL, det kan vi allerede nu love. 
Men mens kampen kæmpes, må vi også have fokus på, 
hvad reglen giver af problemer, og hvad vi indenfor de 
givne rammer fremadrettet gør for, at de studerende og 
unge læger får de fagligt set bedste forudsætninger for 
at finde og vælge det lægelige speciale, man har talent 
for og brænder for. Det bliver den store udfordring i de 
kommende år. 

Sara Schødt Nielsen
Formand for FADL

debat

Er du interesseret i idræt 
og/eller idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idræts-
medicin og forbedre uddannelsesmulighederne 
indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september og 
giver adgang til alle vores arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op 
til vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag i hver måned 
på 1. sal i Studenterhuset 
Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 
Det er helt gratis og uforpligtende.

SIMS månedsmøde på mandag d. 13. december 
kl. 16 - altså en time tidligere end normalt

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

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

PUFF er i fuld gang med at planlægge forårets 
arrangementer. Bl.a. er vi medarrangører af KMS 
2011 som løber af stablen 4.-6. marts 2011. Det er 
en forskningskonference for studenterforskere og 
løber over en weekend i lækre omgivelser på Sand-
bjerg Gods. Det er en oplagt mulighed for at øve 
sig i at præsentere sin forskning. Deltagergebyret 
er 1500 kr og prægraduate forskere får dækket 
udgifterne af KU. Studenterforskere som ikke har 
prægraduat forskningsår kan få dækket en del af 
deres udgifter af PUFF.  For mere information, se 
hjemmesiden http://puffnet.dk/. Desuden kan vi 
kontaktes på kontakt@puffnet.dk

4.-6.marts 2011-Sandbjerg Gods

Selskab for Medicinsk Studenter-
forskning inviterer til

3. Kongres for Medicinsk Student-
er forskning!

Kongressen giver studenterforskere i Danmark 
en enestående mulighed for at præsentere 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 re-

sultatafsnittet 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

Nyrelogen – den nye basisgruppe 
for livs-nydere

Er du interesseret i indre organer såvel som 
gourmet-mad?  
Vil du hellere spise stegte fårenosser end pizza?
Så er denne basisgruppe noget for dig.
Vær med til at udforske brugen af indre organer 
i det skandinaviske køkken sammen med liges-
indede.
nyrelogens formål er at fremme interessen for in-
dre organer I den danske gastronomi. Foreningen 
ønsker også at skabe et studentermiljø med mere 
fokus på finere madlavning.
Foreningens formål søges opfyldt blandt andet 
gennem håndtering og tilberedning af special-
gastronomi, samt gennem foredrag og oplæg. Der 
afholdes månedlige møder såfremt andet ikke er 
annonceret, Møder og arrangementer annonceres 
i MOK og på vores facebook-side

Torsdag d.2 december 2010 blev basisgruppen 
stiftet og bestyrelsen valgt til den konstituerende 
generalforsamling. Foreningens valgte vedtægter 
er blevet lagt ud på facebook-gruppen.

Kontakt nyrelogen på: nyrelogen@gmail.com
Eller find os på Facebook

PMS månedsmøde
PMS, Psykiatrigruppen for Medicinstuderende 
afholder semesterets sidste månedsmøde d. 9.decem-
ber kl 17:00 i studenterhuset

Alle nysgerrige er velkomne. 
Hør om vores planer og aktiviteter og få mulighed for 
selv at komme med gode idéer til næste semester

Dagsorden:
 
1. Velkommen til nye. 
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Basisgruppebar 2011.
4. Foredrag af en psykiatrisk patient.
5. Arrangement om angst med SAMS i foråret.
6. Plan for foråret. 
7.Del en Bog; Glaspigen
8. evt.

Vel mødt
/PMS

Bliv psykiater for en dag!
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 psykiater 
og se det selv. Man kan vælge mellem at følge læger 
eller lægevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt med 
action-packed kli nisk arbejde, eller være hos en privat 
praktiserende psykiater med fokus på specialiseret 
psykiatrisk behandling.

Studerende fra ALLE semestre er velkomne til begge 
dele! Vi har bl.a. startet ordningen op fordi mange har 
været på fadl-vagt i psykiatrien uden at se det lægelige 
arbejde med disse patienter! 
 
Aktuelt har vi ledige skadestuefølgevagter 10/12, 
14/12 og 11/1 2011, og mange andre dage hvis man 
ikke kan på disse.

Det eneste man skal gøre er, at maile til os, og skrive 
at man er interesseret, og hvilket af de to tilbud man 
ønsker at starte med, 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!
Formandsskift i PMS
D.x.november 2010 overtog Celina Skjødt form-
andsposten i PMS, Psykiatrigruppen for Medicins-
tuderende. 
Celina, som har været aktiv i PMS i xår, har personligt 
særlig interesse for biologisk psykiatri og afvikler på 
nuværende tidspunkt et forskningsår i psykiatri og 
geneteik.
Vi byder hende hjerteligt velkommen! 

Celina afløser Andreas Hoff som var med til at 
grundlægge PMS og som har lagt et fantastisk ar-
bejde i, at gøre PMS til det det er i dag – nemlig en 
dynamisk og enormt aktiv basisgruppe som er med til 
at sætte psykiatrien på dagsordnen for de studerende 
på Panum.

Om formandsskiftet siger Celina:

”Det er min og resten af bestyrelsens opgave at sørge 
for, at PMS fortsætter med at være Panums bedste 
basisgruppe med inspirerende månedlige foredrag, 
storartede temadage, klinikoplevelser for de særligt 
interessere, diskussionsaftener med rødvin & ost, 
arrangementer på tværs af basisgrupperne og meget, 
meget mere.

Jeg vil gerne være med til at vise andre stud.med.’er 
at psykiatri er andet end den bæltefikserede patient, 
vi kender fra FADL-vagterne og jeg vil belyse per-
spektiverne i specialet ved at fortsætte hvor Andreas 
slap – med masser af spændende aktiviteter på 
programmet!”

 

 

Celina Skjødt - formand for PMS

Studenterklubben er 
eksamenslukket fra nu og indtil 

februar... pøj pøj indtil da!
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 Modul F11-AA F11-BB F11-01 

A + B VB: Mandag 07/02 VB: Lørdag 12/02 VB: Mandag 14/02 
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 
VB/  3,5 time     

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 08/02 PA: Tirsdag 15/02 PA: Torsdag 17/02 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/     

E FRB: Onsdag 09/02 FRB: Mandag 14/02 FRB: Onsdag 16/02 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/     

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 10/02 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 15/02 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/     

G – Ernæring + udskillelser FRB: Tirsdag 15/02 FRB: Torsdag 17/02 FRB: Mandag 21/02 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/     

H – Kredsløb PA: Mandag 14/02 PA: Mandag 21/02 PA: Onsdag 23/02 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/     

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 21/02 RH: Torsdag 24/02 RH: Mandag 28/02 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/     

J – Respiration+ døden PA: Onsdag 16/02 PA: Tirsdag 22/02 PA: Torsdag 24/02 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/     

K – Hygiejne RH: Torsdag 17/02 RH: Onsdag 16/02 RH: Tirsdag 22/02 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/     

L – Repetition 2 A1: Tirsdag 22/02 A1: Mandag 28/02 A1: Tirsdag 01/03 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 
Holdopdelt  2,25 timer 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/     

M1 PA: Onsdag 23/02 PA: Tirsdag 01/03 PA: Onsdag 02/03 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/     

M2 RH: Lørdag 26/02 FRB: Lørdag 05/03 RH: Lørdag 05/03 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB    

N RH: Søndag 27/02 FRB: Søndag 06/03 RH: Søndag 06/03 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB    

O FRB: Mandag 07/03 FRB: Tirsdag 15/03 FRB: Tirsdag 22/03 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/     

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04/03 kl. 09.30 Fredag 11/03 kl. 09.30 Fredag 18/03 kl. 09.30 

P   RH: Onsdag 09/03 RH: Onsdag 16/03 RH: Onsdag 23/03 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer    

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 10/03 FRB: Torsdag 17/03 FRB: Torsdag 24/03 
FRB/ Mellem 16:30 – 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 15/03 VB: Tirsdag 22/03 VB: Tirsdag 29/03 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/    

Y 02/02 eller 03/03 09/02 eller 10/02 16/03 eller 17/03 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Torsdag 03/03 Mandag 14/03 Mandag 21/03 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
23/02 – 02/03 

Indenfor perioden: 
02/03 – 08/03 

Indenfor perioden: 
03/03 – 15/03 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 Tirsdag 11/01 kl. 10 

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N
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NORMALVÆRDIER HOS BØRN

Hæmoglobin: [1]
0 dage - 3 dage:  9,1 - 14,9 mmol/L
3 dage - 7 dage:  8,5 - 14,3 mmol/L
7 dage - 14 dage: 8,0 - 13,6 mmol/L
14 dage - 1 mdr.:  6,8 - 12,5 mmol/L
1 mdr. - 2 mdr.: 5,5 - 10,5 mmol/L
2 mdr. - 6 mdr.: 5,5 - 8,9 mmol/L
6 mdr. - 1 år:  5,8 - 9,4 mmol/L 
1 år - 2 år:  6,0 - 8,3 mmol/L 
2 år - 12 år:  6,5 - 8,9 mmol/L
12 år - 18 år:  6,6 - 9,9 mmol/L

Leukocytter: [1]
0 - 2 uger:  5,5 - 19,3 x 109/L
2 - 4 uger:  6,9 - 19,9 x 109/L 
1 - 2 måneder: 6,0 - 16,3 x 109/L
2 måneder - 2 år: 6,2 - 16,2 x 109/L
2 - 12 år:  4,5 - 12,5 x 109/L
12 - 18 år:  4,4 - 10,5 x 109/L
Hos voksne udgør neutrocytterne typisk 
45 - 75% af alle leukocytter, men kun 20 
- 50% børn under 2 år og 45 - 50% hos 
børn under 12 år

Trombocytter [1]
0 - 4 døgn:  150 - 300 x 10 9/L
4 - 30 døgn:  30 - 400 x 10 9/L
1 - 6 mdr.:  140 - 500 x 10 9/L 
7 mdr. - 2 år:  240 - 400 x 10 9/L
3 - 6 år:  210 - 360 x 10 9/L
7 - 12 år:  130 - 310 x 10 9/L 
12 - 18 år:  Som for voksne
(drenge har 5 - 10% lavere værdier 
end piger) 

Bilirubin [1]
Der findes særlige grænseværdier 
for præmature børn
Navlesnorsblod: 20 - 60 µmol/L
0. døgn:  50 - 125 µmol/L
1. døgn:  75 - 175 µmol/L
2. døgn:  75 - 200 µmol/L
3. døgn:  40 - 185 µmol/L
4. døgn:  35 - 170 µmol/L
Herefter faldende over de følgende uger 
til niveauet for ældre børn (se ovenfor)
For børn og unge fraset nyfødte (se 
nedenfor): Samme som for voksne, eller 
lidt lavere: 3 - 17 µmol/L
Voksne over 18 år: 5 - 25 µmol/L
Normalt 80% ukonjugeret.

TSH [2]
0-3 døgn:  5,17 - 14,6 m(iu)/l
4-30 døgn:  0,43 – 16,1 m(iu)/l
1-12 mdr:  0,62 – 8,05 m(iu)/l
2-6 år:  0,54 – 4,53 m(iu)/l
7-11 år:  0,66 - 4,14 m(iu)/l
12-19 år  0,53 - 3,59 m(iu)/l
Voksne  0,30 - 0,40 m(iu)/l

Fasteblodsukker [1]
over 3 år:  4,2 - 6,3 mmol/L
0 - 3 døgn:  2,0 - 4,5 mmol/L
Ved diabetisk ketoacidose (T1D) ses 
oftest værdier mellem 20 og 40 mmol/L, 
men værdier mellem 10 og 20 mmol/L 
kan også ses

Referencer:
1: www.laegehaandbogen.dk
2:http://www.cev.dk/afd/biokemi/labinfo/
analyser/thyrotropin_p.htm
3: www.OUH.dk    

VITALPARAMETRE [3]
 Vægt/kg BT Puls RF Væskebehov
     ml/kg/døgn 
Nyfødt 3,5 70/40 120-160 40-50 150 
<½ år 3,5-7 70-80/40 110-150 30-40 140 
½-1 år 7-10 80-90/50 100-130 30-35 130 
1-3 år 11-13,5 80-100/50 100-120 25-30 120-110 
4-5 år 13,5-20 90-100/50 80-100 20-30 100-90 
6-8 år 20-28 90-100/50 80-90 20-25 90-80 
8-12 år 28-37 90-100/60 80 20 70-50 

   /Elise Hachman

NORMALVÆRDIER HOS BØRN LIVREDENDE HÅNDGREB
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VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2011
HOLD B TILMELDINGSFRIST: 
ONSDAG DEN 02/02 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 02/03 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 03/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 05/03 09.30-14.00 HVH
 Søndag 06/03 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 07/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 08/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 15/03 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 16/03 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 17/03 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 21/03 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD C TILMELDINGSFRIST: 
TORSADAG DEN 24/02 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 23/03 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 24/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 26/03 09.30-14.00 HVH
 Søndag 27/03 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 28/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 29/03 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 05/04 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 06/04 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 07/04 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 11/04 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

vagtbureauet

VITALPARAMETRE [3]
 Vægt/kg BT Puls RF Væskebehov
     ml/kg/døgn 
Nyfødt 3,5 70/40 120-160 40-50 150 
<½ år 3,5-7 70-80/40 110-150 30-40 140 
½-1 år 7-10 80-90/50 100-130 30-35 130 
1-3 år 11-13,5 80-100/50 100-120 25-30 120-110 
4-5 år 13,5-20 90-100/50 80-100 20-30 100-90 
6-8 år 20-28 90-100/50 80-90 20-25 90-80 
8-12 år 28-37 90-100/60 80 20 70-50 

NORMALVÆRDIER HOS BØRN LIVREDENDE HÅNDGREB

indsættelse af tungeholder

Heimlich-manøvren

Nyttige livredende håndgreb

forsøg på at skabe fri luftvej
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VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2011
HOLD E TILMELDINGSFRIST: 
TORSDAG DEN 14/04 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 16/05 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Tirsdag 17/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 28/05 09.30-14.00 HVH
 Søndag 29/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Onsdag 18/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Torsdag 19/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Mandag 30/05 16.30-21.00 HVH
 Tirsdag 31/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Onsdag 01/06 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 06/06 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

 

 

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 

RIGSHOSPITALET

1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets Neonatalafdeling med oplæring 
snarest.
Vi er et hold på 15 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, 
hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os 
at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, 
stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du 
vil især komme til at passe præmature, børn født af 
mødre med diabetes, samt børn i CPAP.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
Min 250 VT-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der 
er som regel 40 % av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 
4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding  
   på 4 vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og 
afdelingen, skal du kunne blive på holdet min 
1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
5 følgevagter med holdmedlem 
2 med sygeplejerske
2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning. 

A n s æ t t e l s e s s a m t a l e r  a f h o l d e s  p å 
Neonatalafdelingen.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 14. December 2010 kl. 
10.00 via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold 
– mærke ” 4301”. Ansættelsesamtaler vil ske på fredag 
den 17/12, og aktuelle ansøgere vil blive kaldt på 
torsdag formiddag.

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte holdleder
Erik Malchau rxz232@alumni.ku.dk

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

vagtbureauet

UNYTTIG VIDEN UNYTTIG VIDEN

Verdens største sædbank ligger i Århus
Hvaler kan også få dykkersyge
In Quitman (Georgia) er det ulovligt for 
kyllinger at gå over gaden.
Overfladen på flyvinger er designet udfra 
delfiners hud
I Texas må man ikke bruge sine øjne eller 
hænder til at flirte med
Hajer besvimer hvis man vender dem med 
bugen opad
Delfiner svømmer kun med en hjernehalvdel 
af gangen
Den svenske hær har påvist, at væggene i 
en igloo bedre kan modstå moderne artill-
eri end beton
Den sydaustralske hulefårekylling spiser 
sit ene bagben hvis den er virkelig sulten
- Og det vokser ikke ud igen
I Indiana må aber ikke ryge
Der findes 650 kendte arter af igler
En rejes hjerte er i dens hoved
Lighteren blev opfundet før tændstikken
Kalkuner kan drukne i regnvejr, hvis de 
kigger opad
Snyltefisken bor i søpølsens anus
Alfred Hitchcock havde ikke nogen navle
Højrehåndede mennesker lever i gennem-

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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PRAKSIS I KASTRUP
 
Vi er en praksis med tre læge, i behageligt 
lægehus i villa med et blandet patientk-
lientel.
Søger en FADL-vagt som vikar for læges-
ekretær i:
Perioden 14. januar 2011 til 28. januar 
2011 

Arbejdstid: 
• Kl. 08.00-13.00

            
Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne vil primært være at 
tage imod patienter, telefonpasning og 
løse lettere sygeplejeopgaver. Arbejdes 
opgaverne kan udvides i forhold til den 
studerendes kompetencer. 

Oplæring:

• Den 14. januar vil du blive introduceret 
af vores sekretær til EDB-systemet og de 
grundlæggende rutiner.
 
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Evt. stikkeerfaring men ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Den 14. december 2011 
kl. 08.00 . Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis 
Kastrup”

vagtbureauet

UNYTTIG VIDEN UNYTTIG VIDEN

HALLAS/MOK.RED.

snittet ni år længere end venstrehåndede 
mennesker gør 
Isbjørne er venstrehåndede
Cirka 10 procent af verdens mænd er ven-
strehåndede, men kun cirka otte procent 
af kvinderne
I Connecticut er det ulovligt at gå over 
vejen på hænder
Androfobi = skræk for mænd
Rotter kan kende forskel på hollandsk og 
japansk
Tyveri af kæledyr er for opadgående i 
Storbritannien
Det koster 1/10 kalorie at slikke på et 
frimærke
To trediedele af den voksne amerikanske 
befolkning er plaget af hæmorider
Det er ulovligt at jage kameler i Arizona
Yo-yo’en er oprindeligt et våben
Den første yo-yo i rummet var astronauten 
Jeffry Hoffman’s og var i rummet i 1992
Bølgepap blev opfundet i 1871
I Los Angeles må man kun slå sin kone 
med et bælte der er under to tommer bredt 
- med mindre man får tilladelse af sin kone 
til at bruge et bredere.

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

DAVID/MOK.RED.
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MOK søger ny praktikant!!

 MOK-redaktionen søger en ny praktikant og eventuelt fremtidigt redaktionsm-
edlem. 

 Vil du gerne være med til at sætte dagsordenen for de revolutionære bevægelser 
på det medicinske studie?
 Er du ræve-rød? smølfe-blå? bræk-grøn? Eller bare leverpostejsfarvet, men med 
humor, energi og mod på eventuelt at farve det kedelige leverpostejshår??!
 Andre irrelevante ting for en redaktionspraktikant???!!

Men vigtigst:
 Er du klar til at bruge din mandag på hyggeligt samvær, latter og computernus-
seri??!

På MOK bruger vi vores mandage på at opsætte annoncer og indlæg fra FaDL, fakulte-
tet og diverse studenterorganisationer, samt bidrage med vores helt eget touch af 
gøgleri, quizzer og photoshoppede billeder. 

Vi lytter til Jan Bitterman, drikker nordiske coronaer (harboe premium pilsner med 
lime skiver) og nyder et veltilberedt aftensmåltid i godt selskab, mens vi ler i vilden sky 
og hygger som i de bedtse stearinlys-oplyste, rødternetdug-opdækkede bjælkehytter 
med ild i pejsen og torden- og sne-vejr rasende og sukkende i træer og buske udenfor 
de duggede ruder.

 Lyder dette som noget for netop dig?! 
"Ja, det gør det, men hvordan kan jeg blive en del af det?"
Ja, du skal bare sende din kreative, motiverede ansøgning til mok@mok.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig, og se dig på redaktionen! 

Med store kærlige og forventningsfulde hilsner, MOK-redaktionen

•

•

•

SMALL TALK EMNER SMALL TALK EMNER

redaktionelt

 På trods af en knivskarp intelligens og høj helbredningsprocent 
kan det være svært for den arbejdsomme læge, som på hospitalet 
har det som en fisk i vand, at interagere med verden udenfor 
- det andet liv. 

MOKs lille kittelbog hjælper dig her med et par gode sætninger 
til dagligdags smalltalk - et middel til at nå din næste.

"Godeftermiddag Hr., vil De være så god at fortælle mig hvad 
klokken er, og efterfølgende dyrke hed, saftig sex med mig?"

"Undskyld min gode ven, jeg er da næsten sikker på, at tun-
fisken kan nå op på omkring 70 Km/t, og ikke kun 60, som 
De påstår."

"Sig mig, hvad er Deres holdning til global opvarmning, som 
et døgnflue-begreb?"

"Uha, hvad er det mon for noget med den nye unge sorte 
musik?"

"Må Jeg bede om Deres opmærksomhed min ven. Stauning 
eller Kaos?"

"Nå, har De hørt nyhederne? Den nydelige Hr. Ozzy Osbourne 
tænker efter sigende konstant på elskov.."

"Sig mig min kære, hvad bestiller en smuk, ung pige som dig, i 
en arcade-spillehal som denne?"

"Ja, jeg synes jo bestemt at azur dragon er overlegen i Heroes 
of Might and Magic 3 expansion, men føler at fairy dragon 
bliver voldsomt undervurderet, især i forhold til rusty dragon. 
Hvad mener De?"
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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 flotte præmier og efterfølgende 

hygge med æbleskiver og gløgg.

SMALL TALK EMNER SMALL TALK EMNER

kredsforeningen

"Kender De det, når man går i seng med kløende anus, og vågner 
med lugtende fingre?"

"Hvilken latin oprindelse tror De, at trylleformularen, wingar-
dium laviosa i Harry Potter stammer fra?"

"Hej har du brug for hjælp? Du har mit sværd, min bue... Og 
min økse!"

"Hold da helt ferie, hvad. Det sner godt nok stadig meget. Gad 
vide hvor længe.. Altså det må man da tro, snart burde stoppe, 
synes De ikke?"

"Haha, ja, vi kender vist alle til 
nydelsen af numsehulsnulren under 
et hyggeligt slag Scrabble."

"Vidste De at Sangerinden Jessica 
Simpson ville have været kosmetolog, 
hvis popkarrieren ikke var blevet til 
noget.."

"Har De set det afsnit af venner, hvor 
Ross kommer til at spray-tanne sig 
på samme side tre gange? Det finder 
jeg morsomt!"

"Har De prøvet den hjemmelavede lakseroulade? Den er ud-
søgt!"

På denne måde kan De, min ven, hurtigt komme i en god og 
intellektuelt nærrende samtale med hvem som helst!

... det var så lidt!
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6. semester eksamensfest
- se her!!!

d. 19. januar, kan over 200 studerende 
fejre, at de er kandidater i medicin, og 

det skal altså gøres med manér!
Tag derfor din yndlingslæsermakker i 
hånden og kom ned i Studenterklubben 

for at fejre det!

Følg med på facebook, hvor eventet 
hedder:

"6. semester eksamensfest"

Det kommer til at være gratis for alle at 
komme ind, man skal bare medbringe 

sit SUND-studiekort.

nærmere info om tema osv følger!

mvh festudvalget

gøgl

Stem på Magnus Pedersen
og støt Kraftens bekæmpelse!

Send en "SKÆG 396" til 1277 og hjælp en medstuderende 
med at overhæle Nik fra Nik og Jay og støt med 

kr. 10

Eller stem på Nik hvis du hader Magnus

Sidste uges Quiz
Så er vi nået til årets sidste MOK og derfor vil der 
i dette nummer ikke være nogen Quiz da tiden 
fra nu af skal helliges det sande pensum.
Sidste uges quiz var en sand klassiker som 
en hver læge og SPV formentlig allerede har 
stiftet bekendtskab med. Af samme årsag har 
MOKs mail været rødglødende med gode svar 
muligheder.

Vinderen af den diagnostiske quiz var Elva 
Björk 
Hardardóttir som ganske korrekt skrev:
Det er klart tale om Delir , Organisk psyko-
syndrom, hjerneinsufficiens , ja kært barn har 
mange navne. 
Jeg hefter mig især ved at damen tidligere er 
selvhjulpen, det er tilsyneladende tale om en 
natlig forværring pt. er desorienteret og det ser 
ud til at pt. har svært ved at fastholde opmærk-
somheden. Den tilgrundeliggende årsag er nok 
operationen og kvinden er jo disponeret som 
følge af høj alder.
Behandling:
Behandle årsagen: d.v.s. elektrolytforstyrrelser, 
evt anæmi,infektion,seponere medicin der kunne 
bidrage til deliret fx. anticholinergika når det er 
gjort er målet at få pt til at SOVE med god syge-
pleje= fast vagt= tryghed og ro  OG Give noget 
SERENASE a.k.a. Haloperidol da vi har med en 
ældre kvinde at gøre er det nok bedst at starte 
forsigtigt 0,5-1mg  hver time til søvn
Demens kunne være en diff.diagnose dog virker 
forløbet for akut og klassiskt deleriøst

Den basale blev vundet af Bjarke Medici som 
indsendte følgende (korrekte) svar:
SPV-vagten skal handle panisk!   evt, måske bare 
lukke for droppet og ringe på sygeplejesken.

Begge svar præmieres med en Nordisk Corona 
som kan afhentes på redaktionens næste møde 
d. 1. februar fra kl 12.
Redaktionen takker for den gode opbakning og 
kreative og til tider imponerende svar.

  Mikael/MOK-red

Herlev: I akutmodtagelsen er den bedste lige ved diktérrum-
met. Akutmodtagelsen er ind af hovedindgangen og til højre 
lige efter elevatorene.
De gamle 25-ører kan i øvrigt bruges i betalingskaffeauto-
mater i stedet for 2-kroner.

Slagelse: På B5, dagsafsnit ligger køkkenet lige indenfor 
dørene til højre hvis man kommer fra ambulatoriet, og der 
er somregel også sandwich’er i køleskabet. 

RH: Hmmm... den koster 8,50 i kantinen....

Næver: Gå efter OP eller AMA

Køge: Akutten har gratis kaffe hvis man spørger. Til gengæld 
kan man ikke få gratis citronmåne på fødeafdelingen mere.

Bornholm: Gratis kaffe findes ved ledelsen oppe på 2. sal.

Amager: Bare gå ned til ortopædkirurgerne - de er med i et 
slags forsøg hvor pengene åbenbart gik til gratis kaffe.

Gentofte: Her finder man gratis kaffe i kantinen af alle 
steder

Holbæk: Kaffeautomaten står ved kirurgisk konferencerum. 
Du skal bare lige tjekke temperaturen først. 

Hillerød: På gun-obs er der gratis kaffe

De resterende sygehuse har mokredaktionen desværre ikke 
selv information om, men du kan skrive dine egne noter 
nedenfor...

Af Henrik Øøh, Kasper Aagaard, Anders Gullach og 
Dennis ”2” Zetner.

Går du tit rundt på Panum og oplever situ-
ationer, hvor du ikke helt ved, hvordan du skal 
opføre dig, så er her en guideline til forskellige 
situationer, som tit opstår, og hvordan du kor-
rekt skal handle.

Hvad du bør gøre i den situation at du kommer ned i 
klubben, og de lige er løbet tør for kaffe kl. 11:02.
I denne givne situation er der flere muligheder:
- Gentleman-løsningen: Sig: ”Det er helt i orden, jeg 
kan godt vente fem minutter på min gratis kaffe med 
gratis mælk, og jeg skal nok lade være at tømme hele 
kanden i min enorme termokop, så de næste også er 
nødt til at vente på gratis kaffe med gratis mælk”.
- Idioten: Du bør hurtigt rulle øjne og sige ”Nu igen! 
Jeg hader at vente på min gratis kaffe med gratis 
mælk, og når der er mere kaffe klar, kan du godt regne 
med at jeg tømmer 1½ liter ned i min termokop!”
- Opportunisten: Du bør købe en øl i stedet og drikke 
denne, mens du venter på at kaffen bliver klar. På 
denne måde får Studenterklubben et større overskud, 
som de kan donere til alle Panums basisgrupper.

Hvad gør du, når der kommer røg ud fra nogle rør i 
klubben og en fra Drift ej er at finde.
- Den Hjælpeløse: Du bør initialt gå i panik, løbe rundt 
og dernæst gro et skæg, som støtter cancer.

Hvad du bør gøre i den pinlige situation, at du sidder 
til et møde, hvor du opdager en anden sidde og gabe.
- Samaritaneren: Personen er tydeligvis meget i søv-
nunderskud, og du bør derfor meget hurtigt række 
hånden op, vente på ordstyreren siger dit navn, og 
derefter sige: ”Er sagt, men…” for at sende den 
gabende person direkte i drømmeland, så vedkom-
mende kan indhente den forsømte søvn.

Hvad du bør gøre, når du er til anatomi-demonstra-
tion i UE, og fremsiger joken ”Har du fod på det?” 
og ingen griner.
I denne givne situation er der flere muligheder:
- Kujon-løsningen: Peg på sidemanden og sig hurtigt: 
”Ej, det sagde du ikke, dit moralsk forfaldne men-
neske!”
- Taktisk retræte: Host hurtigt og sig ”Det mente 
jeg ikke”.
- ”Det bedste forsvar er et angreb”-løsningen: Sig 
hurtigt: ”På pikken” eller evt. ”Din mor”.

Hvad du gør, når du mandag efter en fredagsbar 
går forbi en person på vandregangen, som du er i 
tvivl om, hvorvidt du har kopuleret med fredagen 
inden. Der skabes øjenkontakt, og en interaktion 
er muligvis påkrævet.
I denne givne situation er der flere muligheder:
- Den brændte bro: Du bør hurtigt tage din 
telefon op og sige ”Hej skat”. Undlad at time 
dette med, at telefonen ringer efter, du har sagt 
”Hej skat”.
- The Assault: Løb hen mod vedkommende, takl 
personen, spørg hurtigt ”Skal du bolles igen?”. 
Hvis hun siger, at I ikke har haft sex, spørg da 
”Skal du bolles?”.
- The Recon: Du bør helt bevidst gå ind foran 
vedkommende, og flere gange skifte side, sådan at 
I ikke ved, hvilken vej I skal gå hver især. Opstår 
der seksuel spænding har I tydeligvist haft sex og 
nedenstående situation bliver pludselig aktuel.

Efter at have opdaget, at du har kopuleret med 
førnævnte person og indser, at du havde meget 
stærke beer-goggles på, kræves interaktion. Ved-
kommende virker glad for at se dig.
I denne givne situation er der flere muligheder:
- The Medic: Du bør præsentere antibiotika mod 

klamydia for vedkommende.
- The Dobblegänger (Classic!): Vedkommende starter 
en dialog, hvorefter du bør kigge undrende på ved-
kommende, og sige ”…. Har du muligvis mødt min 
tvilling?”
- Den ærlige: Du bør sige: ”Jeg var fuld, og du var i 
nærheden...”.
- Fortælleren: Du bør hurtigt starte en dialog om, 
hvor fantastisk en nat du havde med vedkommende 
sidst, men at du efterfølgende er blevet giftet væk i 
et arrangeret ægteskab mod din vilje og nu skal flytte 
til Nordkorea for at bo i en rismark.

Hvad du bør gøre i den pinlige situation, hvor du 
sidder og skal skrive noget sjovt sammen med tre 
andre og siger noget, du selv synes er sjovt og de andre 
overhovedet ikke synes det er sjovt.
- The Gullach: Du bør skifte navn til Anders 
Gullach.
- The AAA: Svin de andre til og mind dem om, at du 
har været på forfatterskole, mens du bruger meget 
kringlede formuleringer således, at de andre ingent-
ing fatter.
- The 2: Straf de andre med jazz-hands.
- The Heltrik: Du’ helt, det’ ligegyldigt.

Hvad du gør, når du har smidt din jakke væk til 
en fredagsbar, og KUnet på ingen måde lader de 
studerende kommunikere med 
hverandre:
- PLAN-løsningen: Du starter 
med at bruge adskillige dage i 
fosterstilling i ren sorg over, at 
du har mistet din jakke. Derefter 
går du online og finder et billede, 
som minder om den jakke du har 
mistet (evt. en federe en, hvis 
du bare vil have en ny jakke). 
Dette billede klipper du ind i 
et Word-dokument, hvor du 
skriver en lang smøre om, at du 
har mistet din jakke, evt. noget 
med en dusør, og så smider du 
den seddel op over alt på Panum. 
Problemet er bare, at ingen læser 
disse sedler. Derfor bør du ringe 
til Ralf Hemmingsen og sige 
”WTF n00b? I got h4xx0rd, gief 
bodyarmor plx”.

”Takt og tone”-hjørnet:´



1919

1919DEN STORE KAFFEGUIDE GRATIS SPIL PÅ NETTET

MIKAEL/MOK.RED.

redaktionelt

www.facebook.com
skriv følgende i 
søgefeltet:
- Bejeweled Blitz
- Typing Maniac
- Scrablle

www.towerdefence.
net
gå ind på top 10 games 
og få flere dages under-
holding

www.miniclip.com
flere spil end nogensinde før!

www.bubblebox.com
verdens bedste overspringshandling

www.jakobfischer.com/jakob.exe
Tryk på Kør... Det er Mia storebror, der har lavet det!

www.mousebreaker.com
din mus går altså ikke i stykker

www.slimegames.eu
Spil en MASSE slimespil mod dine venner
- hint: hvis du trykker på SHIFT, låser din 
modstanders tastatur...

www.smolferne.spilxl.dk
Masser af smølfespil!

    

Jannie P ??????? Elise

den rige type (1 point) Hvilken type læge 
bliver du 

den lækre type. ligesom Addison i Grey. fordi hun er 
rødhåret... og det kan jeg også blive (0 point)

60 hof (1 point) Hvor lang tid har 
det taget?

ikke lang tid nok.. (forkortet - red.) Det andet kunne 
godt være trukket ud, men jeg glemte det. Hmm 
(1 point)

Elise, hun har lært mig alt om blom-
ster og bier. Og fritz selvfølgelig.
(1 point)

Hvem er den bed-
ste underviser du 
har haft?

Jannie.
Hun er god til at huske citater...
(1 point)

MOK & Nordiske Corona’er 
(1 point)

F a v o r i t  o v e r -
springshandling?

at køre den ind med penis. (1 point)

Kinder milchschnitte... Og lav en 
bog på 1. semester hvor du begynder 
at skrive alle noller-citater fra fore-
læsninger ned (0 point)

Et godt tip til stu-
derende

læs MOK og MOKs lille kittelbog. Gå til alle fester 
og meld dig ind i alle basisgrupper. Arranger noget 
med dit hold, du kommer til at savne dem og du skal 
bruge alle dem der får gode jobs i fremtiden
(1 point)

Jeg laver ingen utilsigtede hæn-
delser. Slet ikke sjove utilsigtede 
hændelser. (0 point)

Fortæl om din sjo-
veste utilsigtede 
hændelse i klinik 
og eller på MOK?

da Markus brækkede sig på Hallas og jeg kvitterede 
med at fylde MArkus underbukser op med brun 
sovs....han ku li det... begge to. (1 point) 

Du ser en bi - med myopi
den ser dig først når den fl yver forbi. 
den bruger briller med minusser i 
øjet er langt fordi
så kan der være lidt mere honning 
i (lorteregel - 0 point)

Y n d l i n g  h u s k -
eregel/remse/vise

DU SER EN BI, MED MYOPI, DEN SER DIG 
FØRST NÅR DEN FLYVER FORBI. dEN BRUGER 
BRILLER MED MINUSSER I, ØJET ER LANGT 
FORDI - SÅ KAN DER VÆRE LIDT MERE HON-
NING I! eller den med Sydhavn 234
(lorteregel - 0 point)

Absolut ingenting, jeg lider af am-
nesi for vigtige episoder i mit liv. 
Men det er også mange år siden, og 
jeg er gammel. Tror der var noget 
med øl og en bus, og autoritære 
folk der var klædt ud...(beklager 
- 0 point)

Hvad husker du 
fra første dag på 
studiet?

en fyr med lyse krøller og hawaii-skørt der tog et 
styrt i forhallen fordi han var på den første vinter-
rustur og jeg var på den anden. (forkortet - red)
... svenske piger og masser af øl i en spand.
(lyder hyggeligt - 1/2 point)

Nej føj.(0 point) Scorede du en ve-
jleder, evt. hvor 
mange?

jeg har ikke været sammen med nogen før min nu-
vrende kæreste(Det er vås! - minus 1 point)

2,7-6,9 kg. Mit fedeste kittelgejl er 
penge til kantinen.
(har du hørt om dankort? - 1 
point)

Hvad vejer din 
kittel og hvad er 
det fedeste kit-
telgejl?

Den vejer det samme som en kittel. Det fedeste kit-
telgejl er enten en banan eller et sit stetoskop når 
man låner det ud til en treårig der laver verdens mest 
imponerede og overraskede øjne når de første gang 
hører deres eget hjerte. (rørende - 1 point)

3 gange. 412 inkl. powernaps til 
forelæsninger. (1 point)

Hvor mange gange 
har du overnattet 
på Panum?

for mange.men det var rart (1 point)

Havde en forelæsning på 7. tror 
jeg... hvor det muligvis skulle have 
handlet om noget relevant om 
patient-kommunikation, men hvor 
budskabet tilsidst var “nogle gange 
er det ok at stå tæt, fx. i en elevator. 
Men i andre situationer går den 
ikke” (0 point) 

Sløjeste forelæsn-
ing til dato?

de fl este på 1 del. Ellers er jeg fan af dem
agtigt, jeg synes det er fl ot at de prøver.
(0 point)

Rester på MOK. Ellers alle steder 
hvor de har pommes frites og mayo. 
(Nemlig! - 1 point)

Yndlings junksted 
i panumradius?

Da vi gik på 3. havde Tilde og jeg en svaghed for 
Kazims kitchen, men siden ved jeg ikke hvordan 
det går med dem. Ellers må det vel være Calabria. 
Mange kan lide Sapore, men jeg synes ikke at det er 
noget for mig (bla. bla. - 0 point)

Anæmi, Migræne med aura, Mul-
tipel sklerose, Sclerodermi, alver-
dens mangelsygdomme, (forkortet 
af red.) Ekstrasystoler, Medical 
Student Syndrome. (simulant!!! 
- 1 point)

Hvad har du læst 
om og derefter 
fejlet?

hyperthyreose, MS og ædefl ip a fede boller... men 
den sidste var god nok (1 point)

Clone Stamp Tool
(Vi bøjer os i støvet - 1 point)

yndlings tool i 
photoshop?

pilen
(keep it simple - 1 point)

Vær ligesom mig. Jeg tror MOK 
kommer til at savne en pertentlig 
perfeksionistisk redaktrisse med 
word art skills to the max.
Åh ja, og vær pige. (Ja tak til det 
sidste - 1 point)

bedste råd til ny 
afl øser på MOK?

lær photoshop, illustrator, inDesign og al din 
anatomi, ellers bliver du mobbet ud. XOXO gossip 
girl - skulle jeg sige fra Markus
(Vi har sgu aldrig mobbet - 1 point)

10 point, med en hestemule sniger 
den afgående redaktrise sig foran 
med især en overbevisende sejr 
inden for kittelvægt

Samlet 9,5 point! Close but no cigar! 
Men det var sgu sjovt da du puttede sovs i Markus´ 
underbukser!!! 

kandidat-battle
To medusaer på MOK stopper nu til vinter, da de 
bliver læger! Ære være deres minde og deres gøgl 
igennem tiden. Men hvem er egentlig sejest?!
To giganter indenfor photoshop, studiet og lege artis 
krydser klinger!

vs.
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David Whitefield

ONE DAY WITH MICHAEL
Kære læsere,

Hvis I kigger op mod himlen, så kan I måske se mig, for jeg befinder mig for 
tiden på en lyzerød zky..! Jeg hygger mig simpelthen ZÅ meget med min nye 
BFF! Sidste uge var vi på computercaféen ”Syndikatet”, hvor min nizzle 

BFF, David Whitefieldizzle, introducerede mig for Left4Dead 2 � et 
spil, hvor man skal slå zombier ihjel. Det var virkeligt uhyggeligt, men 

BFF beskyttede mig. Og jeg gav BFF toasts med ost og pølse som 
tak. � Og selvfølgelig også en vand efter eget valg, og gæt hvad 
han valgte..? Cola, of course. Klassisk David. 

Forleden dag spiste vi også hyggelig 
kantinemiddag sammen. Jeg havde ingen 
penge, men det havde BFF til gengæld. 
Dagens ret: Skipper labskovs, mumz0rn. 
Som afskedsgave fik jeg også en 10’er til 
buspenge. I heart you, David. 

Åååh , 
gad vide hvad fremtiden 

bringer??!!  � 
min store drøm er en booze 

cruise til Oslo med dertil-
hørende snus- og skoshopping 

med min kære. 
Ha’ en skøn xxx-mas 

(10hi, f9s),
- Michael Concillado

BFF

FARVELÆG DIN HELT EGEN DRAGE


