
43
. å

rg
.  

•  
20

10
/2

01
1 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
40

0

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010
Nr 16 9. feb. 

43. årg.  •  2010/2011 •  ISSN 1904-3400



22

Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  "Vil du gerne til Afrika?" PUMUI kl. 19.30, se s. 6
  Representantsskabsmøde i FADL, se s. 3
  Informationsmøde for Rusvejledning kl 16 i Henrik Dam

Torsdag: Afhent penge og usolgte bøger fra bogmarked kl. 17

Fredag: Redaktørens sidste dag på ski.
  Øbrohallen lukker en time tidligere end normalt!!
  IBM bussen kommer til DTU fra 8.30-17.30.....FEDT!!    

Lørdag: Jonas' sviger-sted-farmor fylder år
  MC-show i Herning
  Erotisk aften på Hønen kl 20

Søndag: Davids Mormor fylder 75 år
  Panums bridgeklub spiller hos Mr. Smith
  Ørnetur til skåne 7.30-18 v. DKs naturfredningsforening.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Billetsalg til medicinerrevyen kl. 19 i klubben, se s. 8
  Aktiv tilmelding til rusvejledning kl 15-16 foran tør   
  studiesal

Tirsdag: PUFF aktivt møde kl. 16.15 i Lille mødesal, se s. 6
  Davids Mor fylder 50 år
  Aktiv tilmelding til rusvejledning kl 16-17 foran tør   
  studiesal

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

Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

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. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 17.00
Fredag: 11.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADLKursustilmelding 
Dette forår åbner tilmeldingen til semestrets kurser 21. februar klok-
ken 18.00. Se hele kursusprogrammet på fadl.dk. Her kan du også se en 
nærmerebeskrivelse af kurserne. 

»  9. februar: repræsentantskabsmøde  
   kl 16.15 i fadls mødelokale.

FADL ansætter ny tillidsrepræsentant
Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsent-
ant i FADL?
FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlemmernes 
interesser, hvor vi blandt andet:
• Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til 

en evt. klagesamtale på Vagtbureauet.
• Hjælper til med at undersøge regler og rettigheder 

for FADL-vagter
• Deltager i ansættelsessamtaler ved indsupplering 

på faste hold.
Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer 
med sikkerheden i arbejdsmiljøet.
Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:
• Profilering af hjemmeside og synliggørelse af TR.
• Deltagelse i klagesamtaler.
• Deltagelse som bisidder til ansættelsessamtaler på 

faste FADL-hold. 
• Regelmæssige møder med Vagtbureauet, hvor vi 

diskuterer vagttagernes arbejdsforhold og de med-
lemmer, som er omfattet af problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som 

ansættes for 1 år ad gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af 
et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager.
Arbejdsbyrden er ca. 20-40 timer pr. semester, men kan vari-
ere efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 
Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvføl-
gelig har tavshedspligt.
Aflønning sker med VT-grundløn.
Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus og være vagtaktiv
• Ikke være valgt ind i KKR.
• Være interesseret i foreningsarbejde
Semestertrin er underordnet. Der er én stilling til besættelse.
Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og tillid@fadl.dk
Ansøgningsfristen er onsdag d. 23. februar 2011 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 9.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

Kontingentopkrævning
Onsdag den 16. februar 2011 udsender FADL 
kontingentopkrævninger for forårssemestret 2011. 
Opkrævningen forfalder til betaling 3. marts 2011. 
Kontingentet er fastholdt på 880,- kr. halvårligt.
Husk, at kontingentet er fradragsberettiget, og det 
sørger FADL automatisk for at indberette til SKAT 
ved årets afslutning.
Er du blevet kandidat i januar eller har skiftet 
adresse, skal du huske at give besked til FADL via 
mail kkf@fadl.dk.

Medlemsfordele
Som medlem af FADL får du mange medlemsfordele. 
Sse mere på fadl.dk bl.a. får du:

Medlemsaftale med Crossfit 
Copenhagen bl.a. gratis oprettelse 
(normalpris 299,-), og 100,- rabat på 
ubegrænset træning.
Se mere på fadl.dk

Vis dit studiekort 
med FADL klister-
mærke og opnå 
rabat hos Juuls 
vin og spiritus. 

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsent-

FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlemmernes 

Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til 

Hjælper til med at undersøge regler og rettigheder 

Deltager i ansættelsessamtaler ved indsupplering 

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer 

Profilering af hjemmeside og synliggørelse af TR.

Deltagelse som bisidder til ansættelsessamtaler på 

Regelmæssige møder med Vagtbureauet, hvor vi 
diskuterer vagttagernes arbejdsforhold og de med-
lemmer, som er omfattet af problemstillinger.

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som 

ansættes for 1 år ad gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af 
et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager.
Arbejdsbyrden er ca. 20-40 timer pr. semester, men kan vari
ere efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 
Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvføl
gelig har tavshedspligt.
Aflønning sker med VT-grundløn.
Krav til ansøgere
Du skal:
•
•
•
•
Semestertrin er underordnet. Der er én stilling til besættelse.
Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og tillid@fadl.dk
Ansøgningsfristen er onsdag d. 23. februar 2011 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 9.

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

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

• Torsdag d. 24. marts 
kl. 15-18 i Haderup auditoriet
• Onsdag d. 13. april kl. 
15-18 i Haderup auditoriet

Kurset henvender sig hovedsagligt 
til nye studerende, som vil blive 
først udvalgt.  Alle kan dog tilmelde 
sig her: http://sund.ku.dk/uddan-
nelse/studievejledning/studi-
eteknik/. 

ANSØGNING OM STUDIEOPHOLD I NORDEN, EUROPA, BRASILIEN OG 
JAPAN I EFTERÅRET 2011 ELLER FORÅRET 2012 – 
ANSØGNINGSFRISTEN ER  DEN 3. MARTS 2011
 
Overvejer du at tage et semester i udlandet hos en af vores partneruniversiteter i Norden, 
Europa, Japan eller Brasilien, så skal du huske at søge senest den 3. marts 2011 for at 
komme på udveksling i enten efteråret 2011 eller foråret 2012.
Hvornår på studiet:
Normalt er det kun muligt at komme på udveksling på 1., 3. og 5. (11) semester på kan-
didatdelen af medicinstudiet.
Hvortil:
Fakultetet råder over 16 Nordplus-aftaler, 27 Erasmus-aftaler samt 2 oversøiske i 15 
forskellige lande:
 
- Belgien (Bruxelles). Sprog: fransk
- Brasilien: Universidade Federal da Paraíba. Sprog: portugisisk
- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og  
 svensk
- Frankrig: Paris, Rennes, Strasbourg og (ny aftale) Poitiers. Sprog: fransk
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Italien: Ferrara, Firenze, Genova, Napoli, Rom, Torino. Sprog: italiensk
- Japan:  NY AFTALE: Uni. I Tokai, Kanagawa * Sprog: engelsk
- Norge: Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim. 
- Schweiz: Lausanne: Sprog: fransk
- Spanien: Barcelona, La Laguna, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid.  
 Sprog: spansk
- Sverige **: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå 
- Tyskland: Berlin, Bonn, Heidelberg, Münster. Sprog: tysk
- Tyrkiet: Kokuz Eylül ûniversitesi: Sprog: tyrkisk
- Ungarn: Debrechen. Sprog:engelsk
- Østrig: Innsbruck og Wien. Sprog: tysk 
 
*Der er en plads til efteråret på et delt 4./5. semester (KA). Studieplanen vil være: Oftal-
mologi (2 uger), Oto-Rhino-Laryngologi (4 uger), dermatologi (2 uger), Venerologi (2 uger), 
Neurologi (2 uger) samt Neurokirurgi (2 uger)
 **Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at komme på udveksling til vores part-
neruniversiteter i Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er dog muligt at søge om 
tage et delt 4. og 5. semester (kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, 
psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus. 
 
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning finde på: http://medicin.ku.dk/internationalt/generelt/
ansogning/
Det er nemt at søge – så fortvivl ikke !!!
Hvornår:
Ansøgningsfristen er: Torsdag den 3. marts 2011. Ansøgningen afleveres i Journalen på 
fakultetssekretariatsgangen. 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den internationale studievejleder Eva Maryl i 
lokale 9.1.35. 
 
På Det Internationale Kontor, Vor Frue Plads, kan du låne mapper med erfaringsrapporter 
fra studerende, som har været på udvekslingsophold tidligere.
 
Med venlig hilsen
Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International studievejleder

Februar 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge
6-7

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 8/2 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 9/2 1000 – 1200 1200 – 1400  Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 10/2 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 11/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Ole Kruse Medicin 
      
Tirsdag 15/2 0900 – 1000  1000 – 1200  Sedrah A. Butt Medicin 
Onsdag 16/2 1100 – 1300  1300 – 1500 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 17/2 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 18/2 1500 – 1700  1700 – 1900  Ole Kruse 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

Studieteknikkursus
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Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 6, 2011

Det første bud

De ti bud kommer os ved, fordi flere af dem stadig taler 
til os. De fungerer som grundlæggende påbud, som 
virker rimelige. Desuden har de været virksomme op 
gennem historien og har derfor fået en stor betydning.  
Det er altså vigtigt at vide noget om denne sag, hvis 
man vil være et dannet menneske. 

I dag skal det handle om det første bud.  Allerede her 
melder der sig et spørgsmål. Hvad er det første bud? 
Hvis du ikke husker det, er det er ikke nødvendigvis 
fordi du ikke har fulgt med i kristendomsstimerne. Der 
er flere traditioner. Allerede i biblen er der to udgaver 
(2. Mosebog 20, 2-17 & 5. Mosebog 5,6-21), som dog 
er meget ens.  Men i de senere traditioner har man 
inddelt buddene forskelligt.  Men for alle gælder det at 
det centrale i det første bud er ”Du må ikke have andre 
guder end mig”. Men hvem taler? Det står allerførst: 
»Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, 
af trællehuset. 

Men måske vil du sige: ”Jeg tror slet ikke på Gud”; men 
her tales ikke om tro. Her tales om at have en Gud. 
Hvad vil det sige.  Her lader vi den gamle reformator 
Martin Luther svare: ”En Gud kaldes det, som man 
venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til 
i al nød. Altså er det at have en Gud intet andet, end 
at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene 
hjertets tillid og tro, der afgør, både hvad der er Gud og 
afgud” (Den store katekismus: http://www.lutherdansk.
dk/trellix/id87.htm ).

Efter den definition er det svært ikke at have en gud, 
men om vi holder os til Herren, er mere tvivlsomt. 
I dag stoler vi nok mere på os selv, vores kundskab, 
magt, penge, status og uddannelse. Men sådan har 
det nok altid været.  For de gamle israelitter var det 
nødvendigt at indskærpe buddet, netop fordi folket 
hele tiden tilbad alle mulige andre guder.  Luther 
mente på sin tid at Mammon (penge) og Bugen (mad 
og drikke) var udbredte afguder. Det synes stadig at 
være tilfældet.  

Men i dag synes det som om den gamle Gud – Herren 
– har mistet meget af sin autoritet.  Alligevel er han 
ikke helt forsvundet. Der er stadig nogen som tror. Ikke 
mindst når man er helt lost. Når lægerne har opgivet: 
”Der er ikke mere vi kan gøre nu, nu må vi bare håbe. 
Skal vi ringe efter præsten?”

Selvom vi formentlig alle svigter og stoler på alt muligt 
mærkeligt meget af tiden, så fungerer den gamle Gud 

stadig som krisegud.  Selvom det heller ikke er altid han 
redder de syge. Men problemet med bøn og helbredelse 
må vi gemme til senere. 

Vi er blevet gode til så meget og kan klare meget 
selv.  Måske bl.a. fordi vi gik over til den ene Gud og 
ikke længere betragtede træer og sten som fyldt med 
ånder.  Den anden del af det første bud – som i den 
Ortodokse kirke er et selvstændigt bud – det er det 
såkaldte billedforbud.

 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget 
som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i van-
det under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, 
for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.

Det var et problem den gang, men virker ikke som det 
store problem nu.  Selvom man måske kan tænke sit, 
når sidemanden taler om sin iPhone. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Made in Spain - 
semesterstartkoncert
Spansk musik gennem fire århundreder med den 
norske guitarist Tomas Krakowski. Semesterstartkon-
certen er blevet til i samarbejde med Hans Tausens 
Kirke.

Tid: tirsdag den 8. februar • 20:00 - 22:00 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 
2300 S

Pris: Gratis

Studietur til Det punkede Berlin
De to akademiske medarbejdere Lise Lotz og Annette 
Davidsen samt et lille udvalg af erfarne berlinfarere fra 
forskellige studier står i spidsen for en kort studietur 
til Berlin. Vi vil særligt fokusere på det punkede Berlin 
og turen henvender sig især til dem, der HAR været 
oppe i fjernsynstårnet og som HAR besøgt Checkpoint 
Charlie. Alle er naturligvis velkomne.

Prisen inkluderer:
Busrejse

3 overnatninger på tre-stjernet hotel i dobbelt eller 3 
sengsværelser
Morgenmad

Prisen inkluderer ikke:
Enkeltværelse (tillæg kr. 400,-)
Forsikringer

Diverse entréer

Tid: 18.-21. marts 2011
Sted: Afgang med bus fra Kbh., Ingerslevsgade 
(DGI - byen) kl. 06.30
Ank. Berlin ZOB kl. 13.30

Afgang med bus fra Berlin ZOB kl. 15.15 
Ank. Kbh. kl. 22. 

Pris: Kr. 1300,-

For flere oplysninger: kontakt Annette Davidsen 
(davidsen@hum.ku.dk /53 53 51 31) eller Lise Lotz 
(lotz@adm.ku.dk /53 53 61 31)

Studiekreds: Mig og min hjerne

- især med henblik på den menneskelige bevidsthed 
og subjektivitet.

Neurovidenskaben er moderne i disse år. Der forskes i 
hjernen som aldrig før.  Selvom bevidsthedens gåde ikke 
er løst, så har flere forskere stor tillid til, at fremtidens 
hjerneforskning vil give os viden om hvem vi er. 

Hvad er det for en viden hjerneforskningen og den 
naturvidenskabelige neuroforskning kan give? Hvad 
siger videnskaben?  Hvad siger filosofien? Og kan 
religiøse forestillinger som hjernespind?

Hvad siger du selv?

Tid: Tirsdage 16-18. (8. februar, 22. februar, 8. 
marts, 22. marts, 5. april, (pause påske), 3. maj 
og 24. maj.

Sted: Sankt Johannesgården, lokale K1 , 1. sal, 
Blegdamsvej 1 B, 2200 Kbh. N (Bag Skt. Johannes 
kirke ved Skt. Hans Torv)

Studenterpræsten står til rådighed 
for personlige samtaler

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

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

16/2 - 28/2 da Mediciner revyen 

låner klubben...

Vi ses i klubben!!
Så er det nye semester skudt igang, og vi i Studenterklubben 
er naturligvis også på pletten. Vi glæder os til at se en masse 
friske ansigter, så kom ned til os for at drikke kaffe, spise frokost 
eller bare hænge ud med dine nye venner.

Vores åbningstider:
Mandag: 11-15
Tirsdag til fredag: 11-17

Priser:
Kaffe og the: 0,- (1,- for en plastik-
kop)
Sodavand: 5,-
Øl: 10,-

Husk at vi har diverse spil, som du kan låne helt gratis, hvis du 
lægger dit studiekort som pant. Spørg i baren om vores udvalg. 
Derudover har vi bordfodbold, bordtennis og billiard. 

Kalender
4/3 – Lang fredagsbar
1/4 – Lang fredagsbar
6/5 – Lang fredagsbar
24/6 – Sidste lange fredagsbar inden sommerferien
I start juli vil der blive fyret op for en pumpefest. - Vi ses i klubben!

Ugens quiz!!
Denne uges diagnostiske quiz er 
henvist til arbejdsmedicinsk afde-
ling. En patient er henvendt fra 
en neurolog, med en begyndende 
demens. 
Patienten fortæller til anamnese-
optaget, som er noget besværet af 
hukommelsesproblemerne, at han 
for efterhånden mange år siden 
oplevede problemer med søvnen 
og træthed. Han tilskrev dengang 
problemerne stress, idet hans eget 
elektroværksted gennem mange år 
havde haft en belastet økonomi. 
Da han gik på efterløn aftog prob-
lemerne imidlertid ikke nævnevær-
digt, i stedet konstaterede hans 
egen læge en kronisk blodmangel, 
som fortsat behandles.
Patienten fortæller at han siden 
ungdommen havde arbejdet som 
elektromekaniker, ja faktisk lige 
fra fjernsynets spæde opfindelse. 
Da han oprettede sit eget firma 

gik en stor del af arbejdet med 
en entreprise på at lodde forskel-
lige printplader med loddebly. 
Værkstedet delte lokaler med et 
autoværksted og der var ofte en del 
udstødning fra bilerne som trak ind 
i lokalerne. 
Så kære læser, hvad fejler patienten 
og hvilken eksponering er årsagen 
hertil???

Basale quiz
Enhver læge in spe med respekt 
for sig selv ved at der er en sam-
menhæng mellem muskelkraft 
og fiberlængde. Ja, man kan vel 
næppe forestille sig at aflægge 
lægeløftet hvis dette skulle være 
forglemt.
Men hvad er det lige forklaringen 
på denne sammenhæng er?

Har du svaret på et af ovenstående? 
Send dit svar til mok@mok.dk 
sammen med dit navn, semester 
og mailadresse.
Sidste uges quiz

MOK må sande at medicinstuder-
ende ikke er til populærquiz med 
pointmuligheder, i hvert fald har 
vi ikke modtaget noget bud på den 
basale quiz. Bevares, vi tager den til 
os laver mere hardcore spørgsmål 
i fremtiden. For den diagnostiske 
quiz vedkommende, var der til 
gengæld særdeles høj responsrate, 
med adskillige rigtige. Efter lodtræ-
kning i MOKs kagedåse blev vin-
deren Anders Bech 12. semester, 
som fuldstændig korrekt skrev: 
En klassiker! Der er naturligvis 
tale om mb. Hirschsprung, som 
diagnostisk kan afklares ved at 
tage biopsier fra rectum (av av) og 
se at der mangler ganglieceller i 
tarmvæggen.
MOK kvitterer med en valgfri øl 
fra køleskabet.

Mikael/MOK-red
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PUFF HAR BRUG FOR DIG!!!

Flere bestyrelsesmedlemmerne i PUFF er ved at være færdige læger og 
derfor søger vi nye kræfter. 

Hvorfor skal det være mig, tænker du??
• Fordi du er interesseret i forskning og gerne vil hjælpe med 
at forbedre vilkårene for sundhedsvidenskabelig studenterforskning
• Fordi PUFF er en basisgruppe, som får tingene til at ske, mens 
vi har det sjovt! Vi afholder kurser, workshops, foredrag m.m. og har et 
godt samarbejde med PhD-skolen
• Fordi PUFF repræsenterer et af de vigtigste kompetenceom-
råder indenfor lægevidenskaben. Og PUFF er faktisk er en af Panums 
hurtigst voksende basisgrupper!
• Fordi ikke bare forskning, men også ledelse og samarbejde  
indgår i de syv lægeroller, der lægges vægt på, når du skal søge hovedud-
dannelsesstilling.  Så hvorfor ikke starte med at opbygge dit CV allerede 
nu?

Men... hvad kræver det helt præcist af mig, tænker du???
• Der er bestyrelsesmøder 4 gange årligt og generalforsamling 
1 gang årligt 
• Som regel bliver månedsmøderne uddelegeret, så man ikke 
behøver komme til dem alle, hvis ikke man kan
• Der er ingen formelle krav til antal timer der skal anvendes på 
arbejdet, og vi har god erfaring med at give plads til f.eks. eksamenslæsn-
ing
• Du kan selv vælge indenfor hvilke områder af PUFF, du ønsker 
at lægge dine kræfter.
• Den siddende bestyrelse i en transitionsperiode blive siddende 
sammen med den nye bestyrelse så opgaverne overgives forsvarligt

YES – I´M IN, tænker du. Men hvad så nu??
• Kom til PUFF Aktive møde d. 15. februar kl. 16.15 i Lille 
Mødesal, hvor vi kort fortæller om det at være aktiv i PUFF, og om bes-
tyrelsesarbejdet. Her vil vi også planlægge forårssemestrets aktiviteter, og 
du kan være med til at sætte præg på PUFF, også selvom du ikke ønsker 
en bestyrelsespost.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Mange hilsner,
PUFFs bestyrelse

Medicinerrådets årsplan 
2011
Alle MR-møder er som udgangspunkt i MRs 
lokaler i Studenterhuset

Februar
24. februar, torsdag fra kl.16.00
Intro-arrangement til MR for 1. semester 
(og andre interesserede)

28. feb – 1. marts 
Studienævns-seminar i Odense

Marts
3. marts, torsdag kl. 16.30
MR-møde, Studienævns-formøde + besøg 
fra SR

8. marts, tirsdag kl. 15.30
Studienævnsmøde

19. marts, lørdag
Politik-konference-dag om 1) ”Bedre 
klinikophold” og 2) ”Nyt neurofysiologi 
kursus”

31. marts, torsdag kl. 16.30
MR-møde, Studienævns-formøde

April
Nationalt-MR møde, en gang i april

5. april, tirsdag kl. 15.30
Studienævnsmøde

12. april, tirsdag aften
MR-møde, tema-aften

28. april, torsdag kl. 16.30
MR-møde, Studienævns -formøde

Maj 
3. maj, tirsdag kl. 15.30
Studienævnsmøde

Juni 
2. juni, torsdag kl. 16.30
MR-møde, Studienævns-formøde

7. juni, tirsdag kl. 15.30
Studienævnsmøde

Juli
SOMMERFERIE

August
27-31. august
AMEE konference i Wien

Oktober
6. oktober
Generalforsamling i MR

December
Fredag d. 16. december
MR Julefrokost
 

Vil du gerne til Afrika?

Så kom til PUMUI’s arrangement i Klubben, onsdag den 9. februar.  
PUMUI er en lille forening af ildsjæle, der støtter Foya Health Center 
i Liberia, Vestafrika. Vi sender medicinstuderende fra sidste halvdel af 
studiet til Foya, for at hjælpe med undervisning, klinisk arbejde, logistiske 
opgaver med mere. 

PUMUI blev stiftet af Jesper Kjærgaard og Torsten Roed for halvandet 
år siden, efter deres rejse til Liberia. Det stod klart, at man burde følge 
op med flere medicinstuderendes bidrag, og i efteråret har tre andre 
studerende, Ditte, Agnes og Marianne, været af sted. Denne aften vil de 
vise billeder og fortælle om deres oplevelser.

Hvis du er interesseret i at komme til Afrika, bør du komme med til in-
formationsmødet, hvor du kan høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe 
dig med at komme af sted. Man kan også besøge PUMUI’s hjemmeside, 
pumui.wordpress.com, hvor man kan læse mere og se billeder.

Kl. 19.30 er der generalforsamling i foreningen. Det er du velkommen til 
at deltage i, uanset om du er medlem eller ej.

Kl. 20.00 vil Ditte, Agnes og Marianne fortælle og vise billeder fra deres 
tur her i efteråret. Og ja, der er kaffe og kage.

Vi glæder os til at fortælle jer om de fantastiske oplevelser, vi har haft 
i Liberia!

NU ER VI KUN ÉN BASISGRUPPE FOR GYNÆKOLOGI OG 
OBSTETRIK PÅ PANUM!

 
Mandag d.14.marts kl.18 holder foreningen stiftende generalforsamling i lille mødesal, 
hvor alle interesserede er velkomne. Her vil vi byde velkommen, samt introducere fore-
ningen og planlagte aktiviteter i foråret 2011. 

Ligeledes afholder vi et møde forud for den stiftende generalforsamling torsdag d.3.marts 
kl.18 i lille mødesal. På dette møde vil vi sammen diskutere oplægget til generalforsam-
lingen. 

Så hvis du er interesseret i gynækologi og obstetrik, eller blot vil høre mere, glæder vi os 
til at se dig!
 
Har du spørgsmål til møderne eller til den nye basisgruppe, er du meget velkommen til at 
kontakte os på tlf. 5192 8190.
 
Vel mødt
Gynobs’erne på Panum

basisgrupper
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basisgrupper/annoncer

Raske mandlige forsøgspersoner i alderen 18-35 år 
søges til kredsløbsfysiologisk forsøg

Betydning af hudens gennemblødning for monitoring af den cerebrale oxygenation 
med nær-infrarød spectroskopi (NIRS)

Baggrund: Postoperativ kognitiv dysfunktion manifesterer sig i op til 25% af 
patienter, som undergår operation. En mulig forklaring i udvikling af kognitiv 
dysfunktion efter anæstesi kan være, at den cerebrale gennemblødning og iltning 
ikke bliver opretholdt under operative indgreb. 

Forsøgsdesign: Ved at manipulere hudens og hjernens blodgennemstrømning og 
samtidig måle den cerebrale iltning ved hjælp af NIRS, vurderer dette forsøg, om 
blodlegemerne fra huden har en effekt på målingen. Under forsøget indgives to stof-
fer, noradrenalin og vasopressin. Disse er naturligt forekommende i kroppen.

Instrumentering: I forbindelse med forsøget anlægges 3 katetre. Et i en pulsåre på 
armen, og to under lokalbedøvelse i en vene på halsen. Ubehaget med anlæggelse 
af disse katetre er at sammenligne med at få taget en blodprøve hos lægen. An-
læggelsen sker af en erfaren speciallæge. Vi vil anbefale, at du ikke dyrker idræt 
samme dag, men det kan alligevel ikke udelukkes, at der dannes et lille mærke, 
der så forvinder efter 2-3 dage.

Henvendelse: Hurtigst muligt til undertegnede. Alle spørgsmål er velkomne og en 
detaljeret forsøgsprotokol fremsendes ved henvendelse.

Tidsrammen: Fra 1. marts. Varighed af forsøg 4-6 timer.
Honorar 1500 kr

Stud. med. Henrik Sørensen
Anæstesiafdeling 2041, Abdominalcenteret
Rigshospitalet
Email: hs770@hotmail.com
Tlf.: 51843830

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

STUDENTERJOB! 
  

Edb-sal Helpdesk 

Vi søger edb-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af edb-studiesalsvagter på 14 
studerende fordelt på flere studieretninger. Vi har 250 maskiner på netværket på Panum 
Instituttet og på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5 (CSS). Hvert sted 
er der en helpdesk til personlige henvendelser. 

Stillingsbeskrivelse 
Helpdesk funktionen består i at hjælpe og vejlede studerende og undervisere i brug af 
vores IT- faciliteter. Der ud over vil der i de daglige vagter også indgå 
vedligeholdelsesopgaver  

Arbejdstiden ligger 8-12, 12-16 eller 8-16. Alle hverdage  

Kvalifikationer
Vi ønsker at du 

• har IT erfaring både PC og MAC  
• er serviceminded 
• kan passe en til to helpdesk-vagter om ugen hele semestret (også i 

eksamensperioden) 

EDB-studiesalsvagterne har også mulighed for at indgå i udviklingsopgaver med 
vedligehold og udviklingsopgaver på Windows og Linux servere, MSI pakkeudvikling, m.m. 
Udviklingsopgaver kan normalt udføre på tider der passer dig. 

Aflønning sker efter overenskomst med Foreningen af Danske Lægestuderende og 
Studenterundervisernes Landsforbund.  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat ønsker en arbejdsplads som afspejler 
sammensætningen af vores brugere og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, 
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Ansøgning 
Skal indeholde; Navn, adresse, tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger. Der skal 
vedlægges CV. 

Ansøgningen skal sendes til Morten Noack mwn@sund.ku.dk senest d. 18-02-11 

Yderligere oplysninger kan opnås ved henvendelse til Morten pr mail eller tel. 3029 1009   

 

 

 

 

Invitation 
 
Drømmer du om en lægekarriere i udlandet?  
Så kom og hør hvad tre kvindelige læger kan fortælle om egne erfaringer og 
spændende oplevelser! 

 

Torsdag d. 17. februar 2011 Kl. 17.00 – 19.00 

Lille Auditorium, Gentofte Hospital 
Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup 

 
 
Kvindelige Lægers forening inviterer hermed til et spændende arrangement, hvor tre 
kvindelige læger vil fortælle om deres internationale karrierer:  
 
Lone A. Bondo: Lone var i 2008/2009 ansat som læge i Det Danske Forsvar. I den periode 
arbejdede hun som ene kvindelige læge i Helmand Provinsen på den dansk/engelske base. 
Hun vil fortælle om afghanske forhold, med særligt fokus på lokalbefolkningen og ikke mindst 
kvindernes vilkår, samt om hvordan det er at arbejde med sygdom og sundhed i en krigszone. 
 
Vibeke Rasch: Vibeke har gennem flere år opholdt sig i Tanzania, hvor hun har været 
beskæftiget med forskning, som blandt andet har affødt en PhD afhandling. 
 
Birte Holm Sørensen: Birte er nylig vendt hjem til Danmark efter en årelang karriere indenfor 
sundhedsbistand i en lang række lande, primært i Afrika, Indien og Sydøstasien.  
 
 
Mødeleder: Birte Holm Sørensen. 
 
 
Efter oplæggene vil der være mulighed for diskussion og uddybende spørgsmål, mens der 
bydes på lidt sødt, frugt og vand.  
 
På bestyrelsens vegne 
Agnete Basbøll 
 
Hellerup d. 22.01.2011 

annoncer
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