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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: FADL

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  SAKS Foredrag, kl. 16.15, se s. 13
  Scorebogs uddeling kl. 15.00, se s. 14

Torsdag: IMCC Infodag, kl. 16.15, se s. 13
  MRs introduktion til Studenterpolitik, kl. 16.00, se s. 14
    

Fredag: David tager til Jylland fordi der lørdag er fødselsdag

Lørdag: Erik er på nattevagt.
  Peter James skal til en festival med gratis sprut!  

Søndag: Markus skal stå på Ski
  Jonas skal til fødselsdag
  Troels skal onanere!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  FORNIKS foredrag i neurokirurgi, kl. 16.15, se s. 12
  PUFF månedsmøde, kl. se s. 12
  SAMS foredrag, kl. 16.30, se s. 12

Tirsdag: SAKS Sutur 2 kursus, kl. 17.15, se s. 13
  Studenterklubben åbner igen...

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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Og velkommen til de nye praktikanter:
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3redaktionelt
Så troede man lige at man var fisk, men så var man en vandmand....
Ja, I harnok hørt det på TV2-NEWS, men den er god nok: Der er kommet nye stjernetegn.
Det skyldes simpelthen at Jordens placering i forhold til Solen har ændret sig over de sidste 3000 år, og det er åbenbart kommet lidt bag på astrologer kloden rundt.
Det var da også en astronom der fredag d. 14. januar bragte den meget nye nyhed op i medierne.

Astrologien er vist nok noget med at planeternes indbyrdes stilling ved éns fødselstidspunkt blandt mange andre ting er afgørende for hvordan man lige er som men-
neske. Derfor tilhører man også et bestemt stjernetegn som er fastsat efter hvilket et stjernetegn solen fiser igennem når man bliver født. Så skulle man så tro at det var 
afgørende at det er et helt andet stjernetegn solen løb igennem da man blev født end man egentlig blev bildt ind.
Men der tager man fejl. Astrologen Karl Aage Jensen udtaler ifølge det meget pålidelige medie BT: Vi er ligeglade med, hvad astronomerne siger. Det har intet med astrologi 
at gøre. Det vigtige er, at astrologi stadig virker. Også selvom vi ikke forskyder datoerne. Vi kan se, at det stadig passer til menneskers forhold.
Så er det vist sat på plads!

Det nye stjernetegn hedder i øvrigt slangeholderen hvilket jo er et ganske udmærket navn til et stjernetegn.

Men her følger i hvert fald de nye stjernetegn: 

Slange-
holderen 
30. november til 17. 
december
Du er vist en værre 
en.  Og astrologerne 
tror ikke på dig, så 
jeg ved ikke helt om 
du findes. Måske 
du bare skal gribe 
slangen og så holde 
lidt om den. 

Stenbukken 
21. januar til 16. februar

Ja, de fleste af 
jer var før vand-
mænd, og det var 
vel egentlig også 
et lidt fisset stjer-
netegn.
Din nye planet er 
Saturn hvor den 
før var Uranus 
(også ret gay).

Du skal nu være ambitiøs og ville være noget, så ikke 
noget af det der spirituelle crap du var til før!

Vandmanden 
17. februar til 11. marts
Du har trukket nitten. Hvor 
du før var sådan lidt speciel 
på den fede måde (fisk) 
skal du nu være speciel på 
den rigtig gay måde. Du 
tiltrækkes i øvrigt af an-
derledes ting - også på den 
gay måde, og din planet er 
Uranus......

Fiskene 
12. marts til 18. april
Du var i høj grad ret 
sej før. Nu er du gået 
fra ild-elementet til 
vandelementet og fra 
Mars til Jupiter. Det 
bedste du kan gøre 
er nok at flytte til et 
andet land og undlade 
at tage noget ID med for så derefter at lyve om 
hvornår du er født. Så kan du også blive lidt yngre, 
for alle har vist lagt mærke til at det hele hænger 
lidt mere end det gjorde for 5 år siden....

Vædderen 
19. april til 13. maj
Det kan godt være 
du vågnede op i 
morges og var en 
principfast rolig 
leder, men i mor-
gen er du utålmodig 
og naiv fordi du er 
kommet til at læse 
det her.
Hvis du føler dig 

fortvivlet over dette så læs evt. løsningsmodel 
under fiskene.

Tyren 
14. maj til 21. juni
Det kan godt være at 
du havde vænnet dig 
helt til Merkur, men 
nu er det slut. Du kan 
godt vænne dig til Ve-
nus, og du kan i øvrigt 
godt slappe helt af lige 
nu, for nu er du rolig 
og ikke utålmodig. Så 
næste gang du står i kø 
i Netto så lad lige være med at slå den gamle dame 
- nu er du nemlig den gamle dame!

Tvillingerne 
22. juni til 20. juli
Så kalder person-
lighedspaltingen, og 
du er utålmodig efter 
at komme igang med 
den. Selvom du er 
blevet helt vant til 
at være på månen så 
kan du i øvrigt godt 
lige rive pløkkerne 
op og komme til 

Merkur (ligger lidt til højre for Venus)

Krebsen 
21. juli til 10. august
Du var en løve på So-
len, nu er du en Krebs 
på månen. Her til 
fredagsbaren var du 
festens centrum og 
du sargede alle! Fedt 
- stop det. Nu skal du 
sarges og du bliver 
ked af det når du bliv-
er dumpet fordi du er 
for følsom. Tøs.

Løven 
11. august til 16. sep-
tember
Sådan, endelig kan 
få trykket den rude 
ind. Og du bestem-
mer, og det er dig der 
sarger den ansvarlige 
for penetrationen. 
Afsted.

Jomfruen 
17. september til 30. okto-
ber
Ja, du har så vundet stjer-
netegnet som alle de an-
dre stjernetegn peger på og 
griner af. Og så er du også 
rigtig kedelig og sætter pris 
på grundighed. Super duper 
for dig.

Vægten 
31. oktober til 23. november
Du er lidt uheldig. 
Nu er du jo ikke sko-
rpion mere, så du er 
nødt til at begynde 
at tænke på andre 
mennesker en gang 
imellem. Du skal i 
øvrigt også være lidt 
mere flyvsk, så start 
med at svare måske 
til alle spørgsmål i 
morgen.

Skorpionen 
24. november til 29. 
november
Tillykke, du har vundet 
det store lotteri og skal 
fra nu af kun tænke på 
dig selv og altid gå lige 
til kernen (ikke på den 
gay måde).
Fuck alle andre.

Skytten 
18. december til 20. januar
Du var ambitiøs og ville være noget. Det kan du godt 
glemme, så det fornuftige 
ville være at søge noget 
merit og blive overflyt-
tet til odontologien. Og 
så meld dig ind i et eller 
andet humanitært eller 
bliv homøopat. Og for 
lige at fuldende det må du 
heldere blive vegetar.

Mia Joe/MOK.red.



4 annoncer
Frivillige til Global Health Chal-
lenges sommerskole søges!

Vil du være med til at arrangere dette års sommer-
skole i Global Health Challenges? 
Så kom til introduktionsmøde torsdag d. 11. marts 
kl. 15 på Copenhagen School of Global Health på 
CSS, Øster Farimagsgade, bygning 33, 2 sal.

Hvad er sommerskole i Global Health Challenges? 
Sommerskole i Global Health Challenges er en 2 
ugers international sommerskole, der foregår fra d 
8. – 19. August 2011. Som læge og sundhedsfaglig i 
en verden, der bliver mere og mere globaliseret er 
det nødvendigt at vide noget om, hvorledes globali-
seringen påvirker sundhed og sundhedssystemer 
internationalt såvel som i Danmark. Sommerskolen 
dækker emner som: “communicable and non-com-
municable diseases”, migration, “brain-drain”, 
voldelig konflikt, flygtninge,  sundhed og klimaæn-
dringer, menneskerettigheder, fattigdom og adgang 
til sundhed.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på 
kurset og du vil få den obligatoriske bogpakke gratis 
(normalpris 350 kr). Herudover bliver du en del af 
det team, der står for afholdelsen af kurset og ar-
rangementer ud over dagsprogrammet.

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete 
opgaver og om kurset, så send en mail til Sandra på 
sandrav@sund.ku.dk og få nærmere information 
om mødested.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskolen i Global 
Health Challenges er meget velkomne på oven-
stående email adresse. 
Se eventuelt mere information om kurset på www.
globalhealth.ku.dk/courses/details/ssghc/ 

Jeg glæder mig til at se Jer.

Mvh

Sandra Villumsen, kursus-koordinator

KUNNE DU TÆNKE DIG AT TJENE LIDT EKSTRA PENGE ?

Hvis du har lyst til at tjene lidt ekstra til studierne, søger jeg en studerende til at hjælpe mig med at gennemgå 
min database. Jeg er phd-studerende på Riget og har samlet data  i en Acces database. Arbejdet består i at 
hjælpe mig med at tjekke, at jeg har tastet data rigtig ind. Arbejdet foregår på Riget, anæstesiafd. og kan tilret-
telægges rimeligt fleksibelt, dog typisk på hverdage. Da det godt kan blive lidt monotont vil det typisk være 
2-3 timer per gang. Alt i alt nok ca. 10-15 timer nu her indenfor nærmeste fremtid, og om et par måneder 
yderligere ca. 20-30 timer.

Du vil være timelønnet til 150kr/time. Hvis du er interesseret kan du ringe til mig på 29705770, læg evt. 
besked, hvis jeg ikke svarer. 

Lene Krenk, læge.

Harvard Medical School – Massa-
chusetts General Hospital – Valgfrit 
Klinisk Ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Mas-
sachusetts General Hospital (Harvard Medical School) 
afdeling for Øre-Næse-Hals (ØNH) og afdelingen for 
ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes 
en stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold 
indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Dette års ophold 
er skemalagt til juni 2011.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.

Krav:
Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden 
opholdet i USA påbegyndes
Du er interesseret i ØNH
Du har gode kvalifikationer
Du har en “Malpractice insurance policy” (ex. 
via FADL/CODAN)

•

•
•
•

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende 
følgende: 

Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
Karakterudskrift
CV (max 1 A4 side)
Dokumentation for “Malpractice insurance” 

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 
Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Info mode afholdes 9.marts 2011 kl 15.00 på ØNH 
afdelingen RH, afsnit 2074, biblioteket. 

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af 
nedenstående kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Stud.med. Emilie Garnæs på emiliega@gmail.com

•
•
•
•

ANNONCE

OSVAL-prisen 2011 

Det Medicinske Selskab i København har indstiftet OSVAL-prisen i 2006, som 
uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der 
gennem OSVAL2 (kandidatopgaven) opgaven har vist udprægede 
videnskabelige evner. 
Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for 
videnskabelig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens 
fremskridt samt at virke for den offentlige sundhedspleje.
OSVAL-prisen vil derfor blive uddelt til forfatteren af de OSVAL2 
(kandidatopgaver) opgaver, der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. 
selskabets formål. 

Prisen består af: 
1. pris:  10.000 kr. 
2. pris:   5.000 kr.  
3. pris:    3.000 kr.  
Alle prismodtagere modtager derudover også Egon Matthiesens børnebog:  
Aben Osvald. 

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen, indsendes af forfatteren til: 
Det Medicinske Selskab i København
Att.: Bitten Dahlstrøm
Kristianiagade 12 
2100 København Ø
E-mail: kms@dadl.dk

Indsendelsesfrist: Den 1. juli 2011.  

Foruden selve opgaven skal der vedlægges et kort dansk resumé på max. 300 
ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV fra ansøgeren. For at komme i 
betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i året 
for indlevering. 

Vinderne forventes at præsentere deres projekter ved et 10 minutters foredrag i 
forbindelse med Det Medicinske Selskab i Københavns temadag, som finder 
sted fredag den 28. oktober 2011. 

Læs mere om selskabet på www.dmsk.dk

Vi søger raske, utrænede mænd

 (ikke-rygere, 20-30 år, med BMI mellem 22 og 27), der ønsker at 
deltage i et immobiliseringsstudie med efterfølgende genoptræn-

ing på Biomedicinsk Institut, Panum. 

Forsøgets varighed er på 10 uger. Heraf 2 uger med det ene ben immo-
biliseret i låst Don-joy (knæskinne) efterfulgt af 6 ugers genoptræning 
(3 - 4 gange ugentligt á ca. 60 min. varighed). 
Deltagelse i forskningsprojektet kræver fremmøde på Biomedicinsk 
Institut 30 gange, bestående af to forundersøgelser, 6 forsøgsdage og 
selve træningsperioden, plus eventuelle korte besøg for at tjekke og 
justere knæskinnen i immobiliseringsperioden.
I løbet af hele forsøget udtages der 8 vævsprøver fra lårmusklen og en 
enkelt gang indsættes der katetre i en arterie og i to vener i forbindelse 
med 45 min arbejde. Målingerne vil blive taget under sterile forhold 
efter lokal bedøvelse af lægefagligt personale. 
Løbende i forsøget måles kondital, fedtprocent, insulinfølsomhed og 
andre helbredsparametre.

Du får: Honorar på 8000kr (opgives som B-indkomst). Af honoraret ud-
betales 3000 kr. efter immobiliseringsperioden og de resterende 5000 ved 
fuldførelse af resten af forsøget. Desuden vil du få detaljerede og nøjagtige 
oplysninger om din helbredsstatus og muligheden for at træne regelmæssigt 
med en personlig træner i 6 uger.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité med journalnummer: hs:
h-4-2010-85

Kontaktinformation: 
Mail: bmi-mitobolism@sund.ku.dk 
Martin Gram           Andreas Vigelsø Hansen Anja Birk Olsen 
 
Ph.d.-studerende       Ph.d.-studerende  Stud.med.     
     
Tlf.: 28 82 02 30            Tlf.: 26 33 23 77        Tlf.: 30 48 12 28
  

•

•

•

•
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Efter træge forhandlinger er der nu 
kommet en ny 2-årig overenskomst for 
studenteransatte ved universiteterne, fx 
hjælpelærere og instruktorer. Der var ikke 
så mange penge at forhandle om, fordi 
finanskrisen har sat staten under pres, men 
resultatet er tilfredsstillende.
 
Af Torben Conrad, forhandlingsleder 

FADL har tradition for at forhandle 
sammen med SUL, Fagforeningen for de 
studerende på universiteterne, og aftalen 
dækker alle studerende, som er ansat på 
universiteterne. Det væsentligste resultat 
af forhandlingerne var en fastholdelse af 
det nuværende lønniveau i 2011 og en 
lønstigning på 1,70 % i 2012.  
 
 
Vi “skyldte” staten penge 
 
Den sidste overenskomst blev forhandlet i 
2008 og gav bl.a. meget pæne lønstigninger. 
Det har betydet, at studenteransatte ved 
universiteter i perioden 2008-2011 har fået 
lønstigninger, mens lønnen er faldet i den 
private sektor pga. finanskrisen. 
 
Derfor “skyldte” vi staten 1,48 % i 
lønstigninger, allerede før forhandlingerne 
var gået i gang. Det skyldes, at der er 
et princip om, at lønudviklingen i den 
offentlige og private sektor skal følges 
ad. Et princip, som hjælper til at hive 
statsansattes løn op i opgangstider, men 
altså også begrænser den i krisetider. 
 
Udgangspunktet for forhandling var altså 
et helt andet end i 2008. Derudover var 

vi fra starten fuldt bevidste om, at det 
ikke ville gøre forhandlingerne lettere, 
at studerende tit bliver ansat i løse eller 
tidsbegrænsede ansættelser. 
 
Derfor har FADL/SUL brugt langt tid på at 
formulere nogle krav, som kunne forbedre 
de studerendes vilkår, men som heller ikke 
ville være for dyre for universiteterne. 
 
 
Vores krav til forhandlingerne 
 
FADL og SUL havde tilsammen stillet 
en række krav, herunder forhøjelse af 
pensionsprocenten, som kun er på 1,78 
%. Idet den økonomiske ramme for 
overenskomstfornyelsen (den samlede 
pose penge, der forhandles om) var lille 
- 3,15 % i modsætning til 2008, hvor den 
var 12,8 % - blev alle pengene dog brugt 
til afbetaling på vores “gæld” og generelle 
lønstigninger. 
 
Et andet af SULs krav var at ændre for-
beredelsestiden for studenterundervisere 
til 2 timer i stedet for 1,5 og tilpasse ove-

renskomstens regler til den blokstruktur, 
som afløser semestrene flere steder. Dette 
krav fik vi dog ikke igennem. 
 
 
Hvad blev resultatet? 
 
Resultatet blev, at lønnen fastholdes i 
2011 og stiger i 2012, se tabellen nedenfor. 
Derudover stejlede Finansministeriet på 
næsten alle vores krav, og de sagde direkte, 
at det var på grund af nogle ’principper’. 
Men når vores krav var i overensstemmelse 
med principperne, så afviste de dem 
alligevel uden rigtig at kunne argumentere 
for det. 
 
Forhandlingsgruppen er dog tilfreds med 
resultatet af den nye aftale: ”Trods et meget 
aggressivt udspil fra Finansministeriets 
side har vi formået at sikre, at de 
studenteransatte får samme lønstigninger 
som alle andre statsansatte”, siger Jon 
Egelund, FADLs hovedforhandler. 
 
Lønudvikling i 2011 og 2012: 

annoncer

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): 
d. 29. marts kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.
hoejbjerg@rh.regionh.dk senest d. 18. 
marts 2011.
Kurset kræver bestået bacheloruddan-
nelse (fra 1. semester kandidat) for at 
deltage.

BESKRIVELSE
Kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er 
et hands-on kursus, hvor undersøgelse af 
ryg og perifere led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages 
af reumatolog. I vil i grupper på to skulle 
undersøge hinanden. Det betyder, at du 
skal være klædt på til at være afklædt! 
Undervisning i undersøgelse af perifere 
led varetages af patientinstruktører. En 
Patientinstruktør er en patient, der er 
certificeret til at kunne undervise i le-
dundersøgelse og i dagligdagen med gigt. 

Patientinstruktørerne bruger deres eget 
liv og led som eksempel. Du får derfor 
mulighed for i mindre grupper dels at 
undersøge led med gigtforandringer, dels 
høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne 
kan udføre en professionel undersøgelse 
af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Kirstine Amris
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419
Kurset er udviklet i samarbejde mellem 
CEKU, Gigtforeningen, og  reumatologisk 
overlæge Karen Lisbeth Faarvang.

Kursus i ryg- og ledundersøgelse

  
Hvad blev resultatet?  
  
Resultatet blev, at lønnen fastholdes i 2011 og stiger i 2012, se tabellen nedenfor. Derudover 
stejlede Finansministeriet på næsten alle vores krav, og de sagde direkte, at det var på grund af 
nogle ’principper’. Men når vores krav var i overensstemmelse med principperne, så afviste de dem 
alligevel uden rigtig at kunne argumentere for det.  
  
Forhandlingsgruppen er dog tilfreds med resultatet af den nye aftale: ”Trods et meget aggressivt 
udspil fra Finansministeriets side har vi formået at sikre, at de studenteransatte får samme 
lønstigninger som alle andre statsansatte”, siger Jon Egelund, FADLs hovedforhandler.  
  
Lønudvikling i 2011 og 2012:  
  

   



   





  






  

Kilde: Personalestyrelsen  
  
  


FADL
Ny overenskomst for studenteransatte på universiteter

Hjælp!

Jeg skal til eksamen i Gynækologi om få 
dage og kan se i min logbog, at jeg man-
gler 922 Gynækologiske undersøgelser.

Jeg søger derfor frivillige forsøspersoner, 
der vil hjælpe.

Hilsen

Troels (26332809)
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 Har du et talent 
der er ud over det 
sædvanlige? 

Føler du, du har det, der skal 
til for at kysse stjernerne over 
Panums skorstene? Er det 
dig, vi leder efter?

Så har du nu chancen for at 
vise dit (s)værd! Auditionen 
finder sted til fredagsbaren d. 
4. Marts kl. 16:00 i Studenterk-
lubben på *SCENEN*. Der vil 
være gratis antisceneskræk-
shot til deltagerne!

Jeres vært ...
... vil være den formfuldendte Pelle P. (kendt fra shows som ”Dagens 
Spand” under 69 og mange andre) og han vil forsøge at holde styr på 
dommerpanelet, bestående af David BlackOrWhitefield (VINDER AF 
MICHAEL’S BFF 2010!!!), Anders Christmas Gullach (finalist i Michael’s 
BFF, står bag ”Så står vi op-sangen” og er DJ Mortens manager) og Mia 
on Demand (også finalist i Michael’s BFF samt AV operatør på Riget og 
så sød som sukker).

Præmien for dette års Panumtalent er ikke mindre end: 300 kr. 
som du frit kan bruge i Studenterklubbens bar, et diplom til væggen 
samt en usammenlignelig popularitet og berømmelse – ikke mindst hos 
det modsatte køn!!!
Hvis du ikke helt har fundet dit indre talent frem (endnu) kan du 
selvfølgelig også bare møde op som det fantastiske publikum, du er på 
dagen, hvor audition går løs.
Skynd dig at fatte tastaturet og send os en email med dit navn, talent, 
stjernetegn og lidt om dig selv, så vi kan få dig med i programmet til:
panumsgottalent@gmail.com

Dommerpanelet: fra venstre Anders Christmas Gullach, Mia on Demand og David BlackOrWhitefield

gøgl

BASAL QUIZ
Da kirurger blev ophøjet til læger!

 Det var i et af de Herrens år 1643-1715, da 
Louis XIV regerede det stolte franske land, 
som et klassisk eksempel på en enevældig 
konge. Le Roi Soleil (solkongen) styrkede 
kronens magt ved at bekæmpe adelens 
opposition og ved at støtte det franske 
erhvervsliv. 
 
 I denne tid var de simple kirurger ikke 
meget mere værd end den almene pøbel, og 
slet ikke værdige til at bære den eftertragt-
ede hvide kittel. Det gik imidlertid hverken 
værre eller bedre end at den kære Louis 
Le Grand fik sig en (b)anal lidelse, hvorfor 
han hidkaldte alskens læger og godtfolk. 
Dette var en mulighed for den ihærdige og 
begavede kirurg Felix for at vise Ludvig 
hvilken lægelig viden og faglig ekspertise  
de oversete kirurger beherskede. Felix fik 
ved et hurtigt kirurgisk indgreb, hvor han 
brugte hestehår som snor, helbredt den 
stolte konge, som levede til at regere 72 år, 
og dermed blev det 
længstregerende 
statsoverhoved i 
europas historie. 
 D e t t e  å b n e d e 
Solkongens øjne 
for kirurger, som 
blev ophøjet til 
rigtige læger og 
fik lov at bære de 
hvide lægekitler.

 Hvilken lidelse 
helbredte kirur-
gen Felix Solkon-
gen for?

Diagnostisk Quiz

Vinterturisten!!

 Du sidder i dit lille læge telt med læger 
uden grænser en varm januar dag i Cen-
tral- og Østafrika inklusive Madagaskar, da 
en solbrændt kaukasier fra bundesstaden 
Hamburg indbringes. 
 Af det tysk du forstår udleder du fra ko-
nens berretning, at den dårlige man har 
været svært beruset og forsvundet i 3 dage, 
hvorefter han blev fundet liggende i en 
rendesten. Manden er svært dehydreret, 
og du beslutter dig for akut at give isoton 
saltvand i.v., da du opdager en 8 cm stor 
svulst i axillen. Manden viser sig yderligere 
med kulderystelser, høj feber, hovedpine, 
opkastninger, diaré, delirier og hæmora-
gisk diatese. Da du undersøger munden, 
ser du desuden tydeligt rester af blodfyldt 
ekspektorat, og lægger mærke til mandens 
ualmindeligt ringe tandstatus. På armen 
ses en rød hævet pustel. Han lugter fælt 
af ekskrementer. 

 Du mistænker en infektion, og 
laver en bloddyrkning, der afs-
lører gram-negative pleomorfe 
stave. Da du stadig er usikker 
laver du giemsafarvning, og ser 
hvad der minder om en lukket 
sikkerhedsnål. 
 Resultatet af en blodprøve 
viser desuden neutrocytose og 
forhøjet CRP.

Hvad fejler patienten?

Sidste uges vinder!

 Der har desværre ikke været nogen, der 
har svaret rigtigt på sidste uges quiz :( 
 
 Svaret var svært forhøjet lakridsindtag. 

Der var flere der gættede på hyperaldos-
teronisme, hvilket jo er et ganske godt bud, 
men desværre ikke høster en præmie. 

 Men tusinde tak for svarende, og prøv igen 
i denne uge!!

Mvh 

 Jonas og David/MOKred
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Kære Simply Cooking

Som studerende på Panum gør jeg flittigt brug af jeres 
kantine. Jeg fandt i dag, d. 14. februar 2011, ud af at 
i havde ændret prisen på dagens ret fra kr. 30 til kr. 
6,50 pr. 100 gram. Det betyder for en studerende, som 
undertegnede, skal betale mere end kr. 40 for et måltid 
for at have en chance for at blive mæt. Til at starte med 
vil jeg høre hvordan det kan være at jeg skal betale så 
meget mere for et måltid? 
For at være sikker på jeg reelt betalte for de gram jeg 
spiste købte jeg en enkelt ravioli og ifølge jeres vægt 
vejede den 35 gram. Derefter gik jeg ned på et laborato-
rium på Panum for at veje den ravioli. De to uafhængige 
vægte målte henholdsvis 8,20 gram og 8,17 gram. Den 
første vægt’s sidste decimal fik vi at vide afhang af 
luftstrømninger i lokalet. Derfor må vi konkludere at 
den vejer omkring 8,2. Der er dog langt fra 35 gram til 

8,2 gram. Hvor tit kalibrere i jeres vægt og hvorfor skal 
jeg som studerende betale 26,8 gram ekstra?

Til sidst så vil jeg høre hvorfor jeg skal betale for af-
runding af beløbet når jeg betaler med Dankort. Jeg har 
besøgt forbrugerstyrelsens hjemmeside hvor der står 
følgende: ” Vil du betale med check eller med dankort, 
så skal du betale det præcise beløb. Her kan det nemlig 
lade sig gøre at ramme det eksakte beløb – også selv 
om småmønterne er afskaffet. Ender det samlede køb 
på 99,95 kroner eller 100,05 kroner kan du betale det 
præcise beløb, og derfor bliver der hverken rundet op 
eller ned.”  Så ville jeg høre hvordan det kan være at 
jeg skal betale 22 øre ekstra? Er det noget i har tænkt 
jer at ændre på?

Mange hilsner 
Markus Harboe Olsen

Kære Markus
 
Tusind tak for din henvendelse.
 
1. Da der er flere kunder der tager alt for store 
portioner i forhold til vores udregning på en normal 
portion ca 450 g, har vi sammen med kantine udvalget 
aftalt at vi prøver denne ordning, så dem der hælder 
meget store portioner op på sin tallerken fra 450 g og 
opefter betlaer for det de ønsker, der er rigtig mange der 
er glade for den nye ordning da vores kunder oplever 
at det i realiteten er blevet billigere fordi der netop er 
mange der måske kun tager under en normal portion 
dvs 400 g = 26 kr for en frokost.
 
2. Det er desværre sådan at vi har 1 slags tallerkener 
som vi har kalibreret vægtene med, men engang 

imellem sniger der sig andre slags tallerkener ind som 
desværre er for små og som i dit tilfælde for store, vi 
prøver at sortere i tallerknerne jævnligt, men der er 
en difference på ca 25-30 plus og minus. Det kan kun 
afhjælpes ved at skifte til engangsservice, dette er dyrt 
og stemmer heller ikke overens med vores politik på det 
grønne område hvor vi gerne sparer engangsservicen 
så vi tænker på miljøet. 
 
3. Mht dankortbeløbet er de kasser vi har, sat op så 
de runder op eller ned, så der er plus og minus. Dvs 
køber du får 10,20 kr runder kassen ned og vi mister 
0,20 ører
Vi har i slutningen af dagen et plus eller minus på ca 2,- 
pr dag. Men du har fuldstændig ret, vi må ikke gøre dette 
og har ikke været opmærksomme på det så fremover 
vil vi sørge for at det der står på bonnen også er det 

der bliver trukket 
på dankortet. Det 
kan jo vise sig at 
være en gevinst 
for os. Så tak for 
oplysningen.   
 
Jeg håber at du kan forstå vores svar og du er 
velkommen til at kontakte mig hvis der er andre 
spørgsmål, vi ønsker jo glade kunder.
 
Med venlig hilsen
 
Martin H. Zielke
Direktør

Nye Priser i Kantinen

debat

gøgl
Ugens Look-a-like

På VH1 kører i øjeblikket en serie 
med Erik Hachmann-Nielsen(ses på 
billedet til højre) som i serien prøver 
at blive en rigtig scorekunstner. Han 
har meldt til The Pick-Up Artist fordi 
han 'bare' er pigernes ven og de tror 
han er bøsse. 

Til venstre ses Joe W. som går på 2. 
semester på Panum. Joe W. er sam-
men med Peter James Bruhn den 
nyeste indsupplering på MOK.

Markus/MOK.red.

Ugens Look-a-like
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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 - 17.00
fredag: 10.00 - 12.00 & 12.30 - 14.00.

Det sker i FADL

Lægevikarkurser - forår 2011
Der er åbent for tilmeldinger til lægevikarkurser fra 
mandag den 21. februar. kl 18 og fremtil fredag den 25. 
Vær opmærksom på at åbning for tilmelding til kurs-
erne er forskudt, se mere på fadl.dk . Du vi modtage en 
bekræftende mail, når tilmeldingen er registreret. Husk 
at betale senest 7 dage efter tilmelding. Du kan betale i 
ekspeditionen eller overføre penge til reg.: 5470 konto: 
1687135. Husk at oplyse navn, CPR-nummer og hvilket 
kursus du betaler for. 

FADLs medlemsfordele
forbrugsforeningen 
Bliv medlem af forbrugsforeningen igennem FADL og 
få 9% rabat i over 4.500 butikker. Se mere på fadl.dk

LÆGERNES PENSIONSBANK
Såfremt du er studerende på lægestudiet, er medlem af 
FADL og har taget vagter for FADL, kan du blive kunde 
i Lægernes Pensionsbank. Din SU/løn skal indgå på 
studiekontoen hos os. Du skal være indforstået med, 
at banken undersøger eventuelle oplysninger i RKI og 
checkmisbrugerkartoteket. Du skal dokumentere, at 
du er lægestuderende ved at fremsende kopi af do-
kumentation for medlemskab af FADL eller kopi af 
studiekort. Se mere  om vilkår etc. på fadl.dk.

»  21. - 25. februar: Kursustilmelding. 
»  3. marts: Fastelavnsfest i klubben
»  12. april: Repræsentantskabsmøde

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

Find FADL på 
facebook:
www.facebook.
com/fadlkbh

kredsforeningen
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4sd2Duplo og Draco’s scorekursus!30 9
DEL 2

7Introduktion2
Sidste uge handlede om forberedelse og teori. Det kan 
sammenlignes med det at tage kørekort hvor man lærer 
teorien før man i praksis skal køre den. Det tager flere 
måneder at blive en god scorekunstner men når man 
først har lært teorien og indøvet teknikken i praksis så 
er det ligesom at cykle. Man glemmer det aldrig igen.

7Mission 12
Åbne et mål og starte en samtale – del 1

I denne anden uge skal der læres at ”åbne mål”. At 
åbne et mål er et udtryk fra scoremiljøerne der betyder 
at man pådrager sig en kvindes opmærksomhed. Den 
første mission er klart den sværeste, da det kræver 
mandsmod og selvtillid at snakke med fremmede 
mennesker. Denne uge handler bare om den simple 
samtale med tilfældige mennesker. Dette kaldes også 
i scoremiljøerne for ”Cold approach”. I denne uge 
skal der arbejdes med ”approach anxiety”, som er 
frygten for at opsøge fremmede mennesker og starte 
en samtale. Observation er også en vigtig del af det 
at være en scorekunstner og det lærer man også i 
denne uge.

Åbne med 10 fremmede mennesker
Åbneren kan være alt fra at snakke om vejret til at 
kommentere på gårsdagens afsnit af borgen. Samtalen 
behøver ikke være lang men med 5 af personerne skal 

øjenkontakten holdes lang tid nok til at man kan huske 
farven på deres øjne.

Ring til 3 fremmede personer og derefter mød 3 
fremmede kvinder med specifikke åbnere
Denne mission handler om at få folk til at tage stilling 
til noget du siger uden bare at være høflige. De tre 
personer over telefonen skal komme med at forslag til 
en god film. Undskyldningen for opkaldet kan være alt 
fra at man har ringe forkert men har travlt eller man 
havde en diskussion og en tilfældig fremmed skulle 
afgøre dette. De 3 fremmede kvinder skal foreslå et 
god tøjbutik i nærheden og her bruges igen lamme 
undskyldninger.

Komplimentér 4 kvinder
Giv 4 fremmede kvinder spontane komplimenter uden 
seksuelle undertoner. Dette betyder man kan kompli-
mentere hvad man lige har observeret. Det kan fx være 
sko, negle eller håndtaske. Dette handler om at kunne 
observere kvinden og turde sige noget pænt.

7Teori2
Draco og Duplo har i denne uge været i feltet. De har 
prøvet at udføre ovenstående missioner. Men desværre 
har approach anxiety været et stort problem for de 
to. Duplo har bl.a. prøvet at åbne nogle ekspedienter 
i de sene nattetimer. Han startede ud med at åbne en 
HB6 i 7/11 ved at snakke om at der ikke var så mange 

kunder men han nåede aldrig at få hende interesseret. 
Derudover så mødte en HB7 på McD.

Duplo: Kan du anbefale en burger?
HB: Nej egentlig ikke
Duplo: Så tager jeg bare en cheeseburger og en 
chicken junior.

Endnu et forsøg på en åbning men hun fandt ikke 
Duplo særlig interessant. 
Draco har været til fest hvor han bl.a. åbnede en 
HB7:

Draco: Hej, hvad hedder du?
HB7: Jeanette, hvad hedder du?
Draco: Draco…

Draco frøs og vidste ikke hvad han skulle sige.
Draco: … jeg kan ikke ses sammen med en der hedder 
Jeanette.
Duplo og Draco er begge enige om at de har brug for 
flere teknikker til at holde samtalen kørende og det var 
derfor de ikke kunne fortsætte samtalen. 

7Ordliste2
HB [navneord] – hot babe
HB er et udtryk for den man gerne vil score. HB rates 
på en skala fra 1-11. En HB 10 er perfekt og en HB11 
er et unikum man aldrig finder.

7Kontakt2
Hvis du har spørgsmål til kurset, til Draco og Duplo eller bare har brug for hjælp til scoringer eller råd til hvad du skal gøre bedre så skriv til 

scorekursus@gmail.com. 

Af Henrik Øhh, Anders Gullach & Kasper Aagaaaard 
- nu med hjælp fra Ida Sneppen.

Indledningsvis vil vi starte med at sige, at vi savner 
vores faste medforfatter Dennis ”2”, som skal op og 
lave blid elskov med reeksamen torsdag. Når nu, vi 
taler om blid elskov, så vil vi introducere denne uges 
udgave af ”Takt og Tone”-hjørnet:

Den Høflige Bejlers Komplette Guide til Korrekt 
Samkvem med det Blidere Køn.

Inspirationen til denne guide kommer fra vores for-
færdelse over ”Duplo og Draco’s (såkaldte) Scorekur-
sus!”, som vil lære mænd på den mest ubehagelige 
og løgnagtige måde at manipulere med kvinder ude-
lukkende for egen vindings skyld. Duplo og Draco’s 
navne er for al tid besmudset af dette hæslige skrift 
og vi vil ikke værdige dem et ord mere. Må dette være 
det sidste vi hører fra dem.
Selvom man ikke er af hankøn, så skal man være 
meget velkommen til at læse guiden, så kvinderne 
er bevidste om, at de bliver bejlet til af den bedste 
gentlemand.
Før vi går rigtigt i gang vil vi lige starte med hove-
dregelerne; der er en god huskeregel for disse, nemlig 
HYG; Høflighed, Ydmyghed, Godhed. Du kan ikke gå 
galt i byen, hvis du følger HYG. Men nu, uden mere 
omsvøb, eller måske lidt, vil vi starte på guiden.

Fase 1 (Før den første Kontakt)
Har De et godt Øje til (for-elsket i) en ung Dame, bør 
De straks orientere Deres egne Forældre om dette og 
bede om Deres Velsignelse og Støtte i denne følelses-
mæssigt svære Tid. Deres Forældre har jo ogsaa været 
pur-unge Engang og vil uden Tvivl kunne relatere til 
Deres Kærlighedskvaler.
Derefter bør Deres Forældre tage Kontakt til Deres 
Udkaarendes Forældre ad diskrete Veje (telegrafen, 
ikke Facebook), med Haabet om at orkestrere et 
Møde.

Fase 2 (Den første Kontakt)
Før det første Møde vil Deres Hjerte sandsynligvis 
banke med forøget Styrke og De kan føle Dem aldeles 
som en Skrædder til Søs. Frygt ikke, Dette er et nor-
malt Fænomen og alle Bejlere oplever Følelsen.
Som Kotume bør det første Stævnemøde foregaa paa 
en respektabel Restauration (ikke MacAnders, Kød-
Kongen eller andre hurtige steder), naturligvis med 
minimum en Anstandsdame til stede. 
Ved første Kontakt med Deres Udkaarne bør De 
høfligt bukke. Giv ikke Haand. Fysisk Kontakt paa 
nuværende Tidspunkt vil være ganske upassende!
   Under Konversering bør De holde Taleemnerne til 
følgende, i prioriteret Rækkefølge: 1) Evt. Medgift, 
2) Deres Udkaarnes Fortrin, 3) Kongehuset og 4) Det 
Kongelige Teaters nyeste Opsætning.
   Efter veloverstaaet Spisning, uden Fadæser, bør 
De følge Deres Udkaarne til Dansegulvet, hvor De 
kan dupere hende med Deres Danseevner inden 
for følgende Danse: 1) Lanciers (husk Handsker, da 
Dansen ellers ville kunne friste Dem til fysisk Kon-
takt og De vil, så at sige, tabe hende på Gulvet eller 
til næste Bejler).
   Ved veloverstaaet Lanciers tager De Deres Ud-
kaarnes Haand og fører hende ud på Balkonen, hvor 
der (selvfølgelig) er Maaneskin. Hvis der ikke er 
Maaneskin, er det et Tegn fra Gud paa, at Deres Ud-
kaarne ikke er Kvinden i Deres Liv, hun har ”kendt” 
andre Mænd eller har Pest, hvorefter De bør tage 
høflig Afsked. 
   I Tilfælde af Maaneskin bør De tage hendes Haand 
(nu uden Handske paa), gaa paa Knæ (husk et Knæ 
er god Takt og Tone, men to Knæ er dobbelt saa god 
Takt og Tone) og fri til Deres Udkaarne.

Fase 3 (Ægteskabelige Glæder)
Deres Forældre vil ved høflig Forespørgsel hurtigt ar-
rangere et ædelt Bryllup for Dem og Deres Udkaarne. 
De kan nu nyde Frugterne af Deres Arbejde og vide, 
at De gjorde det som en Gentlemand.

”Takt og Tone”-hjørnet

Et 
Hjø

rne

&

Blondine Klazzix
1 Blondine havde lige fået nyt ar-
bejde, men kom forsent den første 
dag.
Chefen var se’følig rasende og 
råbte: Blondiners hjerner sidder 
oz mellem benene!

Den næste dag kom blondinen slet 
ik og chefen ringede til hende og 
spurgte hvorfor.

Blondinen svarede at hun havde 
fået hjerneblødning...!

David/MOKred
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Mangler du en læsemakker?
Det er der også mange andre der gør!

Vidste du at studievejledningen har en ”læsemakker 
opslagstavle”, hvor man kan hænge opslag op, hvis 
man mangler en læsemakker? Den er at finde på 
studieadministrationsgangen (9.1) ved siden af vores 
træffetidslokale.
Det kan også være en god idé at skrive et opslag på 
KUnets ”bagside” under punktet ”markedsplads”.

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Bacheloropgave og OSVAL II/kan-
didatopgaven
Husk tilmelding, hvis du vil forsvare din opgave 
dette semester.

Har du planer om at aflevere og forsvare din bach-
eloropgave eller OSVAL II/kandidatopgave i dette 
semester, skal du huske to ting: 

• Du skal tilmelde dig eksamen på KUnet.dk inden 
d. 15. februar.
• Du skal aflevere forsiden til opgaven i studenterek-
speditionen inden d. 1. marts. (Husk at gemme en 
kopi af forsiden, da den skal afleveres igen sammen 
med opgaven.)

Hvis du ikke fik tilmeldt dig eksamen inden fristen, 
skal du søge en dispensation om for sen tilmelding. 
Kontakt evt. Studievejledningen, hvis du er i tvivl 
om noget vedrørende dette. 

Hvis det ikke er sket automatisk, kan du tilmelde 
dig fagene ”Bacheloropgave” ”Kandidatopgave” 
eller ”OSVAL II” på Absalon ved at søge efter det 
i fagkataloget. Her finder du en masse nyttige 
oplysninger som emnekatalog, tidsfrister for til- og 
afmelding, hvornår eksamenskontoret sidst skal 
have din karakter fra vejleder og censor, faglige 
kriterier for opgaven og meget mere. 

Bemærk at det kun er studerende på 2003 kandidat 
studieordningen, der skriver OSVAL II. Studerende 
på 2009 kandidat studieordningen skal skrive et 
kandidatspeciale. En OSVAL II kan afleveres når 
som helst på kandidatdelen, hvorimod et kandi-
datspeciale kun kan afleveres på sidste studieår, 
medmindre den skrives i forbindelse med et fors-
kningsprojekt. 
Oplysninger om kandidatspecialet kan findes på 
www.sis.ku.dk eller på Absalon. 

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Februar/Marts 2011
Studievejledningen for Medicin Uge  8-9

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdag 22/2 0900 – 1000  1000 – 1200  Sedrah A. Butt, Medicin
Onsdag 23/2 0800 – 1000  1000 – 1200 Pernille Heimdal Holm, Medicin
Torsdag 24/2 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted, Medicin
     
Tirsdag 1/2 0900 – 1000 1000 – 1200  Sedrah A. Butt, Medicin
Onsdag 2/3 0800 – 1000  1000 – 1200 Pernille Heimdal Holm, Medicin
Torsdag 3/3 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted, Medicin
Fredag 4/3 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

Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 8, 2011

De ti bud III: Du skal holde hviledagen 
hellig 

De fleste synes måske ikke, det er noget oprivende 
bud. Hviledage og helligdage er vel noget man enten 
tager selv eller tager som de kommer.  Og som 
studerende har man jo alligevel aldrig fri. Selvom 
der ikke er undervisning, så er der et pensum. Der 
er meget man skal nå og tiden er knap, så derfor 
må man bruge tiden.   Og hvorfor skal det så være 
vigtigt med hviledagen, og hvorfor skal lige den 
være hellig? 

Jeg vil godt indrømme, at det er et af de mindre 
væsentlige bud. Men jeg synes der er en pointe i 
at tid er forskellig.  Ikke al tid er den samme. Det 
er simpelthen et ganske udmærket livsprincip, at 
der er en tid til at arbejde og en tid til at holde fri. 
Fysiologisk og mentalt giver det mening, at kroppen 
har brug for både aktivitet og hvile. Hjernen kan 
ikke indlære 20 timer i døgnet 7 dage om ugen.  Så 
derfor er det menneskeligt set fornuftigt at holde 
fri ind i mellem. 

Gennem historien har der været forskellige for-
tolkninger af, hvordan man så skulle helligholde 
hviledagen.  
Visse jødiske kredse holder på, at man skal lave så 
lidt som muligt, idet de tolker arbejde som stort 
set enhver fysisk aktivitet.  Det skyldes nok, at 
buddet i den originale udgave i 2. Mosebog er mere 
omfattende: Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 
I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; 
men den syvende dag er sabbat for Herren din 
Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, 
hverken du selv eller din søn eller datter, din træl 
eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke 
den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte 
Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad 
de rummer, men på den syvende dag hvilede han. 
Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og hel-
liget den. (2. Mosebog, 20, 8-11)

I mere ortodokse jødiske kredse må man derfor ikke 
varme mad, ikke tage telefonen og man bør ikke gå 
udenfor. Andre er mere afslappede. 

For lidt over 100 år siden opstod en mængde an-
delsmejerier i Danmark og de grundtvigske bønder 
arbejdede om søndagen, hvorimod de missionske 
ikke gjorde. Det var bekosteligt og upraktisk for et 
mejeri ikke at køre om søndagen, men de missionske 

studievejledningen
holdt på at hviledagen skulle holdes hellig. 

I Danmark har søndagen været helligdag i ca. 1000 
år pga. kristendommen og det har stadig betydning 
for lovgivning om lukkeloven og den slags. Selvom 
det bunder i buddet om at holde hviledagen hellig 
og passe sin kirkegang, så er det i dag mere en kamp 
om butikkernes begær efter evig åbningstid og de 
ansattes kamp for fritid. Men netop den kamp viser 
også, at hviledagen måske netop skal sikres ved lov, 
fordi det er et alment menneskeligt behov at der er 
forskel på dagene, og fordi vi åbenbart altid skal 
sikres mod at alting bliver arbejde.  

Man skal ikke være hysterisk, for liv står over loven. 
Derfor skal læger arbejde også om søndagen, hvis 
det er nødvendigt. Men for dem som ikke er på vagt, 
er det måske heller ikke en dårlig idé at passe sin 
gudstjeneste – uanset hvilken religion man har. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studietur til det punkede Berlin
Studieturen vil særligt fokusere på street, punk 
og undergrund i Berlin, men turen henvender sig 
også til den, der ikke har været i Berlin før. Alle 
studerende er velkomne!

Tid: 18.-21. marts 2011
Sted: Afgang med bus fra Kbh., (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,- (ved tilm. efter 23. februar: kr. 
1550)
Prisen inkluderer:
Busrejse
3 overnatninger m. morgenmad
WelcomeCard (offentlig transport i 72 timer)
Middag på restauranten Un-sichtbar
Guidet street art og graffiti-tur
Fjernsynstårnet

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

Tilmelding ved overførsel af rejsens pris senest 
den 1. marts 2011 på konto: 9860 8929703716 + 
en mail til davidsen@hum.ku.dk med oplysninger 
om dit navn, fag, telefonnummer og evt. særlige 
ønsker/forhold.

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)

Konflikt. Udvikling. Girafsprog. 
Studiekreds

Uenige - på den gode måde. På torsdag begynder 
studiekredsen om konfliktløsning og girafsprog. 
Kom og bliv klogere på konflikternes grammatik og 
få - som giraffen - et bedre overblik over vanskelige 
situationer.
 Tid: Torsdage kl. 16.15-18.00 (24. feb. 10. marts, 
24. marts, 14. april, 8. april, 12. maj)
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Kontakt: Lise Lotz: lotz@adm.ku.dk - 53 53 61 
31; Annette Davidsen: davidsen@hum.ku.dk - 53 
53 51 31. 
Læs mere på facebook: facebook.com/smikbh 
- Noter

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: facebook.com/SMiKbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

studenterpræsten
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Kære læsere.

Der har igennem det sidste års tid sket en masse nye ting med Panums 
IT-systemer. Vi har fået det nye KU-brugernavn, som er tre konsonanter 
og tre tal, fx dvd666, og vi har fået et KU-password som vi skal ændre 
hver 6 måned. Nedenstående er en tabel over hvilke systemer der er 
og hvad man skal bruge til at logge ind på de forskellige:

Type   Brugernavn  Password
KUnet   KU-brugernavn  KU-password
Panums Computere  KU-brugernavn  PIN-kode
ID-kort   -   PIN-kode
Kopimaskiner – med ID-kort -   PIN-kode
Kopimaskiner – uden ID-kort KU-brugernavn  PIN-kode
Trådløst Internet  KU-brugernavn@alumni.ku.dk KU-password
Trådløst print  KU-brugernavn  PIN-kode

Det er dog værd at bemærke at når man ændrer PIN-koden til stud-
iekort så følger koden til computeren ikke med. 

Med Venlig Hilsen / Kind Regards

edb-sal helpdesk
IT i undervisning

Office hours: 08.00 - 16.00
Panum:                                   CSS:
Blegdamsvej 3B, 1.2.7a         Øster Farimagsgade 5, 2.0.26
2200 København N                1353  København K
Telefon: 353-27071              Telefon: 353-27124

Site: http://edb-sal.sund.ku.dk/

E-mail: edb-sal@sund.ku.dk

debat

HVOR ER DER 
MEST BRUG FOR 

DINE EVNER?
Københavns Universitet ti lbyder 

en række sommerskoler ti l 
medicinstuderende, som gerne vil 
gøre en forskel i  udviklingslande.

For eksempel tre ugers inspirerende 
sommerskole om international 

sundhed.

www.globalhealth.ku.dk

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N

C O P E N H A G E N  S C H O O L  O F  G L O B A L  H E A L T H

styrende organer

Til rette vedkommende.
 
Jeg skriver til jer, da jeg ønsker at gøre opmærksom på forholdene ve-
drørende KBU med hensyn til evalueringen, som man foretager i slutnin-
gen af et ophold. Dette bunder i, at jeg selv havde en meget ubehagelig 
oplevelse i denne forbindelse, og ønsker ikke for nogle af mine kommende 
kollegaer i KBU, skal blive udsat for det samme.
 
I slutningen af et ophold på en hospitals afdeling skal der udfyldes 
evaluering, der udføres inde på evaluer.dk. Der står intet på denne side 
om at evalueringen ikke er anonym eller at ens evaluering kan have 
karriereskadende konsekvenser såfremt evalueringen ikke falder i ud-
dannelses ansvarlige overlæges smag.
Jeg havde flere klagepunkter ang. mit ophold - noget som jeg troede kun 
ville komme til regionens oplysning - selvom den ledende uddanelses 
ansvarlige overlæge havde udbedt sig en kopi af evalueringen fra evauler.
dk - da hun påstod at denne skulle underskrives, inden man sender alle 
papirerne indtil sundshedsstyrelsen. Papirerene der sikre at man sidenhed 
kan ansøge om “ret til selvstændigt virke”.
 
Jeg syntes i midlertid at det var en fejlfortolkining af logbogen, at evalu-
eringen skulle underskrives, og troede jeg var berettiget til en anonym 
evaluering.
Jeg indgiver min evaluering på “evaluer.dk” et par dage inden mit ophold 
slutter. Da jeg møder mandag morgen på min afdeling, bliver jeg verbalt 
overfaldet af uddannelsesansvarlige overlæge, der råber ting i mit hoved 
som  “hvordan jeg kunne tillade mig at evaluere afdelingen sådan” og 
“om jeg overhovedet intet har lært” osv. Det ender med at hun ikke vil 
underskrive min logbog, så jeg ikke kan få godkendt mit ophold. Det skal 
hertil nævnes, at jeg på dette tidspunkt havde fået underskrifter fra min 
vejleder med alle de opnåede kompetencer jeg skulle have på mit ophold. 
Desuden havde jeg heller ikke haft en eneste sygedag -  der er et andet 
ark, hvorpå uddannelsesansvarlige læge skal dokunmetere, at man ikke 
har haft for stort fravær.
Hun påstod, at jeg manglede “flere papierer” og nægtede pure at skrive 
under på mine papierer.
 

Jeg tager kontakt til uddannelsessekretariatet, og modtager god hjælp 
fra denne side. Jeg modtager efter 1 ½ uge endelig mine underskrifter. 
Efter uddannelsesansvarlige overlæge er blevet lagt under pres fra ud-
dannelses sekretariatet.
Jeg finder under hele forløbet ud af, at grunden til at afdelingen vidste 
at det var min evaluering, er at min vejleders navn står på evalueringen. 
Dette stod ikke på selve arket i evaluer.dk. Desuden bliver jeg oplyst om, 
at min evaluering nu bliver lagt i min personalefil på det pågældende 
hospital. Så der vil det nok bliver svært at få en stilling i fremtiden.
 
Det skal tilføjes, at afdelingen fortsat klart udtrykker den mening, at 
såfremt man giver en meget lav karakter for sit ophold, kan det være 
berettiget ikke at godkende opholdet. Desuden blev jeg mere eller min-
dre bedt om at lave en ny evaluering af afdelingen. Noget som jeg fik 
bekræftet af uddannelsessekretariatet, at der fortsat blev udtrykt ønske 
om fra afdelingens side.
 
Jeg ønsker, at der skal gøres opmærksom på dette problem - samt sætte 
spørgsmål ved, hvad der bliver af “den frie evaluering” . 
 1)Når denne kommer i ens personale-fil
2) Kan have den konsekvens at ens ophold evt ikke bliver godkendt
3) ikke mindst at afdelingen ikke godtager den evaluering man har lavet 
- man man skal lave en der er mere passende. 
 
Jeg tvivler på at der under disse omstændigheder vil fremkomme mate-
riale, der er brugbart i en repræsentativ evaluering
 
Det skal dog nævnes ,at uddannelsessekretariatet i denne sag har udtalt, 
at det burde fremgå tydeligere på evaluer.dk, at denne ikke er helt så 
anonymiseret endda. Men dette ændrer i mine øjne ikke de andre forhold 
jeg har nævnt.
 
Jeg ønsker at være anonym, da jeg allerede føler, at min mulighed for 
fremtidige stillinger er blevet reduceret. 

[ skribentens identitet er redaktionen bekendt / red. ]
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Fascineret af 
NEUROKIRURGI?
Kom til foredrag i neurokirurgi med Danmarks 
ledende neurokirurger!
Mandag d. 28 februar kl. 16.15 - 18.00 i Mini 
aud. 1 (29.01.30)

Programmet byder på de nyeste fremskridt inden 
for:
1. Vaskulær Neurokirurgi – Professor Bertil 
Romner (Rigshospitalet)
2. Vågen Hjernekirurgi – Klinikchef og Formand for 
DNKS, Jannick Brennum (Rigshospitalet)
3. Deep Brain Stimulation – Professor Jens-
Christian Sørensen (Århus Universitetshospital)

Kom og lad dig forføre af den seneste udvikling i et 
af lægeuddannelsens mest spændende fag.
Saft og kage serveres i pausen!

Vi ses!
FORNIKS (FOReningen for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

Svømmehal – gratis og for alle!

Hver mandag mellem kl. 21.00 og 23.00 i Tingbjerg 
Svømmehal er der mulighed for at svømme, bruge 
vores fridykningsudstyr og lege under vand! Ganske 
gratis vel og mærke.

Sæsonen starter den 28. februar med muligheden 
for et prøvedyk– og i år har vi udarbejdet et lækkert 
program indenfor tre forskellige temaer. 

Skriv til info@puc.nu, hvis du vil være med en af 
dagene. Tilmelding skal senest ske søndagen før. Alt 
arbejdet laves af frivillige.

28. februar 2011 – We love O2
Prøvedyk! Vi sørger for det rigtige dykkerudstyr 
og tilstedeværelse af certificeret instruktør. Har du 
aldrig prøvet at dykke eller skal du genopfriske dine 
færdigheder her i vintermånederne – så kom glad! 
Luft koster 50 Dkk per person.

7. marts 2011- Fordi det er sjovt
Har du brug for et pusterum fra bøgerne? Vil du 
genopdage dit indre barn? Er du også træt af at miste 
dykkerbrillerne ved udspring? Drømmer du om det 
spring fra 3 meteren? Kom til ”legeaften” hos os og 
kom i godt humør – hvis du tør!

14. marts 2011- Stands ulykken
Hvad kan du gøre ved en drukneulykke? Kom og 
få trænet din 1. hjælp under vand. Vi bjærger og 
træner svømning med tøj på.

21. marts 2011- Fordi det er sjovt
Kan DU klare søheksens sagnomspundne forhin-
dringsløb? Kom og træn dine dykkerevner.

28. marts 2011 – We love O2
Træn dine fridykkerevner – vi tager alt udstyr 
med og der vil være en instruktør til at guide dig 
igennem teknikkerne. Vi prøver det hele af med en 
omgang UV-rugby! 

4. april 2011 – Fordi det er sjovt
Find Jack Sparrows skat – før de andre! Tør du tage 
udfordringen op? Du vil få guld i mund. 

11. april 2011 We love O2
Natdyk – blive desorienteret og reorienteret. Vi 
træner dyk i mørket – find hummeren, trold-
hummeren og rejen – og bliv kåret til semesteret 
tigerreje. Retter sig primært mod certificerede 
dykkere.

Klubaktiviteter

Her er en oversigt over klubaktiviteterne i PUC i 
foråret 2011. Der kommer løbende nye aktiviteter 
i takt med, at vi aftaler nye dyk.

23. februar 2011 – Klubmøde kl. 20.00 i Stu-
denterhuset
Dyk i Caribien – beretning fra Cayman Islands ved 
Anne og Jon fra PUC.

14. marts – 8. maj 2011 OW kursus
Består af teori og praktiske øvelser. For et detaljeret 

program se tidligere oplag eller kontakt PUC.

16. marts 2011- Generalforsamling kl. 18.30 i Stu-
denterhuset

6. april 2011 – Klubmøde kl. 20.00 i Studenter-
huset
Oplæg ikke afgjort endnu.

27. april 2011– Klubmøde kl. 20.00 i Studenter-
huset 
Open Water kursisterne beretter.

25. maj 2011 – Klubmøde kl. 20.00 i Studenter-
huset 
Dyk i de californiske kelp skove – beretning fra Point 
Lobos ved Christiane fra PUC.

27.-29. maj 2011 – Weekendtur til Sydfyn
Vi tager på dyk i det sydfynske øhav – sæt kryds i 
kalenderen!

Når du bliver PRAKTISERENDE 
læge
- Skal du så ha’ en STOR eller 
LILLE praksis?

SAMS inviterer til foredrag med praktiserende læge  
Jan Værnet i store mødesal  tirsdag d. 1 marts 
kl. 16.30 til 18.00
  
Du kan lige så godt vænne dig til det! – Hver 5 af 
os medicinstuderende bliver praktiserende læger! 
– Så hvorfor ikke blive lidt klogere på hvad det er 
for et speciale, og hvilke muligheder du vil få som 
praktiserende læge?

Jan Værnet er praktiserende læge i en stor praksis 
i AmagerCenteret, og har tidligere været mange år 
i en solopraksis. Han vil fortælle om forskellige mu-
ligheder for opbygning af praksis, og om fordele og 
ulemper ved at have en stor eller en lille praksis.

Vel mødt! 

bassistgrupper

Udforsk Panums rige udvalg af  interessegrupper til

Mød grupperne bag forkortelserne og find din(e) 
yndlingsgrupper.

Man. d.28 februar kl. 17 i LU

Basisgruppebazar

Kære Studenterforsker
I forbindelse med PUFFs månedsmøde d 1. marts 
gentager vi succesen med journal club, hvor en 
studenterforsker får muligheden for at præsentere 
og diskutere en del af sit videnskabelige arbejde. 
Det foregår på den måde, at studenterforskeren 
kort præsenterer en artikel, som vedkommende er 
medforfatter på (10-15 min), og bagefter diskuteres 
artiklen og projektet bag. Interesserede medlemmer 
får på forhånd mulighed for at få tilsendt en kopi af 
artiklen, så man kan læse den på forhånd.

Det er en rigtig god mulighed for at øve sig i at 
præsentere sit videnskabelige arbejde. Hvis du har 
fået publiceret en artikel (ikke nødvendigvis som 
førsteforfatter) og har lyst til at præsentere den 
ved næste journal club, har du nu chancen. Giv os 
besked og send os gerne artiklen som pdf. indenfor 
den næste uge.

Som indledning til journal club vil et af PUFFs med-
lemmer fortælle om, teknikken bag at gennemgå en 
videnskabelig artikel. 

Venlig hilsen
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Nyt fra SAKS
Sutur 2:
Var du på sutur 1? Så se her:
SAKS afholder den 2 marts kl. 17,15 sutur 2 
kursus. Her vil der blive bygget videre på dine 
færdigheder fra sutur 1. 

Tilmelding via hjemmesiden 23 februar kl. 
16:00. 

Foredrag: KBU-læge på en kirurgisk 
afdeling.
D. 23 februar kl. 16.15 i Tandlæge Auditorium 
29.01.32 kommer tidligere formand for SAKS 
Flemming Bjerrum og fortæller om sin dag som 
KBU læge på en kirurgisk afdeling. 

Alle er velkomne!

bassistgrupper

*MOK undskylder for vildledelsen i ovenstående 
indslag... Det er naturligvis ikke en saks, men en 
skalpel... vi beklager...

mvh Jonas/MOK-red
SAK

S?

Kom til IMCC’s Forårsmøde!
Tiden er kommet til at samle hele IMCC til vores 
årlige forårsmøde. Mødet starter fredag 1/4 og slut-
ter søndag 3/4.
Hvorfor komme til et forårsmøde?
1. Mød alle de andre IMCC’ere fra Odense, 
Aarhus og Aalborg
2. Udvikl dine kompetencer igennem de 
workshops der afholdes i løbet af weekenden. 
3. Find ud af hvad alle de andre IMCC 
grupper går rundt og laver
Desuden byder weekenden på masser af fest, sjov og 
ballade. Det endelige program offentliggøres snart 
via vores mailinglister.
Det hele kommer til at foregå i Skyum nær Thisted. 
Det lyder måske lidt langt væk, men IMCC sørger 
for fælles transport og hygge undervejs. 
For at melde dig til skal du sende en mail til: 
foraarsmoedet.aalborg@gmail.com, med dit navn 
og hvilken by du kommer fra. (Hint: starter med 
K, slutter med øbenhavn)
Alle medlemmer af IMCC er velkommen. Hvis du 
ikke er medlem, kan du melde dig til i løbet af et 
par minutter på www.IMCC.dk.
VI SES!

 Klinikophold i Kina
 IMCC-Exchange arrangerer igen i år klinikophold 
i Beijing. Der vil sandsynligvis være mulighed for 
ophold på flere forskellige afdelinger(specialer), 
da der er tale om et af Beijings største hospitaler: 
Peking University 3rd Hospital (Universitets Hos-
pitalet tilknyttet Peking University). Der vil være 
mulighed for at opleve den kinesiske kultur samt 
få et indblik i et meget anderledes sundhedsvæsen, 
på et af de mest moderne hospitaler i Kinas hov-
edstad.  
Det er et klinikophold af en måneds varighed i 
juli 2011. 
Som gældende ved andre Exchange-ophold, arrang-
eres bolig ved hospitalet og frokost i klinikken.
Der er 2 pladser til dette ophold. Der kræves afs-
luttet fase 1 på medicinstudiet til sommer (5.sem) 
eller derover.
(Opholdet kan være meritgivende til præklinisk 
ophold eller VKO, dette skal ansøger selv ordne) 
Ansøgning skal indeholde:

a) Navn
b) E-mail
c) Telefon
d) Semestertrin (forår 2011)
e) Navn på evt. rejsepartner 
f) Angivelse af evt. tidligere ansøgninger til Kina-
udveksling (antal gange og årstal)
g) Motivationsbrev (½-1 A4 side, kan evt. skrives 
sammen hvis der søges sammen) 
h) Dokumentation (kopi fra netbank) for overførsel 
af kr. 2000,- pr ansøger (det sædvanlige Exchange 
beløb som går til bolig og frokost) til IMCCs konto: 
Reg.nr.: 8401 Konto-nr.: 1097833 (Merkur Bank).
Angiv i ansøgningen tydeligt dine egne Banko-
plysninger dvs. Bank reg.nr. og konto-nr.(mhp at 
ansøgere ved afslag hurtigst muligt kan modtage 
kr. 2000,- retur).
i) Derudover kræves medlemskab i IMCC for at 
ansøge (http://www.imcc.dk/bliv_medlem/). Dette 
bedes bekræftet med kopi af betaling af kontingent 
på kr. 75,- (kopi af betalingsside/netbank). Dette 
giver medlemskab i alle IMCCs undergrupper i et 
år og beløbet refunderes ikke.

Prioritering ved udvægelse foregår på baggrund 
af:

1) Aktivt medlemskab ved Exchange-arbejde i IMCC 
(Min ½ år - begge ansøgere skal være aktive)
2) Tidligere ansøgning om udvekslingsophold til 
Kina (tidligere afslåede ansøgere til dette ophold 
har fortrin for udvælgelse) 
3) Højt semestertrin 
4) Motivation (Kort beskrivende motivation til 
udvekslingsophold i Kina)

Ansøgninger vurderes af panel fra IMCC-Exchange 
som herefter udvælger 2 studerende.
Udover dette gælder de samme vilkår som for andre 
klinikophold med IMCC-Exchange. Herunder eget 
ansvar for flybillet, visum, rejseudgifter og lign. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 1. marts kl. 12.00

Skriv i emnefelt: Kina-exchange + “fornavn(e)”
Se evt. sædvanlige Exchange-forhold på http://www.
imcc.dk/exchange/
Send ansøgning eller spørgsmål til:
E-mail: exchangekbh@gmail.com

Andreas B. Knudsen
Exchangegruppen Kbh 
IMCC 

Ked af at IMCC aldrig skriver til dig mere? 
- Så er det nok fordi du ikke er tilmeldt vores nye 
Emailliste!
For at få noget ud af alle IMCC’s tilbud er det nød-
vendigt at være tilmeldt vores mailinglister. Det 
er nemt at melde sig til, bare gå ind på www.imcc.
dk/for-medlemmer/tilmelding-til-mailinglister/ og 
find en udførlig vejledning til hvordan DU bliver 
hooked up.
-IMCC

Grønlandsgruppen under IMCC 
arrangerer kliniske ophold i 
Grønland af 1 måneds varighed

Klinikophold 2011/12 Grønland
(april 2011 – marts 2012)

Alle der har bestået 8. semester, kan ansøge om 
pladserne.

Nuuk (Dronning Ingrids Hospital):
2 pladser hver måned i juli og august 2011.

Aasiaat:
2 pladser hver måned i april 2011 - marts 2012. 
Eksklusiv kost, logi: 850 kr./bolig for hele perioden. 
Hvis der kommer 2 studerende, skal de gerne kunne 
bo sammen.

Ilulissat:
2 pladser hver måned i juni, juli og august. 1 plads 
hver måned i september og oktober. Logi inkluderet 
for studerende uden legatstøtte. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned april 2011 - marts 2012. Inkl. 
logi. Studerende skal fremsende rejseplan, når 
denne foreligger.

Qasigiannguit:
Plads for 2 studerende, én ad gangen, i mai, juni, 
juli eller august. Inkl. kost og logi.

Ittoqqortoormiit:
1 plads hver måned i juli og august. Inkl. logi.

Upernavik:
2 pladser hver måned i april, maj, juni og juli. 
Inkl. logi.

Sisimiut:
2 pladser hver måned i maj og juni. Højst sandsyn-
ligt inkl. logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk (vælg Udveksling 
og klinikophold) og send det til os!
Her kan du også læse beretninger fra andre stu-
derende
Du skal sende en motiveret ansøgning
Ansøgningsfrist er den 25. februar

IMCC

KOM TIL 
IMCC INFODAG D. 

24. FEBRUAR 
KL. 16.15 I DAM 

AUDITORIET

IMCC er en organisation for stud-
erende, der har lyst til at lave frivilligt 
sundhedsarbejde indenfor områderne 

udviklings – og hjælpearbejde, undervisn-
ing og oplysning samt udveksling og kliniko-
phold. Vi er både en seriøs og sjov organisa-

tion, der primært betår af medicinstuderende, 
men flere og flere studieretninger kommer til. 

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med 
alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksu-

alundervisning i folkeskoler til udviklingsprojekter i 
Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m. 

Derudover kan du gennem IMCC deltage på kurser in-
den for fundraising, konflikthåndtering, projektledelse 

og kommunikation. 
Evner, som vil komme dig til gavn som fremtidig læge.

IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af semester, 
by og landegrænser, hygge og fede fester. 

Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din læse-
makker under armen og find ud af hvad IMCC kan 

tilbyde dig. 

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 24. 
februar:

16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne

17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de 
enkelte projekter

Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation 
af alle projekter, trækker vi alle ud til området 
foran DAM, hvor repræsentanter fra alle un-
dergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt 

og står klar til at svare på spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig!

- IMCC København
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Kick off arrangement
Stiger din puls når du ser blå blik og hører si-
rener. 
Har du lyst til at lære nogle enkle indgreb og 
procedure som kan redde liv på gade såvel som på 
hospitalet

På årets Kick off kan man prøve krafter med:
• Venflonanlæggelse 
• Lægge personer på Spineboard. 
• Shock typer med spændende cases 
• Besøg på Traumecenteret på Rigshospitalet. 

Det hele starter dog med en gennemgang af hjørnes-
tenen i akut medicin: ABCDE-princippet. 
Da dagen er lang og fuld af spændende ting må man 
gerne have lidt mad med så man kan tage imod de 
gyldne ord på den mest optimale måde.  
Lyder det spændende kan du og din læsemakker 
tilmelde sig på www.sats-kbh.dk
Tilmelding ståret onsdag d. 23/ kl. 12
Har du spørgsmål kan vi kontaktes på:
m.k.malling@gmail.com
robin.lohse@gmail.com

Studenterklubben
Studenterklubben holder til og med mandag lukket pga. Medicinerrevyen.

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.

Scorebogen takker for et godt år

På onsdag er der sidste officielle uddelingstid. Hvis du eventuelt ikke har fået hentet din scorebog 

så kan du skrive til info@scorebogen.com om en privat uddelingstid.

Vi vender stærkt tilbage til næste semester, med en endnu bedre bog. 

Uddelingstider:
Onsdag d. 23. februar foran biblioteket:

Kl. 1500-1700

http://www.scorebogen.com

Intro til studenterpolitik og MR
 
Vil du gerne ændre på medicinstudiet eller har du 
lyst til at vide mere om studiets udvikling? Så er 
Medicinerrådet(MR) et godt sted at starte.
 
Medicinerrådet afholder torsdag d. 24. februar kl.16.00 
et intro-arrangement for alle der vil høre mere 
studenterpolitik og MR.
Da IMCC samme dag afholder deres INFO-dag foran 
Dam-auditoriet, opstiller vi en bod ved siden af IMCC’s 
basisgrupper, for at undgå rend frem og tilbage mellem 
studenterhuset og Panum. Det skal dog nævnes at MR 
og IMCC ikke har noget med hinanden at gøre. 
 
Med venlig hilsen 
Medicinerrådet

Studenterpolitik

fagligt

Hvis du har brug for lidt hjælpemidler til 5. semester så har Peder Emil Warming og Henrik Øder Hjortkjær samlet det de 
brugte på 5. semester. Begge er bestået så det må være noget værd!

Nedenstående er link til tingene:

http://www.mok.dk/fagligt/5.sem.zip

Markus/'MOK.red.

Hjælp til 5. semester
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Links for kinks
BRYSTER
I denne uge går vi i faglighedens tegn. Undersøgelse 
af mammae er noget af det fineste for den flittige 
student. Disse to unge initiativrige ulveunger har en 
ven til undertegnede  beteget som nogle små liderlige 
sataner. Bedøm selv... søgeneordene på yuotube er "boy 
scouts og breast" eller linket: http://www.youtube.
com/watch?v=xbVifPkbYsk

mashup af Dr. Dre og Grease:
Noget af det bedste i lang tid.
http://www.youtube.com/watch?v=eO3RTdyZkB4

Hvad gør man, hvis man sidder fast i en rutsjebane i 
tivoli? Søgeord: "jammed rolelrcoaster what is love"
http://www.youtube.com/watch?v=AYpCBhB-kE8

Det vildeste dubstepfugl:
søgeord "how to dance dubstep"
http://www.youtube.com/watch?v=4CgT4N0zU1M

Troels/MOK-red
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MOK - THE GATHERING 2011

Glem alt om Pokémon og Chip og Chap, og start din nye sprøde mon-
stersamling af 'MOK - THE GATHERING' samlekort. Lær de andre 
i skolegården at kende over et slag MTG, og spadsér hjem med en 
sejr eller røvfuld i tasken. 
Reglerne er ganske simple: 
lissom bilspil!

Mvh
Praktikanterne (Erik og 
Peter James) 

Laminér dem i klubben. Og 
klip dem ud. Og spil. Nu.

MARKUS

ERIK PETER JAMES JONAS

MIA TROELS DAVID

   86kg

               60km/t (i hyrevogn)

              250.000kr

          6
                   ca. 240

Markus hoverer ikke. Han taler. Og tager 
hyrevogn. Ofte.

   86kg

               4-5 km/t

             130.000kr

            En god 8'er

      86

Har gået til sløjd hver tirsdag i årene 
'97-'98 i Husflidsforeningen. Bliver ofte 
forvekslet med Joe W fra VH1.

     81kg

                20 mbit/s

                 -18.000kr
     En lav 9'er (i England)

   260

Ved altid hvad klokken er, uden brug 
af solur el. lign. Håndsky.

   40kg

                        6A

                  120 kr

                           9

   550

God mod dyr.
Okay mod mennesker.
Rigtig ond mod børn.

   72kg

   Mere end Jonas

            -900.000kr

                            7

                    Færre end Jonas

Ex-formand for et eller andet. Bruger de 
stille nattetimer på Ofir-chatten. Kan 
også fanges i en mellem-time.

   75kg

     20 km/t uden sko

        8,3 - 8,5 mia. kr.

                              7

                 300-400

Kunne engang lave et kick-flip. Nu er 
det for dyrt.

   70kg

           200 stød/min

  16.000kr (-15.000 i forældregæld)

                             4

      550

Næsten uddannet håndarbejdslærer. 
Kender een, der har knaldet een luder. 
Kan spise en pizza.

MIA
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