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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  SAKS sutur 2 kursus kl. 17.15

Torsdag: Slå katten af tønden med FADL kl. 16.30 i klubben
  Generalforsamling i MR 16.30 i studenterhuset 1. sal

Fredag: Tilmelding SATS metodekursus kl. 16
  Laaaaaang fredagsbar

Lørdag: David skal til fest i satin-heldragt i Ballerup
  

Søndag: Righteous kill på TV2 - uden afbrydelser
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Rwanda under udvikling på CSS kl. 16.30

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15 i store møderum
  Studiekreds ved studenterpræsten 16-18

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

Undersøgelsen skal bl.a. bruges til at dokumentere 
over for Yngre Læger og Sundhedsstyrelsen, hvad 
medicinstuderende allerede ved: at 4-årsreglen er et 
reelt problem.

I november-december sidste år lavede vi en lignende 
undersøgelse blandt alle 12. semesterstuderende, og 
resultatet var krystalklart: 80 % forudså, at 4-årsreglen 
ville få negative konsekvenser for dem – som læge og 
som privatperson. Omkring 40 % troede ikke på, at de 
kunne få det speciale, de brændte mest for. Og hver 
femte forventede, at de måtte rejse til udlandet som 
konsekvens af 4-årsreglens begrænsninger.

Desværre var der kun en svarprocent på 40 % i sid-
ste undersøgelse. Det gjorde, at Sundhedsstyrelsen 
kunne sætte spørgsmålstegn ved, om undersøgelsen 
overhovedet gav et retvisende og troværdigt billede af 
situationen.

Den indvending bliver vi nødt til at tilbagevise, og derfor 
laver FADL nu en ny undersøgelse.
I slutningen af marts vil alle 12. semesterstuderende 
modtage en mail fra fakultetet med et link til et elekt-
ronisk spørgeskema på FADLs hjemmeside.

Vi håber, du vil bruge 3-5 minutter på at udfylde 
spørgeskemaet – også selvom du måske ikke er 
medlem af FADL. Hvis vi skal kunne hjælpe alle 
medicinstuderende, har vi brug for alles hjælp.

FADL Hovedforeningen,
formand Sara Schødt Nielsen

Quiz

På 12. semester og forstyrret af 4-årsreglen?

4
UGENS QUIZ
Basal quiz
En ung mand snakker med sin bedste ven om en ubehagelig og mystisk oplevelse, som han var ude for 
en nat for et par dage siden. Den 13-årige unge mand har over de sidste par måneder været udsat for 
en række fysiske finurligheder, deriblandt ildelugtende kropslugt, fremvoksning af enkelte pubeshår, 
spontane erektioner, og ømme brystvorter. Hans ven forsikrer ham om at hans natlige tilfælde er helt 
normalt, og at han ikke skal bekymre sig. Hvad skete der for vores stakkels unge mand?

Diagnostisk quiz
Denne uges diagnostisk quiz er rykket ud i almen praksis, hvor en 55 årig ellers rask kvinde har bes-
tilt en konsultation grundet hjertebanken. Allerede i venteværelset bemærker du at patienten virker 
urolig, som om en indre uro ikke kan undertrykkes. Du mistænker nervøsitet, og kalder patienten ind, 
og til din overraskelse bemærker du i døråbningen et varmt og fugtigt håndtryk, modsat det kolde 
og fugtige du forventede fra en nervøs. Patienten fortæller at flere ting er sket over den sidste tid, 
bl.a. er der tilkommet løse afføringer, ligesom håret er blevet fint og er begyndt at knække. På den  
positive side har patienten, for første gang nogensinde, haft held med sin slankekur. Imidlertid er 
det som om den ikke helt er stoppet endnu... Patienten besluttede sig for at gå til læge, da det pga. 
svigtende krafter ikke var muligt at stige op på en trappestige for at snuppe et fad fra overskabet. 
Kære læser, hvad fejler patienten og hvilke prøver skal ordineres?

Kan du svare på en af ovenstående, send dit svar til mok@mok.dk inkl navn og semestertrin!

Sidste uga var svaret på den basale en simpel anal fistel, hvilket Adriana Maria Ioan 11. sem havde 
luret. Den diagnostiske blev vundet af Ghennadie Mazin, 3. sem som havde luret at den uheldige 
turist havde erhvervet sig en omgang pest.
Begge kan komme forbi MOK en passende mandag og afhente en Nordisk Corona eller 3 stykker 
valg fri pant!          Mikael/MOK-red
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Udpluk fra SUND-info

Mød KU’s uddannelsesledelse ved 
SUND-besøg den 22. marts
KU’s vicedirektør for uddannelse, Hanne 
Harmsen besøger SUND den 22. marts 2011 kl. 
14.30-16.30. Ved besøget vil UddannelsesService 
under to møder drøfte KU’s uddannelsesstrategi 
med
henholdsvis SUNDs ledelse, og SUNDs studer-
ende og undervisere.

Program
Kl. 14.30 er der oplæg og debat med SUNDs 
institutledere, studieledere og dekanat. Mødet 
foregår i
lokale 9.1.68. Ved mødet vil Hanne Harmsen 
give et kort oplæg om KUs strategi på
Uddannelsesområdet. Efterfølgende er der 
spørgsmål og debat.
Kl. 15.30 er der dialogmøde med studerende og 
undervisere i Sofastuen/Lille mødesal. Hanne 
Harmsen vil præsentere KU’s uddannelses-
politik og er af Studenterforum blevet bedt om 
at fortælle mere om STADS. Kom og diskuter 
eller stil spørgsmål til KU’s øverste ansvarlige 
på området.

Professor Anne Tybjærg Hansen 
forelæser den 4. marts om gener og 
hjertesygdom
Professor Anne Tybjærg Hansen er tiltrådt 
et professorat ved Institut i Klinisk Biokemi 
med specielt fokus på Translationel Molekylær 
Kardiologi. Under titlen Gener og 

hjertesygdom afholder Anne Tybjærg Hansen 
sin tiltrædelsesforelæsning den 4. marts kl. 
14.00 i auditorium 2 på Rigshospitalet. Anne 
Tybjærg Hansens professorat er tilknyttet In-
stitut for Diagnostiske Fag. Med professoratet 
følger en overlægestilling ved Rigshospitalets 
Afdeling for klinisk biokemi.

Blodbanken besøger SUND den 28. 
februar
Du har mulighed for at give blod, når blodbank-
en besøger SUND mandag den 28. februar. 
Donortapningen foregår kl. 10-15.30 i Lille 
Mødesal og Sofastuen i Panumbygningen på 
Blegdamsvej.

Arrangement den 8. marts om Køn, 
krop og kampdag
Kvindernes internationale kampdag den 8. 
marts bliver i år markeret med en forelæsn-
ingsmaraton om køn og krop med forskere 
fra fire forskellige fakulteter ved Københavns 
Universitet.
- Annette Kronborg, Center for Retskul-
turelle Studier (JURA): Køn, krop og 
forældremyndighed
- Christian Groes-Green, Institut for Folkesund-
hed (SUND): Mænds seksualisering, kvinders 
tilfredsstillelse? Om køn, krop og klasse i det 
sydlige Afrika
- Lotte Holm, Institut for Human Ernæring 
(LIFE): At styre kroppen: køn, ulighed og 
overvægt

- Nicole Winslow, Institut for Idræt (SCIENCE): 
Kønnede kropsprojekter i fitness
Koordinationen for Kønsforskning står bag 
arrangementet, som foregår den 8. marts 2011 
kl. 9.30-12.00, Center for Sundhed og Samfund, 
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 
Lok. 2.0.12.
Der er frist for tilmelding den 1. marts til Math-
ilde Holmen på mth@soc.ku.

Indsats mod langtidparkerede biler 
pga pladsproblemer i 
Panumkælderen
CampusServiceSUND indskærper, at langtid-
sparkering på Panums parkeringsareal absolut 
ikke er tilladt!
Driftsafdelingen foretager løbende kontrol af 
brugen af P-området, og ejere/brugere af et 
langtidsparkeret køretøj vilmodtage et påbud 
om fjernelse af dette. Efterkommes påbuddet 
ikke, vil det få konsekvenser for den pågældende 
ejers/brugers fremtidige adgang til P-området.
I givet fald vil køretøjet søges fjernet via politiet 
og på ejerens regning. Er der tale om et uden-
landsk indregistreret køretøj (f.eks. svensk) vil 
dette ligeledes søgt fjernet med hjælp fra politiet 
eller andre
involverede myndigheder.

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:

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

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 

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 
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Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 9, 2011

De ti bud IV: Du skal ære din far og 
din mor 

Den er svær. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan præstere 
en sammenhængende, udtømmende, gennemført og 
meningsfuld redegørelse for det fjerde bud. Du må 
tage til takke med famlende overvejelser. Måske kan 
du selv famle videre.

Det er jo fuldkommen umuligt at forestille sig, at 
oplyste, kritiske, veluddannede, ansvarlige og for-
nuftsstyrede mennesker ærer far og mor, fordi de er far 
og mor. Det er muligt, at man har gode og ordentlige 
forældre, der fortjener ære og respekt, men det kan 
lige så vel tænkes at man har mindre gode og mindre 
ordentlige forældre, som det er svært at mobilisere 
ærbødighed overfor. Og ære udført som pligt, er det 
ære?

Det er ikke ret moderne at ære nogen. Og da slet 
ikke mor og far. I Danmark anno 2011 er det vist 
mere moderne, at forældre ærer deres børn. Det er 
jo forældrene, der har valgt at sætte dem i verden, og 
det er forældrene, der har ansvaret for at børnenes 
trivsel og velfærd er i orden – helt op i en temmelig 
høj alder. 

Buddet om at man skal ære sine forældre kan anses 
for at være en slags ”overgangsbud”. De første bud 
handler om Gud, og om hvordan mennesker skal 
forholde sig til Gud – eller noget absolut; noget der er 
væsensforskelligt fra en selv. De sidste bud handler 
om mennesker, og om hvordan vi skal forholde os til 
hinanden – dem, der er ligesom vi selv er. Forældre 
er en mellemkategori og samtidig en allegori, der kan 

hjælpe til at forstå forholdet til Gud.

Forældre kan ikke skiftes ud, hvor fristende, det end 
kunne være. Man kan ikke un-friend’e sine forældre. 
Ikke helt og aldeles. Forældre har det biologiske ansvar 
for at et barn eksisterer og i mange børns perspektiv 
har forældre en slags gudestatus - indtil de med alderen 
bliver klogere og opdager, at deres forældre er men-
nesker ligesom alle andre. 

Det kan være en vanskelig og smertefuld overgangs-
fase, for det giver stabilitet og tryghed i tilværelsen, 
at der er en fast struktur. Noget der er op og ned, som 
ikke står til diskussion. Når man selv bliver voksen og 
selv skal skabe retning og mening i sin tilværelse, går 
det måske op for en, at selv når man fejler, har man 
gjort sit bedste – og den indsats er måske værd at ære; 
både i sig selv og sine forældre.

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studiekreds: Mig og min hjerne

Hvad fortæller hjerneforskningen om mig og min 
hjerne? Hvad siger filosofien? Og kan religiøse forestill-
inger afvises som hjernespind? Hvad siger du?
Studenterpræst Nicolai Halvorsen leder diskussionen. 
Nye deltagere er velkomne.

Tid: Tirsdage 16-18 (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)

Læs mere på Facebook: facebook.com/smikbh - Noter

Studiekreds: Konflikt. Udvikling. 
Girafsprog.

Uenige - på den gode måde. Kom og bliv klogere på 
konflikternes grammatik og få - som giraffen - et bedre 
overblik over vanskelige situationer.

De akademiske medarbejdere Lise Lotz og Annette 
Davidsen leder diskussionen. Nye deltagere er 
velkomne.

Tid: Torsdage kl. 16.15-18.00 (10. marts, 24. marts, 14. 
april, 28. april, 12. maj)
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal

Kontakt: Lise Lotz: lotz@adm.ku.dk - 53 53 61 31; An-
nette Davidsen: davidsen@hum.ku.dk - 53 53 51 31. 
Læs mere på Facebook: facebook.com/smikbh - Noter

Generalforsamling i Studenter-
menigheden

Er du studerende? Vil du have indflydelse på Studen-
termenighedens aktiviteter? Har du ideer til, hvordan 
kristendommen kan gøres vedkommende for unge? 
Synes du, at vi gør det helt forkert? Er du en ørn til 
at organisere? Er du sulten en onsdag aften i marts? 
Så kom!

Vi serverer lidt at spise og drikke.

Tid: onsdag 9. marts, kl. 17.30 – 21.00
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal

Kryddersild og brunsviger 
- en aften med egnsretter

Så er det tid at glemme alt om finere fransk madlavning 
og ny nordisk hverdags mad. Nu står den på egnsretter. 
Alle egne af landet har deres særlige retter, der ofte 
bliver glemt i dag, men hvem vil ikke gerne deltage 
i sønderjysk kaffebord eller få sig en røget sild på 
solskinsøen? Du er selvfølgelig også velkommen, hvis 
du har en kulinarisk baggrund, der ligger uden for 
Danmarks grænser. 

Tilmeld dig til Lise på lotz@adm.ku.dk senest d. 7. 
marts, med dit navn den ret, du vil medbringe. Menuen 
bliver så den, som vi i fællesskab får konstrueret. 

Er du ikke så stærk i egnsretter, er det tilladt at tage 
Google eller bedstemor til hjælp. Drikkevarer vil være 
til salg for studievenlige priser.

Tid: fredag 11. marts • 19.00 – 22.00
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kan-
nikestræde 8, 1.

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.

Tak for hjælpen!
Takket være rigtig mange henven-
delser fik jeg virkelig hænderne op af 
lommerne i weekenden. Til sidst fik 
jeg også sved på panden. 
Jeg nåede næsten de 922 GU’er som 
planlagt og kunne således gå til eksa-
men med ro i sindet. 
Endnu engang mange tak for 
hjælpen!
Næste heat er pædiatri, så hvis nogle 
af panums unge forældre vil henv-
ende sig, eller du på en anden måde 
kender et barn som du kan stille til 
rådighed ville jeg være taknemmelig. 

Med venlig hilsen
Troels
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D e m o k r a t i s k e 
Medicinere har 
igennem nogen 
tid arbejdet for at 
implementere et 
ALS (Advanced 
Life Support) kur-
sus på medicin-
s t u d i e t .   E n 
undersøgelse[1] 
fra Center for 
Klinisk Uddan-
nelse (CEKU) har 
vist at kun 23%[1] 
af nyuddannede 
læger fra KU kan 
levere genoplivn-

ing, der lever op til retningslinjerne fra Europæisk Råd 
for Genoplivning (ERC). Derfor synes vi det er relevant 
at indføre et kursus i avanceret genoplivning. ALS-
kurserne er non-profit kurser, som afholdes af ERC, 
og er baseret på de fælles europæiske retningslinjer 
for genoplivning, som principielt benyttes på alle 
danske hospitaler. Kurset har en varighed på 20 timer 
og er særdeles praktisk tilrettelagt med undervisning 
baseret på simulerede hjertestop, og et stort antal in-
struktører i forhold til antallet af kursister (1:3).

For at sikre os at vi ikke indfører et nyt kursus mod 
de studerendes vilje, har vi lavet en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt  studerende på 1., 5. og 10. semester. 
Vi er ikke helt færdig endnu, men her kommer de 
første resultater.

Mest interesseret var vi i, om de studerende ville være 
interesseret i et ALS kursus  på medicinstudiet.
Spørgsmål: ”Synes du der burde indføres et ALS kursus 
på 12. semester, som supplement til den nuværende 
undervisning i akut patient?”
 84,6% svarede ”Ja” 3,2% svarede ”Nej” og 12,1% 
svarede ikke. N=247. Vi kunne ikke finde en signi-
fikant forskel mellem de 3 grupper.
Vi er glade for at se, at vi med vores forslag om et ALS 
kursus støder på velvilje blandt de studerende og vil gå 
videre med dette. Samtidig var der enkelte studerende, 
især på de yngre semestre, der ikke helt vidste hvad 
ALS er for noget og hvor meget hjertestopsundervisn-
ing der ligger senere på studiet.

Samtidig var vi interesseret i at undersøge hvor sikre 

de studerende føler sig i hjertestopsbehandling.
Spørgsmål: ”Føler du dig på nuværende studietrin 
tryg ved at varetage en SELVSTÆNDIG ROLLE i en 
hjertestopssituation (f.eks. defibrilering, medicinvalg 
og luftvejshåndtering)?”
Blandt første semesters studerende, svarer 19,6% at 
de føler sig ”utryg” eller ”meget ytryg” ved dette, 
mens 79,9% er ”nogenlunde tryg”, ”tryg” eller ”meget 
tryg”.
På 5. semester er  62% utryg mens 35,2% er tryg.
På 10. semester er det 40,4% utryg og 59,6% tryg.
Forskellen mellem alle grupperne er signifikante for 
p<0.05.
Vi er lidt overrasket over dette resultat, da vi regnede 
med at man gennem studiet bliver mere selvsikker til at 
håndtere kliniske situationer og hjertestopsbehandling. 
Det ser det ikke ud til at man gør.

 Endelig var vi også interesseret i om folk, der har taget 
et avanceret hjertestopskursus, føler sig mere tryg ved 
behandling af hjertestop.
Spørgsmål: ”Har du taget et kursus i avanceret genop-
livning udenom medicinstudiet (f.eks. ALS, ATLS, 
FADLs akut medicin kursus eller andre)?”
Blandt den gruppe som havde svaret ”Ja” på dette 
spørgsmål svarede 23% at de var ”Utryg” eller ”Meget 
Utryg” ved selv at håndtere hjertestopsbehandling.
Blandt dem der svarede ”Nej” var det 43%. Dette 
resultat er signifikant for p<0.01.
Dette resultat er i god overensstemmelse med vores 
forventning: Dem der tager et kursus i avanceret 
genoplivning bliver mere selvsikker til at behandle 
et hjertestop.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Demokratiske Medicinere, DM, er en relativt ny stu-
denterpolitisk organisation som tror på at det skal være 
muligt for enhver medicinstuderende at få indflydelse 
på studenterpolitikken – også de studerende der ikke 
selv direkte er aktive i en studenterpolitisk organisa-
tion. Vi har derfor brug for at høre DIN mening om 
medicinstudiet, så vores alle sammens studie kan gøres 
endnu bedre.
 
Hvad har vi opnået på det sidste?
På 3. semester har vi fået gennemført en række tiltag 
som skal mindske arbejdsbyrden. Fx er der nu atlas 
til eksamen, spørgsmålene i regionær anatomi er 
udgået, der findes modelbesvarelser til mange flere 
eksamensspørgsmål m.m. Vi har desuden fået et nyt 

kemikursus på 1. semester, som er mere relevant for 
os medicinstuderende. Vi håber at dette vil gøre privat 
ekstraundervisning overflødig. På IT-fronten har vi 
fortsat med at forbedre IT-strukturen, især Absalon, så 
at den er blevet mere overskuelige. Vi har også igangsat 
et pilotprojekt med virtuelle patienter.
Hvad laver vi ellers?
Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
syge/re-eksamen, læseferie, større konsekvens af 
fagenes evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksamen 
på 4. og 5. semester og en generel styrkelse af stu-
denterdemokratiet. Vi har også forsøgt at sætte mere 
fokus på de medicinstuderendes forhold i pressen og 
hos politikere i folketinget. Dette er sket bl.a. i sagen 
om syge/re-eksamen, der førte til at Jyllandsposten 
skrev en artikel om problematikken, ligesom vores 
henvendelse til folketingets uddannelsespolitiske 
ordførere førte til en række §20-spørgsmål til debat i 
folketinget. Hele sagen udmundede i, at vi nu har fået 
syge/re-eksamen på samtlige semestre.
 
Vil du vide mere, så gå på www.DemokratiskMedicin.
dk
[1]Jensen ML, Hesselfeldt R, Rasmussen MB, 
Mogensen SS, Frost T, Jensen MK, Muijtjens A, Lippert 
F, Ringsted C. Newly graduated doctors’ competence 
in managing cardiopulmonary arrests assessed using a 
standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. 
Resuscitation. 2008 Apr;77(1):63-8

Medicinerrådets generalforsamling
Der indkaldes hermed til møde i Medicin-
errådet torsdag d. 3. marts 2011 kl. 16.30-
ca.18.00 (i Studenterhuset, 1. sal)

Dagsorden er som følger:
Formalia
Tilbagemelding fra semestrene og 
udvalg
Orientering fra bestyrelsen
Evaluering af BOGMARKED 2011
Politik-konference/Fagrådsdag d. 
19. marts
Debat om nye indtegningsbetin-
gelser
Studienævnsmødet
Meddelelser og nyt fra Sundrådet
Eventuelt

Med venlig hilsen, Medicinerrådet

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Advanced Life Support på Medicinstudiet?

Studiepolitik

Gøgl
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Bag om settet!!

MOK SPØRGER: ”Hej Pelle, må vi godt lige stille 
dig et par spørgsmål? Hv…”

Pelle P.: ”Med mig i fokus er det meningen at 
andre hidtil ukendte også skal have en mulighed 
for at vise, hvem de er og hvad de kan. Der har 
været et enormt fokus på mig siden jeg blev 
opdaget som studievært og det har derfor ligget i 
kortene og været et kæmpe ønske blandt mine alt 
for mange fans at jeg kom tilbage på scenen asap. 
Men jeg har fundet på det her projekt for netop 
at trække lidt opmærksomhed fra min person og 
dele den med nogle af mine talentfulde aspiranter. 
Selvfølgelig er der damer i det, men for mig er det 
ligeså meget en håndsrækning for de, der ikke har fået chancen for at stå på scenen endnu.
Jeg ved at dette program med mig ved roret er en født succes, og alle de folk, der møder op til auditionen til semestrets 2. Fredagsbar, 
vil opleve noget intet mindre end epokegørende indenfor Panums mure: Og ja, jeg giver autografer.”

MOK SPØRGER: Glæder du dig?

Pelle P.: ”Ja”(og går sin vej).

MOK SVARER: ”Tak for interviewet!”

MOK har været på besøg på settet 
til det nye hit-program: Panum's 
Got Talent!!! 
 Her trykker vi det exklusive in-
terview, det lykkedes at få med 
værten, stjernen og entertain-
eren Pelle P.

Navn: Mia OnDemand
Hvad kvalifi cerer dig til at være dommer i PGT:
”Hm. Da jeg var lille sang jeg altid i badekarret, og 
selvom jeg ikke har et badekar længere, synger jeg 
stadig *Ss* Og så er jeg helt tosset med talent!”
Hvad forventer du af deltagerne i PGT:
“Jeg forventer ikke andet end at de møder op, er dem 
selv, og giver den 110% på scenen Đ Alle har talent for 
noget - hvad er dit?”
Er det her et sidste forsøg på at opnå popularitet 
på Panum?
“Ja, det kan jeg nok ikke helt afslå. Oven på nederlaget 
i Michaels BFF sidste år, er det nok ingen hemmelighed 
at der skal gøres noget nu, hvis jeg ikke bare skal falde 
helt ud af Panums eftertragtede rampelys... Hovsi, det 
kommer ikke med i MOK vel?”
Hvad kan im-
ponere  d i g : 
Generelt er jeg 
i k k e  s æ r l i g t 
svær at impo-
nere! Men mit 
bløde punkt må 
nok være en høj 
sjovhedsfaktor.

Navn: Anders g’
Hvad kvalifi cerer dig til at være dommer i Panum‛s 
got talent:
”Interessant spørgsmål du der stiller... Jeg tror jeg 
vil vende det om og spørge mig selv, hvad kvalificerer 
mik IKKE til at være dommer i Panum’s got talent. 
Til dette kan jeg blot svare, at jeg ikke kan finde på 
noget. Derfor er jeg dommer.”
Hvad forventer du 
af deltagerne i Pa-
num‛s got talent:
“Jeg forventer, at en 
af dem vinder Pa-
num’s got talent... 
Ja og de andre ikke 
gør...”
Er det her et sid-
ste forsøg på at 
opnå popularitet på 
Panum?
“Ja...”
 Hvad kan impo-

nere dig?
“Alt med Beatles og superhelte”
Navn: David BlackOrWhiteField
Hvad kvalifi cerer dig til at være dommer i Panum‛s 
got talent:
"Vinder af Michael's BFF 2010... BAM!!!!"
Hvad forventer du af deltagerne i Panum‛s got 
talent:
“Jeg har enormt høje forventninger til dette projekt! 
Jeg forventer at blive rørt, at græmmes, at grine og at 
græde. Det bliver en følelsesmæssig rutschebane, både 
for de mange deltagere, og ikke mindst for os dommere, 
der skal komme at dømme 
levende og døde.”
Er det her et sidste forsøg 
på at vedholde din popular-
itet på Panum?
“Nej, bestemt ikke. Hvis det 
her flopper finder jeg helt 
sikkert på andre desperate 
projekter, der kan holde mit 
navn i avisen, og mit ansigt 
i rampelyset."
 Hvad kan imponere dig?
“Alt hvad der kommer fra 
hjertet imponerer mig! Jeg 
tror, at hvis jeg kun skal 

Dommerpanelet!
- "blå bog"

Auditionen finder sted 

t i l  fredagsbaren d. 

4. Marts kl. 16:00 i 

Studenterklubben på 

*SCENEN*. Der vil være 

gratis antisceneskræk-

shot til 
deltagerne!

Exklusivt 
interview 

m. Pelle P

Panum's got talent
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CafŽ Panum
BLEGDAMSVEJ 32

FREDAG D. 4. MARTS
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LIVEMUSIK fra kl. 24

Billard/bordfodbold i
k¾lderen

Billige drikkevarer og 
gode tilbud 

10 % rabat til studerende

Find cafŽ Panum pŒ  og l¾s 
mere om det hele - VI SES!

�

Invasiv kardiologi (KAG, PCI, TAVI, etc.): 
Er det noget for dig?

Hvis du er medicinstuderende på 9.-12. semester, så inviteres du hermed til at deltage i et 
medicinsk pædagogisk forskningsprojekt, hvor du vil lære at foretage koronararteriografi 
(KAG) på en virtual reality simulator. KAG er en røntgen-kontrasstof undersøgelse af 
hjertets kranspulsårer mhp. diagnosticering af evt. stenoser.

Formål: Vi vil undersøge om oplæringen i KAG kan effektiviseres ved hjælp af dyade-
træning.

Metode: Deltagerne vil blive randomiseret til individuel eller dyade-træning (to 
træner sammen). Træningen tager 3½ time, hvor man vha. videoinstruktioner lærer 
at udføre KAG. Træningen svarer til hovedelementet i den træning som læger i den 
kardiologiske hoveduddannelse tilbydes. I forbindelse med træningen vil dyade-gruppen 
blive interviewet kortvarigt. 14 dage efter træningen vil alle deltagere få testet deres 
læringsudbytte. I forbindelse med testen vil man få udleveret et kursusbevis. Projektet 
løber fra uge 9 t.o.m. uge 15 i 2011.

Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde torsdag den 3. marts 2011 kl. 2000-2100 på CEKU 
(Center for Klinisk Uddannelse), auditorium E, Teilumbygningen, Rigshospitalet.
NB! Mødet er obligatorisk for deltagelse i projektet.

Yderligere information
Kontakt PhD-stipendiat Sune B. E. W. Räder (læge) på SBEWRG@Gmail.com / 
+4520950972 vedr. CADT-projektet (Coronary Angiography Dyad Training).

Kursus i ryg- og 
ledundersøgelse
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 29. marts 
kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.re-
gionh.dk senest d. 18. marts 2011.
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (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 gen-
nemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reuma-
tolog. 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 
ledundersøgelse og i dagligdagen med gigt. Patientin-
struktørerne 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, Gigt-
foreningen, og  reumatologisk overlæge Karen Lisbeth 
Faarvang.

Migræne patienter søges M/K
Hvis du er over 18 år og har migræne og er ellers sund og rask, har du nu mulighed 
for at deltage i vores nye projekt. Ved at deltage i projektet vil du kunne bidrage til at 
generere ny viden om de mekanismer, der ligger bag migrænehovedpine. Formålet med 
projektet er at undersøge, hvordan signalstoffet prostaglandin E2 virker på hjernens 
blodgennemstrømning og evt. hovedpine. Forsøget indebærer 3 besøg, hvoraf det første 
varer 1 time (forundersøgelse), og de efterfølgende besøg varer ca. 5 timer med 1 uges 
mellemrum. Du vil blive testet med både det aktive stof og placebo, hvorpå der samtidig 
måles på blodgennemstrømning af hjernens store kar via ultralyd.

Forsøget foregår på Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 
Glostrup.
Ulempegodtgørelse på 150 kr. pr. time. 
Forsøgsansvarlig:
Maria Antonova, læge, ph.d.-studerende

Forsøgspersoner søges
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 genop-
træning på Biomedicinsk Institut, Panum. 

Forsøgets varighed er på 10 uger. Heraf 2 uger 
med det ene ben immobiliseret 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 immobili-
seringsperioden.
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-ind-
komst). Af honoraret udbetales 3000 kr. efter im-
mobiliseringsperioden og de resterende 5000 ved 
fuldførelse af resten af forsøget. Desuden vil du få 
detaljerede og nøjagtige oplysninger om din hel-
bredsstatus 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 
Ph.d.-studerende Ph.d.-studerende
Tlf.: 28 82 02 30 Tlf.: 26 33 23 77

Anja Birk Olsen
Stud.med.          
Tlf.: 30 48 12 28

•

•

•

•

Skolarstipendiater
To lægestuderende søges til at deltage i et større for-
skningsprojekt vedr kronisk stress/dårlig livskvalitet 
ved iskæmisk hjertesygdom, metaboliske og endokri-
nologiske aspekter.

Studiet er planlagt afviklet over perioden maj 2011 til 
marts 2012 med efterfølgende data bearbejdning.
Man kan deltage i 12 evt 6  mdr og starte april-juni 
2011
Løn: Der forventes tildelt skolarstipendiat løn fra 
Universitetet.
Arbejdet består i at gennemføre en række fysiologiske 
tests på patienter med iskæmisk hjertesygdom, i samar-
bejde med projekt-sygeplejersker og -bioanalytikere. 
Videnskabelig protokol er godkendt. 
Deltagelse vil give mulighed for at være forfatter/med-
forfatter på forventet flere videnskabelige publikationer, 
samt blive superviseret i den videnskabelige proces.

Interesseret? Kontakt overlæge Jens Faber på 
jenfab01@heh.regionh.dk

Teknisk Assistent (TA) søges til 
Mikroskopisk Studiesal 

Arbejdet som TA består i at åbne/lukke Mikroskopisk 
Studiesal (Undervisningslokalerne 15.2.15 og 15.2.23), 
løse diverse praktiske opgaver såsom vedligeholdelse af 
mikroskoper, oprydning osv. på salen samt – i det omfang 
man vil – hjælpe de studerende med at spotte. 
Der er pt. ansat 3 tekniske assistenter samt 1 demonstra-
tor. Det drejer sig om ca. 35 timer fordelt udover hvert 
semester. Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på 
studiet, men ellers kræves der ingen særlige forudsæt-
ninger end fleksibilitet og godt humør. Din ansættelse 
sker i forhold til overenskomsten mellem SUL/FADL. 
Timeløn: 150,31 kr. + feriepenge, opstart med oplæring 
i april/maj måned 2011 (aftales nærmere).
Ansøgningsskema kan afhentes i StudieServiceCen-
teret, lokale 15.1.17. Ansøgningen skal være Institut 
for Cellulær og Molekylær Medicin i hænde senest den 
24. marts 2011.

Annoncer
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Frivillige til Global 
Health Challenges 
sommerskole søges!
Vil du være med til at arrangere dette års sommer-
skole i Global Health Challenges? 
Så kom til introduktionsmøde torsdag d. 10. 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

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital 
– Valgfrit Klinisk Ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts 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 Stu-
dents 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

•
•
•
•

•
•
•
•

Studentermedhjælp søges til International Studieadministration
International Studieadministration søger studentermedhjælp ca. 10 timer om ugen fra 1. april 2011. Du har 
mulighed for meget fleksible arbejdstider men må samtidig være indstillet på, at det ugentlige timetal kan 
variere afhængig af de konkrete arbejdsopgaver. 

Eksempler på dine arbejdsopgaver:
Sagsforberedende arbejde i forbindelse med vurdering af udenlandske lægers uddannelsespapirer
Besvarelse af generelle henvendelser fra udenlandske studerende
Koordination af mentor-netværk for udenlandske studerende
Afholdelse af velkomstmøder for udenlandske medicinstuderende
Faglig vejledning af udenlandske medicinstuderende
Administration ifm. indrejsende medicinstuderendes ansøgninger
Administration ifm. internationalt optag på kandidatuddannelsen i Medicin.

Vi forestiller os, at du er:
Medicinstuderende på den kliniske del af uddannelsen eller evt. FSV- studerende. Du har gode sprogkundskaber 
i mundtligt og skriftligt engelsk, er serviceorienteret og har lyst til at påtage dig mange forskellige administra-
tive opgaver. Vigtigst er, at du selvstændigt kan planlægge og følge op på opgaverne
Måske har du været mentor for internationale studerende eller har selv erfaring med planlægning af studieo-
phold i udlandet eller erfaring som studievejleder eller lign. 
Yderligere oplysninger om stillingen:
Du er velkommen til at kontakte enten studentermedhjælp Stine Birkelund (stb@sund.ku.dk) eller
Specialkonsulent Suzanne Andersen (suan@sund.ku.dk) tlf. 35 32 70 57
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 11 marts 2011 kl. 12 pr. e-mail til Suzanne Andersen: suan@sund.ku.dk
Vi planlægger at holde samtaler i uge 11.

•
•
•
•
•
•
•

Studievejleder søges til Studievejledningen for Medicin
Studievejledningen søger en ny studievejleder med tiltrædelse pr. 1 april 2011. Stillingen er på 30 timer om 
måneden og løn er efter overenskomsten på 178kr/timen + feriepenge. Arbejdstiderne er meget fleksible og 
arbejdsbyrden vil variere med mest at lave ved semesterstart.

Dit arbejde vil bestå i at
Vejledning både personlige samtaler, mail- og tlf. vejledning.
Holde forskellige oplæg for grupper af varierende størrelse, f.eks. til åbent hus, til semesterstart mm.
Deltage i møder med udvalg og samarbejdspartnere
Deltage i kurser om f.eks. vejlednings- og oplægsteknik
Opdatere hjemmesiden, skrive indlæg til MOK og andet forefaldende arbejde.

Vi forventer at du
Er åben, engageret og god til at samarbejde
Kan bevare overblikket i travle situationer og have mange bolde i luften på én gang
Er tillidsvækkende, har indlevelsesevne og interesse for studiemæssige forhold
Har bestået første studieår og har minimum to år tilbage af studiet
Er interesseret i at arbejde i vejledningen i minimum ét år
Er velformuleret på både dansk og engelsk
Er fleksibel, kreativ og fuld af gode ideer og lyst til at gøre vejledningen mere effektiv

Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende med forskellige ønsker og behov, og der vil blive lagt vægt på, at 
den nye vejleder afspejler dette. Vi opfordrer derfor, at alle med interesse for jobbet til at søge stillingen.
Oplæring og indføring i studieordninger, regler, bekendtgørelser og love mm. vil foregå i april. Derudover vil der 
i efteråret være et vejledergrundkursus af en uges varighed man forventes at deltage i.
Ansøgningsfrist er d. 14 marts kl. 12.00 og ansættelsessamtaler vil blive holdt i uge 12.
Ansøgningen sendes til via mail til AC studievejleder, Kristina L. Garver, på mail kly@sund.ku.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Studievejledningen for Medicin på mail studievejl-medicin@sund.
ku.dk, eller AC Studievejleder på mail kly@sund.ku.dk

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bedre information om 
forskningsåret!
Er du i gang med eller overvejer du at tage et præ-
graduat forskningsår? Og har du behov for mere 
information?
I denne uge har Ph.D. skolen ved det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet på KU lanceret deres nye 
hjemmeside: http://healthsciences.ku.dk/phd/. 

Hjemmesiden er fuldstændig omstruktureret, og 
giver nu god og overskuelig information om alle 
faser af forskningsåret. PUFF har hjulpet med 
udformningen af den del af Ph.D. hjemmesiden, 
der handler om forskningsår, så denne del er  tilpas-
set forskningsinteresserede studerendes behov. 
Hjemmesiden indeholder også masser af informa-
tion om PhD studiet ved KU.
Husk også, at man på www.puffnet.dk kan finde 
masser af information og vejledninger om forskn-
ingsmuligheder for studerende og arrangementer 
for forskningsinteresserede studerende.
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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

Medlemsundersøgelse

Lægevikarkurser - ledige pladser
Der er stadig ledige pladser på: 
Sår og Sutur 3 
kardiologi 1
Med dig til på via fadl.dk.  

Når du er tilmeldt et kursus, modtager du en bekræf-
telse pr. mail.
Kursusgebyret på 75 kr. pr. kursusdag (inkl. mad og 
drikke) skal være FADL i hænde senest 7 dage fra 
tilmeldingsdatoen.
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

  3. marts: Fastelavnsfest i klubben
»  12. april: Repræsentantskabsmøde

Kontingentopkrævning
Husk at betale dit kontingent så det er FADL 
i hænde senest 3. marts 2011. Kontingentet 
er fastholdt på 880,- kr. halvårligt. Kontin-
gentet er fradragsberettiget, og det sørger 
FADL automatisk for at indberette til SKAT 
ved årets afslutning.

Hvad synes du om FADL?
I FADL prøver vi hele tiden at blive bedre for at få så 
tilfredse medlemmer som muligt. Der er helt sik-
kert mange ting vi kan gøre bedre, så hjælp os ved at 
besvare spøgeskemaet på næste side. 
Du kan selv vælge om du vil være anonym eller 
ej. Hvis du opgiver navn og e-mail deltager du i 
lodtrækningen om en bog fra forlaget. Du kan rive 
spørgeskemaet ud af MOK og aflevere det samme 
sted som dine lønsedler eller i ekspeditionen.
Vi arbejder videre med besvarelserne i slutningen af 
marts bringer så en opgørelse i starten af april. 
På forhånd tak!

Medlemsaftale med Crossfit 
Copenhagen bl.a. gratis oprettelse 
(normalpris 299,-), og 100,- rabat på 
ubegrænset træning.
Se mere på fadl.dk
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FADL har i samarbejde med Hi Fi Teamwork 
lavet en aftale, der sikrer medlemmerne 
fordelagtige priser på diverse HI FI-ud-
styr.   Via Hi Fi Teamworks webside dynavox.
dk får man som FADL-medlem 23% rabat.
Indtast koden ”FADL” i feltet vedr. ”Firmak-
ode” for at se, hvor mange penge, du sparer.

Kredsforeningen



 1. Hvad synes du om åbningstiden i ekspeditionen

      - hvad synes du om servicen i ekspeditionen
kommentarer:

5. Føler du at FADLs Repræsentantskab varetager dine interesser?

6. Har du forslag til ting FADL kunne arbejde med i fremtiden?

Tak for din besvarelse!
Vi sætter pris på din holdning til FADL, og tager 
negativ såvel som positiv kritik til efterretning. 

Udfyld navn og e-mail hvis du ønsker at deltage i 
lodtrækningen om en bog fra FADLs Forlag.
Anonyme spørgeskemaer modtages også. 

Besvarelser afleveres i postkassen til lønsedler, 
enten på Panum eller i FADL huset. Du kan også 
aflevere den i ekspeditionen.
Navn:
E-mail: 

Afleveringsfrist torsdag 24. marts.

Semestertrin:
1 - dårlig 5 - Rigtig god

� 2 43 5

3. Hvor tilfreds er du med servicen i vagtbureauet?

 I forbindelse med SPV/VT kurser?

 I forbindelse med vagtopskrivning og formidling af vagter

2. Hvad synes du om tilgængeligheden af information på fadl.dk?

4. Får du nok ud af dine kontingentpenge?

1 - Meget ringe 5 - Rigtig god

� 2 43 5

kommentarer:

1 - Slet ikke 5 - Rigtig tilfreds

� 2 43 5

� 2 43 5

kommentarer:

1 - Slet ikke 5 - I høj grad

� 2 43 5

kommentarer:

1 - Slet ikke 5 - I høj grad

� 2 43 5

kommentarer:

Nedenstående er et par fakta om FADL: 
• Repræsentantskabet er den øverste myndighed 

i FADL København. Repræsentantskabet består 
af 21 frivillige medicinstuderende.

• FADLs Vagtbureau København er en non-profit 
virksomhed.

• Dine kontingentpenge går ikke til betaling af 
SPV-/VT- kurser.

• FADL støtter mange basisgrupper på Panum og 
desuden Medicinerrevyen, MOK og rusturen.

Medlemsundersøgelse
Kære medlem,
Hjælp os med at blive bedre ved at besvare nedenstående 6 spørgsmål.
På forhånd tak!

� 2 43 5

Medlemsundersøgelse
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 
– Frederiksberg 

Kan du lide en god løn og korte fastlagte vagter? 
Så er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 4 nye stikkere med 
ansættelse pr. 1. maj 2010.
Arbejdet foregår mest i ambulatoriet, men 
også rundt på afdelingerne på Frederiksberg 
Hospital og ude i patienternes hjem. Vi tager 
både blodprøver og EKG.
Arbejdstiden er dagvagter: Alm. stikkervagter 
8.00-13.00, én EKG vagt 7.45-14.00 og én af-
tenvagt 18.00-22.00 på hverdage og desuden 
dækkes enkelte vagter af andre typer både i 
weekend og på hverdage.
EKG-vagter, weekendvagter og vagter på hos-
pitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i 
blodprøve- og EKG-tagning samt arbejdsgangen 
i ambulatoriet er opnået.
Vi er et stort hold med ca. 30 stikkere og vi 
vil på hverdage altid være mange på arbejde 
samtidigt, ca. 5 stk, og 2-3 stikkere ad gangen 
på weekend- og helligdage.

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved in-
tromødet.

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
Min. 300 SPV-timer
Fadl-vagter med stikkererfaring vil blive 
prioriteret
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde 
på hold kræver en vis holdånd.
Du skal være villig til at arbejde i eksamenspe-
rioden
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkom-
men til at kontakte holdlederne Kristian 
på k.lisbjerg@gmail.com eller Charlotte på 
charlottecleytonj@gmail.com.

Ansøgningsfrist: mandag den 14. marts 2011 kl. 
10.00 (med angivelse af semestertrin).

•
•

•

•

•

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - 
København – tilmelding til hold.

LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPI-
TALET 

Lægevikarhold 7701 søger nye medlemmer med 
ansættelse pr. 1. april 2011.

Vi skriver dagligt journaler på elektive patienter 
på thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. 
Jobbet giver således god rutine i objektiv un-
dersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er til 
tider travlt, men lærerigt. Vi er i alt 11 medicin-
studerende på et velfungerende hold med god 
holdånd og sammenhold.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 07.45 
– 13.45. 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og anæste-
siologikursus, dvs. du skal have bestået 9. 
semester.
Det forventes at du kan tage 4  vagter pr. 
måned – også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
værdsættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, 
vil blive foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort. 

Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav 
skal være opfyldt for at søge denne stilling. Det 
vil bl.a. sige at hvis du ikke har været inde og 
taget sin trykbrandtest, samt fået udleveret ny 
akkrediteringskort efter den 18.maj, opfylder 
du ikke kravet.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for 
lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til hold-
leder Anders Bech Jørgensen, send en e-mail til 
andersbech@stud.ku.dk 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 11. marts 2011 kl. 08:00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7701”

•
•

•

•

•

•

A N N O N C E R

HOLD D 
TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 31/03 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Onsdag 27/04 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 28/04 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 30/04 09.30-14.00 HVH
 Søndag 01/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Mandag 02/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Tirsdag 03/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Tirsdag 10/05 16.30-21.00 HVH
 Onsdag 11/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Torsdag 12/05 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 16/05 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 4., 5., 6. eller 9/5
2 dage på følgevagt: 21. + 22/5 eller 28. + 29/5

HOLD E 
TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 14/04 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 16/05 16.30-17.30 VB
Lektion 1: Tirsdag 17/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag 28/05 09.30-14.00 HVH
 Søndag 29/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:  Onsdag 18/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5: Torsdag 19/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*: Mandag 30/05 16.30-21.00 HVH
 Tirsdag 31/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*: Onsdag 01/06 16.30–18.30 HVH
   18.30-20.30 HVH
Prøve*: Mandag 06/06 16.30-18.45 HVH
   18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 23., 24., 25. eller 26/5
2 dage på følgevagt: 18. + 19/6 eller 25. + 26/6

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2011

OBS
Kursusafdelingen i FADLs Vagtbureau holder lukket onsdag den 9. marts.

Mvh
Kususafdelingen

F R A  V A G T B U R E A U E T

Vagtbureauet
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 Modul F11-06 F11-07 F11-08 F11-09 F11-10 

A + B VB: Lørdag 26/03 VB: Mandag 04/04 VB: Lørdag 09/04 PA: Tirsdag 26/04 VB: Mandag 02/05 
Test og introduktion. 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 09:00 – 12:30 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 
VB/  3,5 time       

D – Hud og infektioner PA: Mandag 28/03 PA: Mandag 11/04 PA: Tirsdag 12/04 PA: Onsdag 27/04 PA: Tirsdag 03/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/       

E FRB: Tirsdag 29/03 FRB: Tirsdag 05/04 FRB: Mandag 18/04 FRB: Torsdag 28/04 FRB: Tirsdag 10/05 
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
FRB/       

F – Hjerne + kommunik. PA: Torsdag 31/03 PA: Tirsdag 12/04 PA: Mandag 11/04 PA: Mandag 02/05 PA: Onsdag 04/05 
Somatik.  3,75 timer 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
PANUM/       

G – Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag 30/03 FRB: Onsdag 06/04 FRB: Tirsdag 19/04 FRB: Onsdag 04/05 FRB: Onsdag 11/05 
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 
FRB/       

H – Kredsløb PA: Onsdag 06/04 PA: Torsdag 14/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 05/05 PA: Mandag 16/05 
Somatik.  3,5 timer 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PANUM/       

I – Repetition 1 + BT RH: Mandag 11/04 RH: Tirsdag 19/04 RH: Tirsdag 26/04 RH: Tirsdag 10/05 RH: Tirsdag 17/05 
Somatik.  4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 
RH/       

J – Respiration+ døden PA: Tirsdag 05/04 PA: Mandag 18/04 PA: Onsdag 20/04 PA: Mandag 09/05 PA: Torsdag 05/05 
Somatik.  3,5 time 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 
PA/       

K – Hygiejne RH: Mandag 04/04 RH: Torsdag 07/04 RH: Torsdag 14/04 RH: Tirsdag 03/05 RH: Mandag 09/05 
Somatik.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 
RH/       

L – Repetition 2 A1: Torsdag 14/04 A1: Onsdag 20/04 A1: Onsdag 27/04 A1: Torsdag 12/05 A1: Torsdag 19/05 
Somatik.   16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 16:45 – 19:00 
Holdopdelt  2,25 timer 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 19.15 – 21.30 
A1/       

M1 PA: Torsdag 07/04 PA: Onsdag 13/04 PA: Torsdag 28/04 PA: Onsdag 11/05 PA: Torsdag 12/05 
Psykiatri.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
PANUM/       

M2 RH: Lørdag 09/04 RH: Lørdag 16/04 RH: Lørdag 30/04 RH: Lørdag 14/05 FRB: Lørdag 14/05 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
RH eller FRB      

N RH: Søndag 10/04 RH: Søndag 17/04 RH: Søndag 01/05 RH: Søndag 15/05 FRB: Søndag 15/05 
Praktisk psykiatri.  5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 
RH eller FRB      

O FRB: Tirsdag 03/05 FRB: Mandag 09/05 FRB: Mandag 16/05 FRB: Mandag 30/05 FRB: Tirsdag 07/06 
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 
FRB/       

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 29/04 kl.09.30 Fredag 06/05 kl. 09.30 Fredag 13/05 kl. 09.30 Fredag 27/05 kl.09.30 Onsdag 01/06 kl.09.30 

P   RH: Onsdag 04/05 RH: Onsdag 11/05 RH: Onsdag 18/05 RH: Tirsdag 31/05 RH: Onsdag 08/06 
Behovsopgave + Rep. 3 16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  16:30 – 20:00  
RH/  3,5 timer      

Q  -  Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag 05/05 FRB: Torsdag 12/05 FRB: Torsdag 19/05 FRB: Onsdag 01/06 FRB: Torsdag 09/06 
FRB/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 

C VB: Tirsdag 10/05 VB: Tirsdag 17/05 VB: Tirsdag 24/05 VB: Tirsdag 07/06 VB: Tirsdag 14/06 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/      

Y 26/04 eller 02/05 26/04 eller 04/05 03/05 eller 12/05 25/05 eller 26/05 26/05 eller 31/05 
Genoplivning.  3,5 timer 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 17:20 – 21:00 

X Tirsdag 12/04 Torsdag 05/05 Onsdag 11/05 Mandag 16/05 Mandag 06/06 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
15/04 – 27/04 

Indenfor perioden: 
26/04 – 03/05 

Indenfor perioden: 
29/04 – 10/05 

Indenfor perioden: 
13/05 – 24/05 

Indenfor perioden: 
23/05 – 30/05 Følgevagter 2 x 8 timer 

TILMELDINGSFRIST: Tirsdag 01/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 08/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 Tirsdag 29/03 kl. 10 

Vagtbureauet
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PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en stu-
denterforening med formål at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvi-
denskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kom-
petencer. 

Hvad arbejder PUFF for?
• Gøre det lettere for studerende at starte på et forskning sprojekt
• Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende 
• Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
• Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner
• Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede 

Hvad laver vi i PUFF?
• Studenterkonferencer (senest FORSK!2010)
• Foredrag med forskere (Eksempler på forskningskarriere ved universitetet og i  
 industrien)
• Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokolskrivning, fondsansøgning
• Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
• Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge (hver 1. tirsdag i måneden)
• Journal club (to gange per semester, i forlængelse af et månedsmøde)
• Samarbejde med PhD skolen, andre studenterforeninger

Kommende PUFF arrangementer:
• PUFFs generalforsamling, d. 9. marts kl. 16.15, i lokale 1.2.16
• CV og fondsansøgningskursus, 18. marts kl. 9-13

•Basisgruppe bar i april

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.

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

Ilulissat:w
1 plads i oktober. Logi inkluderet for 
studerende uden legatstøtte. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned april, maj, juni, 
september, oktober, november og de-
cember 2011.
1 plads hver måned januar - marts 2012. 
Inkl. logi. 
Studerende skal fremsende rejseplan, 
når denne foreligger.

Ittoqqortoormiit:
1 plads i august 2011. Inkl. logi.      

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

Sisimiut:
2 pladser i maj og 1 plads i juni 2011. 
Højst sandsynligt 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 studerende
Du skal sende en motiveret ansøgning
Restpladser uddeles efter først til mølle-
princippet

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 færdig-heder fra sutur 1. 

Tilmelding via hjemmesiden 
23 februar kl. 16:00. 

Månedsmøde:
SAKS månedsmøde den 8. marts kl. 16.15 i store mødesal i studenterhuset. 

Dagsorden kan findes på hjemmesiden: www.saks-kbh.dk

Alle er velkomne!

Basisgrupper

Hør om RWANDA UNDER UDVIKLING på CSS 
(Øster Farimagsgade 5) lok. 1.1.18. mandag d. 7. 
marts kl. 16.30 – 19.30. Under arrangementet vil 
der blive serveret mad, kage og kaffe kan købes 
til studentervenlige priser. Mød bl.a. Holger Bernt 
Hansen (professor ved Center of African Studies), 
Astrid Smetana (Educat) og ungdomslederne for 
vores aktuelle projekter.
Håber at vi ses!
/Red Barnet Ungdom, IMCC Mental Health og 
IMCC Rwanda
 

studenterklubben
laaaaaaaaaaang fredagsbar

sÅ er det blevet tid til lang fredagsbar igen, og vi hÅber 
selvfØlgelig du kommer.
dØrene Åbner klokken 11.00 og lukker igen klokken 23.00. 
til dem der er kommet ind inden da lukker baren kl. 23.30 
og vi smider jer ud klokken 24.00.

til denne fredagsbar mÅ du gerne have en enkelt gÆst 
med pr. studiekort.

husk i Øvrigt at vÆre sØde ved hinanden i kØen og mod 
dem i dØren. og husk kontanter til baren.

vel mØdt
studenterklubben
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Er du godt udrustet…
til et praktikophold i troperne?
Er du glad for udfordringer, søger du kulturelle samt professionelle oplevelser? Så kom til dette forårs 
tropemedicinske kursus i Odense og få en forsmag på hvad det vil sige at være udsendt. 
Vi får besøg af flere fantastiske undervisere som alle er i stand til at give dig et indblik i at arbejde i et 3. verdensland. Der vil være rig mulighed 
for at stille spørgsmål og få gode råd med på vejen.   

Sidst men ikke mindst vil du få rig mulighed for at være social med studerende fra de andre byer. 
Alle er velkomne. Vi skal nok være behjælpelige med sovepladser.
Er det noget der vækker din interesse, så skynd dig at melde dig til og vil du vide mere, tøv ikke 
med at gribe telefonen og ring til os på:
25142685 (Nadia) eller 23492905 (Søren)

Praktiske oplysninger:
Vil du gerne deltage i vores fantastiske kursus skal du sende en mail til tropemedkursus.pit.
odense@gmail.com med navn og by. Derudover skal der indbetales 75 kr. til følgende konto; 
Reg. nr.: 8401
Konto nr.: 1097833 
Skriv: TMK + eget navn. 
Ansøgnings- og betalingsfristen er den
22. april

Vi glæder os meget til at se dig. 
MVH PIT Odense

Basisgrupper

Vil du udsendes med PIT??

Forår 2011: 2 restpladser på Christian Hospital 
Mungeli, Indien (maj - juli)
Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhat-
tisgahr, Indien. Hospitalet er stedet for dig der 
har lyst til at assistere til mange operationer 
og evt. få hænderne ned i forskellige mindre 
operationer, såsom kejsersnit og hysterektomier, 
blødende ulcus og appendicit etc. Hospitalet er 
et mindre hospital bestående af 80 sengepladser 
fordelt på forskeligge afdelinger og der
arbejder i øjeblikket 6 læger.

Hospitalet er et gammelt PIT hospital, der har 
ønsket at få flere studerende ned. Derfor er der 
nu de to ekstra pladser her i foråret/sommeren. 
Gå ind på www.imcc.dk under PIT, hvis du er 
interesseret i at læse gamle rapporter.

2 restpladser i Mbulu, Tanzania 
(maj-juli).

Dette hospital i Tanzania har haft samarbejde 
med PIT siden foråret 2010 med afrejse på en 
lidt ny måde. Der sendes hver gang to medicin-
studerende, en folkesundhedsvidenskabsstuder-
ende og en antropologstuderende afsted.

Meningen med opholdet for de medicinstud-
erende er stadig, at det skal fungere som et 
3 måneders klinikophold, hvor man deltager 
i det daglige arbejde på hospitalet, med bl.a. 
at gå stuegang og assistere til operationer og 
være i skadestuen - helt som et normalt PIT-
ophold. Udover dette ville det jo være oplagt at 
planlægge eksempelvis undervisningsseancer 
sammen med de andre studerende i evt. kost, 
hygiejne, symptomer på malaria eller hvad de 
enkelte
studerende selv finder spændende. Evt. samle 
data ind til en OSVAL-opgave.
Hospitalet har ca. 150 sengepladser, og har flg. 
afdelinger:

En pædiatrisk afd., en mande afd. med blandede 
medicinske og kirurgiske patienter, en kvinde 
afd. med blandede medicinske og kirurgiske 
patienter, en fødeafdeling, en lille afdeling til 
for tidligt fødte børn, et stort operations rum 
og et lille rum til mindre indgreb. Desuden en 
klinik for HIV/TB patienter og en klinik for 
”mother and child health”. Se desuden www.
imcc.dk under PIT for rapporter fra udsendte 
i foråret 2010.

1 restplads i Kirinda, Rwanda 
efterår 2011.

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

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

2 restpladser i Padhar, Indien efterår 
2011
Padhar Mission Hospital ligger i Betul distrik-
tet, Madhya Pradesh, Indien.
Hospitalet er et lille land-hospital i det cent-
rale indiske højland, med ca 200 sengepladser, 
og drives af en kristen lutheransk mission. 
Hospitalet har både medicinske og kirurgiske 
afdelinger fordelt på forskellige specialer (gyn-
obs, ortopædkirurgisk, pædiatri, oftalmologi, 
radiologi, anæstesi, tandlæge). Hospitalet har 
før modtaget studerende fra Tyskland, Sverige 
og Schweitz, men der er ingen lokale studerende. 

Det er muligt at bo på selve hospitalet, hvilket 
koster 650Rs/ daglig (ca. 80kr) og inkluderer 
3 daglige måltider. Se evt mere på http://www.
padharhospital.org/
Opholdet er som udgangspunkt sep-dec (3 mdr), 
men aftales individuelt med hospitalet. Med dem 
aftaler du også hvilket hospitalsudstyr det er 
godt at tage med. Hospitalet er en ny kontakt, 
dvs. du bliver blandt de første der sendes ud 
med PIT, hvilket betyder at vi meget gerne vil 
have tilbagemelding på hvordan opholdet har 
været.

Alle fire ophold fungerer som et 3 måneders 
klinikophold. For alle ophold gælder det, at 
du skal have bestået 8.semester når du bliver 
sendt ud, og du skal selv financiere opholdet 
(flybillet, vacciner, et lille beløb til kost og logi, 
og hvad der ellers måtte være af udgifter i forb.
m. opholdet).

Pladserne fordeles efter ”først til mølle prin-
cippet” fra d. 4/3 kl .12. Skriv blot en mail 
med oplysninger om navn, semester og evt. 
rejsemakker til:

hospitalsgruppen_pit@hotmail.com

Mvh PIT

PS: HUSK DESUDEN ANSØGNINGSFRIST 
D. 15. MARTS FOR UDSENDING I FORÅRET 
2012. SE MERE INFO PÅ
www.imcc.dk/pit
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Basisgrupper

MÅNEDSMØDE I SATS
ONSDAG 2. MARTS KL 16.15 I 
LOUNGEN, STUDENTERHUSET 
(PANUM)

Så er det tid til månedsmøde igen. Vi gennemgår 
hvad der er sket siden sidst og løber kort igennem de 
kommende arrangementer. Derefter vil en række stu-
denterforskere fortælle om deres projekter inden for 
anæstesi, intensiv medicin og traumatologi. Kom og 
bliv inspireret - det bliver helt sikkert spændende!

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
   - Basisgruppebazar (28. februar)
3. Kommende arrangementer
   - Kick-off (5. marts)
   - Metodekursus 1 (10. marts)
   - Aktivitetsdag i Studenterhuset (12. marts)
   - Foredrag om neuroanæstesi (17. marts)
4. Oplæg fra diverse studenterforskere i anæstesiologi, 
intensiv medicin og traumatologi
5. Eventuelt

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

METODEKURSUS 1

Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs 
adgang og nødtracheotomi på donationsmateriale 
(mors) vil blive gennemført

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og 
koster 30 kr. Der forventes en basal forståelse for 
de anatomiske forhold, svarende til indgrebene, dvs. 
bestået 3. sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra fredag d. 4. marts 
kl. 16.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen
Martin Vedel Nielsen

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. 
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, 
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi 
er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. 
Medlemskontingentet er 50kr. om året og giver mu-
lighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

Klinikeren, 
Forskeren
og Patienten

Multipel sklerose
Omkring 7000 dan-
skere har multipel sklerose, og hvert år 
får 300 nye personer stillet diagnosen!
Kom og hør mere om sygdommen fra tre 
forskellige vinkler:

Forskeren: Overlæge Finn Sellebjerg
Klinikeren: Professor Per Soelberg 
Sørensen
Patienten: Formand Susanne Katz, 
Scleroseforeningen i København

Torsdag d. 10. marts kl. 16.15
i mini-aud. 29.01.32 (kælder-audito-
rierne ved tandlægerne)

Vel mødt!
FORNIKS (Foreningen af Neuro Inter-
esserede Københavnske Studerende)
www.forniks.dk
Find os også på Facebook og KUnet
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Introduktion
I sidste uge arbejdede Draco og Duplo på deres ap-
proach anxiety, på at kunne åbne et sæt og observere 
ens mål. Det handlede ikke om at blive i samtalen 
men bare at få sættets opmærksomhed. I denne uge 
skal åbneteknikken videreudvikles og der inkluderes 
teorier og teknikker man kan bruge til at opretholde 
opmærksomheden fra målet.

Mission 3

Åbne et mål og starte en samtale – del 2
Som det erfares fra sidste uge så skal åbnerne være 
interessant og unik. Det skal være noget hun ikke har 
hørt før. Selvopfundne åbnere skal være komfortable, 
gøre målet nysgerrig og være et springbræt til videre 
samtale. Når man åbner er det ikke kun selve åbneren 
der er vigtig men ”rooting” og ”time constraint”. 

Åbne 3 kvinder med selvopfundne åbnere
Der kan bruges flere forskellige typer af åbnere når 
disse mål skal åbnes. Det kan være direkte åbnere 
hvor man viser interessen med det samme, indirekte 
åbnere som holder fokus på noget allerede eksister-
ende og absolut ikke på målet, og til sidst er der de 
situationelle åbnere hvor man kommenterer på noget 
der sker i nærområdet. Åbnere skal aldrig starte med 
en undskyldning.

Læs kvindeblade og brug nogle af historierne 
som åbnere til 2 kvinder[13] 
Hele spillet handler om at forstå hvordan kvinder 
tænker. Deres styrker og deres svagheder. Begynd 
med det samme at læse alle de dameblade du kan få 
fat i. Der vil være historier om alt fra om hvordan man 
skal klæde sig som kvinde og hvordan man reagerer i 
forskellige situationer. Husk på nogle af historierne og 

brug dem som åbnere i form af: ”Er det sådan kvinder 
tænker?”.

Åbne 3 kvinder eller grupper med kvinder og 
tilføj rooting og time constraint [7-9]
Det her handler om at modificere åbnerne så det ikke 
virker som om man bare bruger en åbner for at score 
hende. Man skal virke som om man har derimod en 
reel grund til at snakke med hende og ikke vil forstyrre 
hende i ubestemt tid. At have en grund til at snakke 
med hende kalde ”rooting”. Man bruger rooting for 
hun ikke tror man er som alle andre AFC’ere derude og 
bare vil i seng med hende. AFC’ere holder ofte samtalen 
med en ny pige kørende indtil hun tilfældigvis er scoret. 
Dette kan være irriterende og frustrerende for kvinden, 
derfor er det vigtigt at vise hende at du ikke er der for 
evigt, brug en time constraint. 

Field Rapport
Draco har været i byen og arbejdet på åbnere. Det har 
for Draco været en meget udfordrende uge da han 
ikke synderligt nyder at læse kvindeblade. I torsdags 
var han på Egmont, der mødte han en HB8 hvor der 
blev forsøgt en åbner:
Draco: Hej, jeg har et stort problem. Jeg ved ikke om 
jeg skal drikke mig monsterfuld og pjække i morgen 
eller om jeg skal tage tidligt hjem?
HB8: Bestil da et shot til os og lad os drikke det.
Det er vigtigt aldrig at betale for en kvinde da det viser 
lav værdi hos manden. 
Draco: Jo lad os købe 2 shots hver. 
HB8: jeg har ikke nogen penge, jeg smutter over til 
mine veninder
HB8 vender sig om og går.
Det lykkedes ikke for Draco at få HB8 til at nå hook 
point, hun ville bare have drinks. Et andet forsøg fejlede 
fuldstændig da Draco havde drukket mere. En klassisk 
nybegynderfejl.

Draco: Dame! Vil du danse med mig, men kun dette 
nummer da jeg skal hjem bagefter, for jeg er for fuld!
Denne åbner prøver at tilføje en falsk time constraint 
men samtidig viser det lavere værdi da Draco kom til 
at sige han var fuld og ikke kunne styre sin brandert! 
Det resulterede i at målet vendte sig om og gik.

Duplo har i denne uge begravet næsen i dameblade 
og har efterhånden lært alt, hvad der er at lære om 
kvinder og deres interesser. Dog har Duplo måttet 
erfare, at der er et stykke vej fra at kende teorien til 
at mestre teknikken.
Duplo: ”Hey, lad mig prøve at gætte prisen på din top… 
Hmm, 7.999 kr?”
HB8: ”…”
Duplo: ”Det er bare fordi, jeg har set den i Woman. Er 
det ikke Christian Dior?”
HB8: ”Den er fra H&M. Jeg bliver nødt til at gå nu!”

Duplo: ”Hey, flotte sko du har. Du skulle prøve at få fat 
i dem i lilla. Det bliver forårets farve.”
HB7: ”Tak, flot skjorte.”
Duplo: ”Tak…” (stilhed)
HB7: ”Nå, men jeg skal også videre.”

Duplo er blevet bedre til at tage kontakt til piger, men 
skal stadig arbejde med at holde samtalen kørende.
Ordliste
AFC [navneord] –average frustrated chump
Det er en forkortelse for en person der ikke har nogen 
forståelse for kvinder eller kan finde ud af at score. Det 
er Draco og Duplo før deres forvandling. 

Ordliste
Sæt [navneord]
Et sæt er en gruppe eller en kvinde som man snakker 
med.

Duplo og draco's scorekursus!
Uge 3

Kontakt
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. 



1818 Har du 12 minutter?

“Vallak!"
Av for den for en revy! Endnu engang har medicinerrevyen lagt sig i selen for at bringe os en aften med spas, 
løjer, god musik og ikke mindst et imponerende setup. Med smuk musik fra pink floyd blev årets revy: "Har 
du 12 minutter? - så har vi en fair udløsning!" skudt i gang! Allerede efter årets UV-sketch kiggede politik-
satiren frem i form af Lars Løkke Rasmussen, udklædt som Darth Vader, med sin kommunikationsrådgiver 
i skikkelse af en stormtrooper. Darth Vader forsøger ved hjælp af sin jedi magt at undvige en journalists 
dybdegående spørgsmål. Journalisten synes Lars Løkke er dybt åndssvag, og som han bliver fremvist af 
Morten Nielsen i alt for stramt Darth Vader børneudklædningstøj, kan vi kun give ham ret!! 
Milena fik også en velfortjent bemærkning med på vejen, da Lars og resten af hans liberale lejesvende satte 

standarden for, hvad man måtte og ikke måtte, i en fantastisk 
komisk udgave af Omsen og Momsens gamle klassiker. 

I første akt så vi desuden hvordan kroppen forsvarer sig selv, når den er i krig med omverdenen 
til roskilde-festival. Her måtte Sekret Service komme General T-lymfocyt til undsætning, for 

"Korpus musst sein!!". Vi så hvordan håndværkere holder frokostpause i en smukt koreogeret og meget, 
meget nonsens, og meget, meget morsom fingerdans. Frustrationer på læsesalen blev belyst, og vi så en 
ganske overbevisende reklamesang for Polypharm. Vi fik også et indblik i hvordan det egentlig foregår 
på psykiatrisk afdeling, hvor overlægens verden pludseligt falder sammen, da han indser, at han ikke kan 
være på et rigtigt hospital: Der er rengøring og GRATIS kaffe!!! 
Første akt bød også på et glædeligt gensyn med den kære statsminister, da selvsamme journalist som tidligere 
igen forsøgte at få et interview. Det blev denne gang besværliggjort af et utal af besværgelser, fra Lars Løkke, 
der nu var udklædt som Harry Potter, med sin bedste ven; kommunikationsrådgiver Ron Weasley. 
Hele første akt blev, som altid, flot samlet af en gennemarbejdet lydside fra bandet, som udover at spille til 
de frække sygeplejersker, der med koden - 2222 dømmer over levende og døde, skabte en god stemning 
i sceneskiftet. Publikum 
kom dog først rigtig 
med på musikken, da 
Daniel Dybdal bragede 
"You Know My Name" 
ud over masserne! 

Medicinerrevyen



1919-så har vi en fair udløsning!
I anden akt var det bl.a. tid til en tur i rummet med en 
hobbyastronaut fra Vejle, at få en lille reklamesketch 
fra skadestuen.nu, få besøg af Julian Assange og møde 
de siamesiske tvillinger Steen og Bo. 
Derudover fik vi et indblik i skadestuelægens rædsler, 
da hele skadestuen forsøger at overbevise hende om, 
at det er dem der har "Mest Ondt". Hvem skal man 
behandle først? Hende der har " forstuvet min nyre i 
sidste uge",  eller hende der "startede med liggesår, og 
nu har jeg hareskår". Ja, og "så så man lige mig, jeg har 
gigt i kraniet." En svær beslutning!
Så var det lettere at bedømme de tre gentlemen, der 
konkurrerede i at imitere lyde, omend afgørelsen ikke 
var helt som vi havde forventet..

Gensynsglæden var ubeskrivelig, da anden akt igen viste Lars Løkke på slap line, denne gang i 
skikkelse af Gandalf. Og endelig gav journalisten op, da Gandalf med spæd stemme fik fremstam-
met "You Shall Not Pass!!" 
Vi københavnere fik os i anden akt en slem forskrækkelse, da vi så hvordan hospitalsforholdene er 
på landet. Vi fulgte en lille familie i hestevogn, der var på vej til sygehuset, for mor var skidt. Bagpå 
sad storebror og lillesøster og kedede sig, for turen til supersygehuset er lang. Storebror gjorde dog 
hvad han kunne for at underholde sig selv, med skarpe observationer som: "Der sidder en flue på 
dig, det er fordi du er lavet af lort!" - God, gedigen jydsk humor!!
Men lige inden slutningen på dette års intet mindre end fabelagtige og fantastiske revy, kom noget 
af det sjoveste, vi på redaktionen nogensinde har hørt fra medicinerrevyen... Bertel Haarder fyldte 
rollen ud som julemand i Magasin, hvor det i stedet for at gå ud over DR1’s journalister, gik ud over 
de nysgerrige børn på julemandens skød... Der kan man da tale om barndomstraumer!
Derfor vil vi på MOK gerne kåre årets bedste sketch til at være “Juletid er Hyggetid” starring Bertel 
Haarder spillet af Erik Sandsten.
MOK-redaktionen har både grædt, grint og faldet om på gulvet i latterkramper og kan kun anbefale, 
at man ser DVD’en, hvis man ikke har set showet... Ellers kan man jo altid komme næste år.
Tak til medicinerrevyen for et fantastisk show!”
                Jonas og David/ MOKred



Så er det snart fastelavn og MOK vil selvfølgelig gerne være 
behjælpelig med lidt udklædning så her er din helt egen 

MILENA-MASKE
Klip selv ud og sæt en elastik i.

MILENA-MASKE
Klip selv ud og sæt en elastik i.


