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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: Jannie Pedersen / chef-redaktrisse-vikar-læge på MOK

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  PIPPI månedsmøde kl. 17.00 i store mødesal se s. 8

Torsdag: Donaid månedsmøde kl. 19.00 se s. 7
  FORNIKS foredrag om mutipel sklerose kl. 16.15 se s. 8
  PMS månedsmøde i Studenterhuset kl 17.00 se s. 8  

Fredag: Infomøde omkring dissektionsturen 2011 kl.   
  14.15 i lokale 1.2.32 

Lørdag: Jonas tager på ski
  

Søndag: Tv2 viser Operation Valkyrie uden afbrydelser
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Introduktionsmøde til KAG-simulatorforsøg kl. 20 se s. 9
  Lær om drukneulykker hos PUC kl. 21.00 se s. 6
  Stiftende generalforsamling for basisgruppen for gynækologi og   
  obstetrik se s. 8
  SIMS månedsmøde kl 17 se s. 8

Tirsdag: PITs ansøgningsfrist for udsending i foråret 2012
  SEHAT månedsmøde i lille mødesal kl. 17 se s. 8

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

7Introduktion2
I sidste uge blev der arbejdet videre med kunsten at 
åbne og fik nogle teknikker til at arbejde med åbnere. 
Der blev arbejdet med rooting og time constraint. 
Denne uge vil der blive arbejdet med at holde kvinden 
interesseret efter åbningen og nogle teknikker til at 
gøre dette.

7Mission 12
Holde opmærksomheden efter åbningen, lær at lave 
hooks og threads.

Det hele handler ikke bare om at åbne damer, men i 
sidste ende skal dette kursus munde ud i et close. At 
holde kvinden interesseret efter åbningen kræver nogle 
teknikker. Det første der er vigtigt er at gennemtænke 
åbningen hvis målet spørger ind til detaljerne i den. 
Der er to teknikker der kan bruges for at gøre kvinden 
interesseret i samtalen. Det gælder om at undgå pinlig 
tavshed og sørge for at holde hende interesseret og 
aktiv samtalen. Den pinlige tavshed undgås ved at 
åbne flere ”threads” og holde hende interesseret og 
aktiv gøres ved at bruge ”hooks”. 

Nedskriv to historier fra det virkelige liv og prøv 
dem på 2 kvinder
Det gælder om at have nogle sjove og interessante 
historier som man kan fortælle grupper og sørge for 
at holde en hel gruppe fascineret og underholdt. Til 
at starte med skal man øve sig i at fortælle historier 
med point of no return og klimaks. Det kræver meget 
øvelse at blive god til at fortælle historier så det er en 
god idé at skrive nogle af dem ned og øve sig i dem. 
Disse historier skal også prøves på to sæt også inde-
holdende kvinder.

Lav hooks og flere threads med 2 grupper
Når man er i gang med en åbner kan man begynde på 
at snakke om et nyt emne og det vil føre til man ikke 
snakker emnerne tynde og man ikke oplever pinlig 
tavshed da man bare kan hoppe tilbage til en af de for-
rige threads. Når man er i gang med at holde samtalen 
kørende kan man ved at undlade at nævne vigtige 
detaljer holde hende interesseret i samtalen. Man kan 
undlade at fortælle hvad man studerer men bare sige: 
”på mit studie”. Denne teknik er at lave et hook.

7Field Rapport2
Draco har i denne weekend været i byen for at sarge. 
Han mødte to lyshårede piger udeforan indgangen 
til baren og der åbnede han dem med at spørge om 
de ikke ville med ind i baren. De sagde jo de kom 
senere. Da de endelig kom ind så gik Draco smilende 
hen og de udbrød: ”Er det nu dig igen?”. Draco 
lavede det klassiske trick med at sætte sig på den ene 
side af pigerne og snakke til den der var længst væk, 
men hende der var længst væk ville ikke snakke med 
Draco. I stedet begyndte Draco at snakke med den 
anden pige.

Draco: nå er du her fra byen?
HB7: nej, jeg er fra Svendborg.
Draco: nå kender du så Francois[navn er ændret]
HB7: nej men jeg kender hans lillebror
Draco: Okay, så skal du se en video af Francois hvor 
han er sindssygt fuld fra vores skiferie.

Draco viser videoen og mens den spiller fortsæt-
ter han samtalen og laver flere threads. Desværre 
begyndte Dracos telefon at ringe med hemmeligt 
nummer og Draco bad HB7 om at tage den. Han 
gjorde dette for at hun ikke skulle føle sig udenfor, 
men det var telefonfis og personen i telefonen sagde: 

”HAN HAR KLAMYDIA!?”. HB7 mistede interessen 
og sagde hun ville købe en drink i baren og han 
behøvede ikke gå med.

Duplo har prøvet at finde på spændende historier fra 
sit eget liv, som han kunne imponere pigerne med. 
Der var mange muligheder, men valget faldt på den-
gang Duplo vandt en konkurrence om at stå længst 
tid på et mekanisk skateboard. Den anden historie 
handler om engang reddede en kat ned fra et træ.
Duplo var til fredagsbar og udvalgte sig en sød HB7, 
som stod alene ved baren.

Duplo: Har du nogensinde været på skiferie?
HB7: Ja…
Duplo: Har jeg nogensinde fortalt dig om dengang 
jeg vandt en snow board konkurrence?
HB7: Nææh…
Duplo: Det minder mig om at jeg også engang har 
reddet en kat!
HB7: Okay flot, men hvad har det med sagen at 
gøre?
Duplo: Nå ja, vi snakkede jo om snow board konkur-
rencen. Den vandt jeg jo!
HB7: Jeg skal over til min veninde nu.
Duplo: Okay, vi ses…

7Ordliste2
Close [navneord]
Det kaldes også at lukke. Der er forskellige former for 
close. Der er number close hvor man får et telefon-
nummer, date close hvor man aftaler at mødes på et 
andet tidspunkt og så er der bare close som betyder 
man elsker med pigen.

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. 

Kære ivrige læsere! Vi har på redaktionen læst et par bøger, som vi gerne vi fortælle jer om! Vi 
håber i er enige! Vi kan jo afsløre så meget, at det er en børnebog, og at 2'eren er bedre end 1'eren!

Resume:
Ralf og Milena er kærester. Men 
en dag virker det som om Milena 
slet ikke ser Ralf mere. Hun und-
går ham. Er det bare fordi hun har 
set ham sammen med en anden 
pige? Hvor længe varer 
kærligheden?

Redaktionens vurder-
ing:
Denne første bog i serien 
om Milena og Ralf er 
efter vores mening noget 
urealistisk, uetisk og virker 
som dårlig indflydelse på 
de børn, der læser den. Den 
måde Ralf kæreste lyver på 
om familie og gnavere er nemt 
at gennemskue og plat...

Antal hoveder:

Resume:
Kærlighed er ikke andet end rod og 
problemer. Men når Ralf ser ind 
i Milenas sorte øjne eller hører 
hendes stemme, kan han godt se, 

at det her bliver ikke let. 
Men han har besluttet 
sig: Han må slå op med 
Milena. 

Redaktionens vurdering:
Anden bog i serien 
formår derimod at be-
tage læseren over mængden 
af retfærdighed, når man 
nærmest føler realisme og 
ren Katharsis! Her formår 
vores helt som i enhver anden 
klassiker at tage den moralsk 
rigtige beslutning til sidst!

Antal hoveder:

Af Jonas/MOK-red
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Uddrag af SUND-info Nr. 159 - 4. marts 2011
Redigeret af Jannie Pedersen / chef-redaktrisse-vikar-læge på MOK
Du kan fi nde SUND-info i sin fulde længde i din KU-mail eller på http://sund.ku.dk

Undersøgelser i sagen om Milena Penkowa
Dekanatet har i denne uge udsendt to allemails angående sagen om Milena Penkowa. 
Den ene meddelelse redegør for de undersøgelser, der er sat i gang af sagens forskellige 
aspekter. Den anden meddelelse omhandler den nært forestående undersøgelse af Milena 
Penkowas videnskabelige produktion. 
De to allemails kan læses på KUnet:
https://intranet.ku.dk/sund/Nyheder/Sider/MP-undersoegelse.aspx
https://intranet.ku.dk/sund/Nyheder/Sider/MP-gennemgang.aspx

Oprydningsdagen 2011 afvikles torsdag den 9. juni
Torsdag den 9. juni holder SUND sin efterhånden legendariske oprydningsdag. Brug dagen på at få 
ryddet op i gemmerne. Den fælles indsats vil vi fejre med affaldsbal i varegården om eftermiddagen. Ved 
oprydningsdagen i 2010 blev der på dagen bortkørt 70 tons affald og yderligere 20 tons blev bragt af 
vejen de følgende dage.
Oprydningsdagen er i år særligt vigtig, da oprydning og udsmidning er et væsentligt element i forbere-
delserne til at kunne omdanne store dele af Panum til en byggeplads. Desuden vil nedrivning, byggeri, 
midlertidige kontorer og efterfølgende en række fl ytninger fungere langt lettere, hvis der på forhånd er 
ryddet op på SUND. I år vil der være særligt fokus på fl ugtveje, gange og depoter

Åbent seminar den 9. marts om handicap og rettigheder i udviklingslandene
ENRECA Health og Copenhagen School of Global Health, CSGH, står bag et seminar onsdag den 9. marts, 
med fokus på, hvad nationale regeringer og internationale hjælpeorganisationer gør for at sikre rettigheder 
for handicappede, og hvad danske patientorganisationer, forskere og donorer kan gøre. Antallet af personer 
med handicap stiger i udviklingslandene, men landenes sundhedssystemer såvel som politiske systemer 
er sjældent gearede til at tage sig af alle.
Ved seminaret, der foregår kl. 14.15-16.00 i værelse 1.1.12 på CSS i Øster Farimagsgade 5 vil professor 
Flemming Konradsen fra CSGH give et oplæg, hvorefter der er paneldebat mellem repræsentanter fra Dansk 
Handicap forbund, DANIDA og partiet SF. Seminaret er åbent for alle og afholdes på engelsk.
Yderligere information: http://globalhealth.ku.dk/events/2011/physical_disabilites_/

Nye e-mail angreb på vej for at stjæle brugernavne og password
Ved det seneste phishing-angreb på KU fra internet-svindlere er kun 5 ansatte på SUND faldet i den profes-
sionelt udseende e-mail fælde og har udleveret brugernavn og password i en svar-mail.
Heldigvis var SUND-it advaret natten før angrebet og nåede at opfange de afsendte mails før de forlod 
SUND’s servere ved at blokere for svarmuligheden.
Reglen gælder stadig: brugernavn og password skal ALDRIG udleveres. Uanset henvendelsen. 
SUND-it gør samtidig opmærksom på og advarer mod en ny phishingmail kampagne, som under SKAT´s 
logo prøver at komme i ulovlig besiddelse af brugeroplysninger.

SUND-info fi ndes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. 
fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
kommunikationskonsulent Michael Loua, mlo@sund.ku.dk. Deadline er 48 timer før udgivelse.

Kære basisgrupper og 
foreninger på SUND
Datoen er blevet offentlig gjort for næste ansøgningsrunde i 
studenterpuljen på SUND

Derfor vil vi i SundRådet indkalde til et informationsmøde, 
hvor vi gennemgår hvordan ansøgninger hertil bør være. Hvad 
der ligges vægt på, og specielt hvad der gives penge til, og hvad 
som der ikke bliver givet til.

Ansøgningsrunden i efteråret 2010 var ikke helt vellykket, da 
vi blev nød til at afholde to ansøgningsrunder, da kun få ba-
sisgrupper havde indsendt ansøgning rettidigt, og ansøgninger 
var af meget svingende kvalitet.

Der kan være mange grunde til dette, men vi vil i SundRådet 
gerne forsøge at sikre, at jeres grupper er så godt forberedt som 
muligt, så pengene kan blive delt så optimalt og fair ud som 
muligt. Der har været en række ændringer i studenterforum, 
her i blandt hvordan pengene bliver delt ud. Dertil kan SUNDs 
hjemmeside være decideret misvisende, men alt dette vil vi 
komme ind på.

Vi håber også på en dialog med grupperne om, hvordan Sun-
dRådet yderligere kan hjælpe foreningslivet på SUND.

Vi opfordrer desuden grupperne til at gå ind på http://sun-
draadet.dk/side6.html og tjekke at deres kontaktoplysninger 
og tekst er korrekt, da det i fremtiden er disse som der vil blive 
brugt, og ikke nødvendigvis de samme som er blevet anvendt 
til denne mail.

Mødet vil blive afholdt d. 17/3 i studenterhuset klokken 17:15, 
og vi vil meget gerne have svar på, om hvorvidt I kommer.

Medvenlig hilsen
Sandra Viggers, Christian Dobrzanski 
og Alexander Henriksen 
Medlemmer af SundRådet og Studenterforum

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 10, 2011
De ti bud V: Du må ikke slå ihjel 
Ah, endelig et bud, som det er nemt at sige, Det 
overholder jeg 100% om. 

I tidligere føljetonafsnit har Nicolai skrevet om 
de ti bud som gode og praktiske leveregler, som 
gør det muligt at holde sammen på et samfund. 
Her er netop femte bud oplagt at nævne. Det 
bliver simpelthen noget rod, hvis vi myrder løs 
på hinanden for et godt ord. 

Jeg nævnte efterfølgende (i uge 7), at en pointe 
med de ti bud – udover det rent praktiske 
– kunne være, at de simpelthen viser, at det 
er svært at være menneske, for set i bakspejlet 
viser det sig, at selv den mest ihærdige og ren-
skurede kristne fundamentalist ikke kan se sig 
fri for at have forbrudt sig mod buddene. Det 
er ganske enkelt ikke muligt at leve et helt liv 
uden at forbryde sig - i større eller mindre grad 
– mod disse ellers udmærkede principper. Den 
erkendelse er sund.

Men er det femte bud så en fribillet for de fl este af 
os? Eller indeholder dette enkle bud også stof til 
eftertanke? Det kan forekomme så enkelt og ab-
solut, og så er det alligevel svært ikke at prøve at 
snige fortolkninger ind, der åbner for omgåelser. 
Der rejser sig en lang række spørgsmål, som ikke 
er helt så enkle; faktisk rører det femte bud ved 
noget af det mest fundamentale og vanskelige i 
livet, nemlig forholdet mellem liv øg død. Døden 
er desuden provokerende irreversibel; et taget 
liv kan ikke gives tilbage igen. 

Hvad er egentlig liv? Hvornår kan vi anse et 
befrugtet æg for at være liv, som ikke må slås 
ihjel? Hvorfor kan grænsen flyttes? Gælder 
buddet også dyr? Må vi slå dyr ihjel, for at få 
mad på bordet? Hvis vi slagter dem humant? 

Overtræder jeg det femte 
bud, når jeg klasker en 
myg med vilje? Eller når 
jeg uforvarende træder på 
en regnorm? Har planter liv? 
Kan vi forhandle om buddets 
gyldighed, når tanker om aktiv 
dødshjælp dukker op? Er det i orden 
at dræbe i selvforsvar? Eller for at forsvare sine 
kære? Eller sine venner? Har jeg retten til at 
tage mit eget liv?

Hvad med krig? Hvorfor kan en stat – som 
repræsenterer mig - tillade drab i en politisk 
sammenhæng? Og hvad skal vi mene om 
dødsstraf? Kan det give mening i visse sam-
menhænge og ikke i andre? 

Jeg har ikke noget enkelt svar. Eller det vil 
sige, at det enkle svar ville være, at det femte 
bud gælder absolut, uden undtagelse, altid, 
overfor alt liv. Det enkle svar vil så bare betyde, 
at jeg alligevel må indse, at jeg ikke engang kan 
overholde det femte bud. Slet ikke. Og så er jeg 
tilbage ved min oprindelige pointe.

Det svar, som skal til, for at jeg kan hævde, at jeg 
overholder det, kan jeg ikke komme med. 

Så jeg kan selvfølgelig også bare acceptere, at det 
femte bud – eller de ti bud i det hele taget – ikke 
har nogen relevans eller gyldighed i moralsk 
forstand. Reglen om at man ikke må slå ihjel er 
rent praktisk og samfundsopretholdende i den 
forstand, at grænserne for reglens udbredelse til 
en hver tid er til forhandling. Men spørgsmålene 
er stillet. Og det er måske et mål i sig selv.

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Kære medstuderende
Som de fl este af jer har bemærket, har biblioteket på Panum, 
som nu ikke længere må kaldes bibliotek, været udsat for nogle 
ændringer. 

Overgangen fra bibliotek til ”døgnåben læsesal” indbefatter, at 
biblioteket nu er døgnåbent samt fl ere læsepladser. Til gengæld 
er der ikke længere nogen bibliotekarer, og kun håndbøgerne 
er blevet tilbage.

Dette har resulteret i en del bekymringer blandt nogle studerende 
for biblioteket/læsesalen. For os har bekymringerne specielt 
været udsigten til en uopdateret håndbogssamling, rod og kaos 
samt at bøgerne forsvinder uden opsyn.

Derfor startedes en underskriftsindsamling, hvor mange af 
bibliotekets brugere skrev under på, at disse udsigter ikke er 
acceptable.

SundRådet og Medicinerrådet bad om at dette blev taget op i 
mellem de studerende og fakultetet, og på studenterforumsmødet 
d. 22. februar blev det taget op med prodekanen for uddannelse 
Hans Henrik Saxild. 

Hans Henrik Saxild fortalte, at Det Natur- og Sundhedsvidenska-
belige Fakultetsbibliotek, tidligere KUB Nord, ville være ansvarlig 
for at opdatere håndbogssamlingen, så at dette skulle være i 
orden. Han virkede positivt stemt for vores forslag om at have en 
studentermedhjælper til at sikre, at der er orden på læsesalen

Omkring sikkerheden af bøgerne blev fl ere ideer lagt for dagen, 
og der vil nu blive undersøgt muligheder for at styrke sikkerh-
eden.

Vi er glade for at biblioteket er døgnåbent, og hvis det i fremtiden 
bliver sådan, at håndbogssamlingen fungerer, at der ikke hersker 
kaos, og at der ikke mangler en masse bøger, så er vi tilfredse 
med de nuværende omstændigheder. 

Vi vil selvfølgelig holde øje med biblioteket/læsesalen og sikre, 
at der er acceptable studieforhold for de studerende.

Med venlig hilsen
Initiativtagerne til underskriftssamlingen, Medicinerrådet og 
SundRådet

Fortsættes på næste side
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Studiekreds: Mig og min hjerne
Hvad fortæller hjerneforskningen om mig og min hjerne? 
Hvad siger filosofien? Og kan religiøse forestillinger 
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, Blegdam-
svej 1 B, 2200 Kbh. N (Bag Skt. Johannes kirke ved Skt. 
Hans Torv)

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

Studiekreds: Konflikt. Udvikling. Giraf-
sprog.
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 David-
sen 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 Studentermenigh-
eden
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. Kannikestræde 
8, 1. sal

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

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration

• Læseteknik
• Hukommelse

• Notatteknik

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

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

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende, som vil blive først udvalgt.  Alle kan dog 
tilmelde sig her: http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/studieteknik/ 

Studievejledningen for Medicin Uge 10-11 marts 2011

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdag 8/3 0900 – 1000 1000 – 1200  Sedrah A. Butt
Onsdag 9/3 0800 – 1000  1000 – 1200 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 10/3 1200 – 1300 1300 – 1500 Anine T. W. Skibsted
Mandag 14/3 1515 – 1615 1615 – 1815 Sedrah A. Butt 
Onsdag 16/3 1300 – 1500 1500 – 1700 Pernille Heimdal Holm 
Torsdag 17/3 1000 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted 
Fredag 18/3 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse 

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
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl
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

studievejledningen

MOK - The Gathering
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PMS og SAMS inviterer dig til et brag af et temaarrangement!

ANGST
Tirsdag 22.03.11 kl. 16.30 – 19.15

Hannover auditoriet

featuring
Kaj Sparle Christensen, speciallæge i almen medicin, ph.d., formand for arbejdsgruppen for klinisk vejledning 
til behandling af angsttilstande i almen praksis. Hvad er angst og hvordan behandles det i almen praksis?

Angstforeningen, repræsenteret af to medlemmer med henholdsvis social fobi og panikangst. Hvordan 
opleves det at have angst?

Sebastian Swane, afsnitsledende overlæge i psykiatri på psykoterapeutisk specialafsnit, PC Frb, kognitiv 
specialistgodkendt psykoterapeut og tidl. professionel operasanger. Kognitiv behandling af angst.

se mere på facebook eventet ”ANGST 22.03.11”
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WANTED
Studenterklubben efterlyser 120 kopper som er forsvundet på et tidspunkt fra studenterklubben. De blev sidst set i studenterklubben. 
De er af mærket IKEA og der står studklub på nogle af dem. Vedkommende som har lånt dem bedes aflevere dem tilbage hurtigst 
muligt. Vi mangler kopper!

mvh PR/studenterklubben

basisgrupper

MOK - The Gathering

JANNIE

58kg

111km/t 

-80 kilo

En 4'er ligeud

400

Må skrive recepter. Kan dog ikke 
finde ud af det. Søvndrukken. Ved en 
masse , vil dog ikke fortælle noget.

MIKAEL

140kg

3 knob

CEKU  = $

5 havfruer for forsøget

16,32

HALLAS

72kg (i menneskekilo)

Leder stadig - men den er høj!

5£ og 271,83kr

8

104

Har en stortromme. Og en Opel Ka-
dett. Stjæler gamle damers trusser. 
Og andet. 

Hermed MOK - The Gathering kort for de resterende 3 medlemmer af MOK redaktionen. Fremover vil vi lave kort 
ud fra udvalgte studerende, som vi møder i klubben. Hvem ved, måske bliver DIT kort en dag udgivet i 1500 eksem-
plarer? Vent og se! Og i mellemtiden - spil for helvede!

Peter James/MOK

Har i sin ungdom lavet videoer med 
sine katte. Har flere år på søen end 
Titanic og har hovedsagligt brugt 
dem på at spille semiprofessionel 
"beskøjt".
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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:
Kurset afholdes d. 7.-8. 
Maj i Odense. Vil du gerne 
deltage i vores fantastiske 
kursus skal du sende en 
mail til tropemedkursus.
pit.odense@gmail.com 
med navn og by. Derudo-
ver 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

Forår 2011: 
2 restpladser på Christian Hospital 
Mungeli, Indien (maj - juli)
Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhattisgahr, 
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 ek-
stra 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 medicinstuderende, 
en folkesundhedsvidenskabsstuderende og en antro-
pologstuderende afsted.

Meningen med opholdet for de medicinstuderende 
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, symp-
tomer 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.

2 restpladser i Padhar, Indien efterår 
2011
Padhar Mission Hospital ligger i Betul distriktet, 
Madhya Pradesh, Indien.
Hospitalet er et lille land-hospital i det centrale in-
diske højland, med ca 200 sengepladser, og drives af 
en kristen lutheransk mission. Hospitalet har både 
medicinske og kirurgiske afdelinger fordelt på forskel-
lige 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 kliniko-
phold. For alle ophold gælder 
det, at du skal have bestået 
8.semester når du bliver 
sendt ud, og du skal selv 
financiere opholdet (flybil-
let, 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 princippet” 
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

PITs ANSØGNINGSFRIST 
d. 15. marts for udsending i foråret 2012
Er du færdig med 8. semester til foråret 2012? Har du 
lyst på et klinikophold i et 3. verdens land? Så synes 
vi at du skal søge et af PITs 3-måneders klinikophold! 
Til foråret tilbyder vi ophold i blandt andet Tanzania, 

Kenya, Ghana, Zambia og Indien.  

Mere info, samt ansøgningsskema findes på
www.imcc.dk

Vil du udsendes med PIT??

Har du tænkt over hvad det betyder når du tager til 
Afrika med IMCC? Hvem kommer det mest til gavn? 
Og kan det gøre nogen skade?

IMCC’s Lokal Administration i København arrangerer 
uddannelsesdag søndag den 27. marts i København 
og emnet DO NO HARM er på plakaten. Kom og vær 
med til en fantastisk eftermiddag med en spændende 
workshop, søde mennesker og berigende inputs. 

Alle er velkomne, uanset om du er ny, gammel eller 
kommende IMCC medlem
12.00-13.30: do no harm part 1
13.30- 14.00: kaffe & te og andet godt til mavsen
14.00-16.00 do no harm part 2

Do no harm er et projekt startet i 1990érne som 
omfatter opsamling af erfaring og udvikling af 
analyseværktøjer som bistandsaktører kan bruge i 
forbindelse med deres projekter. Formålet er at bidrage 
mest muligt til fred og undgå at levere brændstof 
til  lokale konflikter. Selvom DO NO HARM tager 
udgangspunkt i voldelige konflikter, er det bestemt 
anvendelig i andre sammenhænge. Det kan bidrage til 

større opmærksomhed på og forståelse af den lokale 
kontekst samt hvad ens projekt og tilstedeværelse 
betyder for lokal samfundet.    

Workshoppen er specifik rettet mod den type frivil-
lighedsarbejde vi laver i IMCC, og er særlig aktuelt for 
IMCCére under grønt og blåt interessefællesskab. 

Det bliver et fantastisk arrangement, hvor i kan boltre 
jer i fagligt og socialt nærvær!

Dato og tid: lørdag den 27. Marts kl 12-14.00
Sted: loungen i Stundenterhuset (på parkeringsp-
ladsen)
Arrangører: IMCC Lokal Administration
Transport: Arrangerer man selv. Kommer man uden-
bys fra, bliver transporten dækket af IMCC (husk at 
gemme kvitteringerne).
Tilmelding: til c.molbech@gmail.com senest den 21. 
Marts med angivelse af navn, semestertrin, by samt 
hvilken imcc undergruppe man tilhører. Er man ikke 
med i en undergruppe er man selvfølgelig stadig meget 
velkommen til at deltage. 
Mere info: skriv til c.molbech@gmail.com

DONAID MÅNEDSMØDE
Så er det igen tid til organdonationsmekkaet! 
Donaid er gruppen, der oplyser om organdonation 
og organtransplantation på gymnasier og univer-
siteter omkring i det danske land.
Det er en gruppe, der blomstrer for tiden så kom 
og vær med til at forme fremtiden - en tid med en 
masse organer til alle dem, der mangler!

Det vil foregå på Torsdag den 10. Marts kl. 19:00
Poppelgade 1, 1. th. 
2200 KBH N
(et stenkast fra panum)

Hvis man vil have mad med så skriv lige på 
c.molbech@gmail.com
Det bliver drøn hyggeligt så kom og snus til 
Donaid 
Mvh. DONAID

IMCC UDDANNELSESDAG
Den 27. Marts 2011 kl.12-16 i Studenterhuset

basisgrupper
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BASISGRUPPEN FOR GYNÆKOLOGI 
OG OBSTETRIK INVITERER TIL STIF-
TENDE GENERALFORSAMLING
Mandag d.14.marts kl.18 holder foreningen 
stiftende generalforsamling i store mødesal. Alle 
interesserede er velkomne.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent 
3) Afstemning om navn og antal suppleanter i 
bestyrelsen 
4) Fastsættelse af kontingent
5) Godkendelse af vedtægterne 
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Eventuelt. 

Så hvis du er interesseret i gynækologi og obstetrik, 
eller blot vil høre mere, glæder vi os til at se
dig!
Har du spørgsmål til generalforsamlingen, herunder 
valg til bestyrelsen, er du meget velkommen 
til at kontakte os på tlf. 5192 8190 eller maria.
assens@gmail.com/sofiehaedersdal@gmail.com. 
Fristen for opstilling til bestyrelsen er søndag d.13.
marts kl.12.

Vel mødt
Gynobs’erne på Panum

Klinikeren, Forskeren og 
Patienten
Multipel sklerose
Omkring 7000 danskere har multipel sklerose, og 
hvert år får 300 nye personer stillet diagnosen!
Kom og hør mere om sygdommen fra tre forskel-
lige vinkler:

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

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

Vel mødt!
FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk
Find os også på Facebook og KUnet

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en 
studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterforsk-
erens faglige kompetencer.

KMS 2011
PUFF er netop vendt hjem fra Kongres for medicinsk 
studenterforskning, KMS 2011, der strakte sig over 
weekenden, d. 4. til 6. marts. Kongressen er nummer 
tre i rækkefølgen og foregik på Sandbjerg Gods i 
Sønderjylland. Godset er beliggende i et naturskønt 
område, direkte ud til Alssund og med en imponer-
ende historie der strækker sig tilbage til 1600-tallet. 
Kongressen er arrangeret af studenterforeningen, 
SMS, på Århus Universitet med overvejende delt-
agelse af medicin studerende fra Århus Universitet. 
I år har PUFF hjulpet til med blandt andet at 
udbrede kendskabet til kongressen på Københavns 
Universitet og dermed bevirket at et større antal 
studerende fra Københavns Universitet har deltaget 

i kongressen. Deltagergebyret er 1500 kr og bliver 
dækket af Københavns Universitet såfremt man er 
prægraduat forskningsårs studerende. PUFF tilbød 
at give et tilskud til de studenterforskere som ikke 
var indskrevet som prægraduate forskningsårsstu-
derende således at alle interesserede havde en god 
mulighed for at deltage. Selve kongressen var yderst 
professionelt sat sammen og bestod af en blanding 
af studenterforskernes orale præsentationer, poster 
sessions samt spændende foredrag. Programmet var 
stramt men relevant og om aftenen var der god mu-
lighed for networking med teambuilding fredag aften 
og festmiddag lørdag aften.
PUFF støtter meget op om arrangementet og vores 
mål for næste års kongres er at få endnu flere stu-
denterforskere fra Københavns Universitet til at 
deltage. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen og 
vær med til at repræsentere os studenterforskere på 
Københavns Universitet. 

Vær aktiv i PUFF!
Overvejer du at engagere dig mere indenfor stu-
denterforskning og ønsker at hjælpe PUFF med vores 
arrangementer og aktiviteter, er du altid velkommen 
til at skrive til PUFF på kontakt@puffnet.dk eller 
gå ind på vores hjemmeside www.puffnet.dk for at 
få mere info. 

Fællesspisning
Kristne Medicinere afholder fællesspisning onsdag 
d. 23. marts kl. 18.30 på Østerbrogade 85, værelse 
89. Tilmelding senest kl. 12.00 dagen før på 
ihelsoe@gmail.com eller kristnemedicinere@gmail.
com. Alle er hjerteligt velkomne.

PIPPI Månedsmøde
Næste møde er d. 9. marts kl. 17.00 
i store mødesal.

Til  mødet kommer Asbjørn Hasselager der er 
nyuddannet læge og fortæller om sit vikariat i 
pædiatri. Det er en super god mulighed for at høre 
om arbejdet som ny på en børneafdeling og hvilke 
opgaver man har som læge. Der vil være oplagt for 
at få indsigt i hvad man ser og oplever i det tidlige 
møde med pædiatrien.

Kom og hør og få afsklaret en masse spørgsmål 
om hvordan det er at arbejde som forvagt på en 
børneafdeling!
Se evt. hjemmesiden: www.pippi-kbh.dk

Efterfølgende afholdes 
kort møde angående 
planerne for basisgrup-
pebaren som afholdes 
i maj. Skriv hvis du 
har gode ideer og er in-
teresseret i at give en 
hånd med det. Desuden 
præsenteres foredrag-
splanerne for resten af 
semesteret.

PMS Månedsmøde
PMS holder månedsmøde d. 10 marts kl 17:00 i 
studenterhusets mødelokale
Nye og nysgerrige er meget velkomne, der vil 
være kage.

 Dagsorden.
1. Velkommen til nye.
2. Angst foredrag d. 22.3
3. Foredrag April og Maj
4. Følg en psykiater ordningen 
5. evt.
6. fagligt oplæg / del en oplevelse
 
Vel mødt !
 /PMS

Nyt fra SAKS:
Basale kirurgiske færdigheder:
SAKS tilbyder den 24 marts kl. 17-20 et kursus som 
henvender sig til den som vil gøre sig som opera-
tionsassistent i overlægens nærvær. På kurset vil 
deltagerne blandt andet  tilegne sig håndknudete-
knikken som er en værdifuld kirurgisk færdighed.

Tilmelding: Torsdag den 17 marts via hjemmesi-
den.

Månedsmøde:
Tirsdag den 8 marts er der månedsmøde i SAKS. 
Dagsorden kan findes på www.SAKS-kbh.dk
 
Alle er velkommen.

Sehat vil gerne byde alle stud-
erende velkommen (tilbage) på 
studiet.

Er du interesseret i at formidle oplysning om 
sundhed? Har du interesse i at arbejde med etniske 
minoriteter? Har du lyst til at yde en aktiv indsats 
til gavn for en udsat gruppe? Er svaret ja, så er det 
dig vi har brug for i SEHAT.
Sehat er en basisgruppe, der bl.a. har som formål 
at formidle budskaber omkring sundhed blandt de 
etniske minoritetsgrupper i landet. Vi har diverse 
projekter, der skal skydes i gang i den kommende 
tid, hvor vi bl.a. påtænker at afholde lokale oplæg 
ude i byen omkring fx hjertekar-sygdomme og 
førstehjælp direkte ude i de etniske miljøer. Vi 
arbejder derudover også løbende på flere niveauer 
for at øge fokus på de etniske minoritetsgrupper. Vi 
er derudover også en forening, der er til for vores 
medlemmer, og arbejder på at skabe et stærkt sam-
menhold på tværs af semestre, studier og iblandt 
studerende og færdiguddannede.
Har ovenstående fanget din interesse? Så er der 
langt mere i vente. 
Mød op til årets første månedsmøde i Sehat på
Tirsdag d. 15/03-2011 kl. 17:00 i lille mødesal på 
Panum. 
Besøg Sehats facebook gruppe ”Sehat-sundhed for 
alle” og hold øje med Sehats opslagstavle på Panums 
vandregang for løbende opdateringer.
Vi ses til mødet
Mvh SEHAT
usman@nru.dk

Studerendes IdrætsMedicinske 
Selskab - SIMS
Er du interesseret 
i idræt og/eller 
idrætsmedicin?

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

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

SIMS månedsmøde på mandag d. 14. marts kl. 17

basisgrupper

PIPPI

Nye og nysgerrige er meget velkomne, der vil 
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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 Massachu-
setts 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 dokumen-
tation.

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 insur- 
   ance” 

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. Fristen for indlever-
ingen er 22.03.11.

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

Raske forsøgspersoner søges til 
forsøg på Neonatalklinikken på 
Rigshospitalet.

I forbindelse med et forsøg, hvor vi 
tester reproducerbarheden af målinger 
af vævsiltningen foretaget med nær-in-
frarød spektroskopi (NIRS) søger vi 16 
raske forsøgspersoner. 
Du vil blive sat i en lænestol og få en 
blodtryksmanchet placeret om overar-
men. Manchetten vil blive oppustet til 
forskellige tryk, hvorpå underarmens 
iltning måles i en kortere periode. 
Målet er at teste og sammenligne 4 
kendte NIRS-apparater.
Der er ingen bivirkninger ved anven-
delse af det nær-infrarødt lys. Der vil 
ikke blive taget blodprøver, vævsprøver 
eller lignende.
Da afstanden fra overflade til musku-
latur er betydende, kan kun personer 
med en dobbelt hudfold < 10 mm. 
bruges.

Forsøget varer 2-3 timer, og der ydes 
et vederlag på 600 kr. for deltagelse. 
Vederlaget er skattepligtigt.
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk 
komite (journal nr. 22850).

Er du interesseret, så mail eller ring til 
undertegnede for mere information.

Med venlig hilsen
Simon Hyttel-Sørensen
Læge, klinisk assistent
Tlf. 28124036
Email: shsnirs@gmail.com 

Vi søger raske, utrænede mænd (ikke-rygere, 
20-30 år, med BMI mellem 22 og 27), der ønsk-
er at deltage i et immobiliseringsstudie med 
efterfølgende genoptræning 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 frem-
møde 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 immobilisering-
sperioden.
•  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 regelmæs-
sigt 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 Anja Birk Olsen
Ph.d.-studerende  Stud.med.
Tlf.: 28 82 02 30  Tlf.: 30 48 12 28

Andreas Vigelsø Hansen
Ph.d.-studerende
Tlf.: 26 33 23 77                 

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 pros-
taglandin E2 virker på hjernens blodgen-
nemstrømning 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 mellem-
rum. 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 
marant02@glo.regionh.dk  tlf. 38 63 34 70

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. diagnos-
ticering af evt. stenoser.

Formål: Vi vil undersøge om oplærin-
gen i KAG kan effektiviseres ved hjælp 
af dyade-træning.
Metode: Deltagerne vil blive randomis-
eret 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 hoveduddan-
nelse tilbydes. I forbindelse med trænin-
gen vil dyade-gruppen blive interviewet 
kortvarigt. 14 dage efter træningen vil 
alle deltagere få testet deres læringsud-
bytte. I forbindelse med testen vil man få 
udleveret et kursusbevis. Projektet løber 
fra uge 9 t.o.m. uge 16 i 2011.

Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde 
mandag den 14. marts 2011 kl. 2000-
2100 på CEKU (Center for Klinisk 
Uddannelse), auditorium E, Teilumbyg-
ningen, 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 Train-
ing).

Hjælp til videnskabeligt 
projekt søges - 5 stud. 
med’er
I forbindelse med opstart 1. april 2011 
af randomiseret multicenterstudie til 
afprøvning af fibrinogen koncentrat 
ved kritisk post partum blødning søges 
hjælp til projektet herunder blodprøve-
håndtering på 4 sygehus i Reg H (RH, 
Herlev, Hillerød og Hvidovre) m.v. Der 
kan bl.a. kompenseres økonomisk, ved at 
indgå i gruppen og dermed få adgang til 
data og publikation, ved OSVAL II m.v., 
men dette efter aftale. Det er en fordel 
at have bil.

Ring Jakob Stensballe (mob 27538687), 
Blodbanken, for nærmere info eller 
tilmelding
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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.

FADLs tillidsrepræsentanter

FADLs medlemsfordele

Medlemsundersøgelse
I FADL prøver vi hele tiden at blive bedre for at få så 
tilfredse medlemmer som muligt. Der er helt sikkert 
mange ting vi kan gøre bedre, så hjælp os ved at bes-
vare spøgeskemaet på næste side. Du kan også finde 
det i ekspeditionen i FADL-huset på Blegdamsvej 26.
Du kan selv vælge om du vil være anonym eller
ej. 
Spørgeskemaet kan afleveres i postkasserne, hvor du 
afleverer lønsedler eller i ekspeditionen i FADL-huset 
på Blegdamsvej 26. 
Vi trækker lod blandt besvarelserne med navn om 10 
stk. Kliniske Procedurer fra FADLs Forlag.

Vi arbejder videre med besva-
relserne i slutningen af marts 
bringer så en opgørelse i MOK 
i starten af april.
På forhånd tak!

FADL har ansat nye tillidsrepræsentanter, så TR-
gruppen nu består af Ida, Morten, Helle og Per. 
Tillidsrepræsentanterne er til for dig som FADL-
medlem og du kan kontakte os på tillid@fadl.dk 
eller komme forbi hver første torsdag i måneden kl. 
15-17 i vores lokale i Studenterhuset.

Helle Ida

Morten Per

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

Som FADL medlem kan 
du blive medlem af  
Forbrugsforeningen 
af 1886. 

Igennem Forbrugsforeningen kan 
du få 9% i bonus på de omkring 
4.500 butikker og samarbejdspart-
nere som foreningen har. Se mere 
på www.fadl.dk

Har du gode forslag til nye medlemsfordele? eller ris/
ros til de eksisterende?  skal da til mfu@fadl.dk

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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Du er KBU-læge i akutmodtagelsen. Du har 
ikke særlig travlt, så du har går og håber på 
at ham den lækre ambulance-mand kommer 
tilbage med nogle flere patienter. Og ikke 
har særlig travlt med at komme afsted igen. 
I stedet henvender der sig en 67-årig kvinde, 
som udover en hysterektomi og en kortvarig 
indlæggelse i forbindelse med et trafikuheld 
for 20 år siden kun har været indlagt en 
gang før. 
Hun er faktisk udskrevet fra medicinsk 
afdeling afdeling 2 dage forinden efter hun 
har været indlagt pga kraftig kvalme og 
utilpashed. Du læser i notatet fra vagtlægen 
op til den første indlæggelse at vagtlægen 
mente hun var blevet alt for dehydreret pga. 
overforbrug af diuretika. Hun fik rettet op 
på sine væsketal med i.v. væske og kvalmen 
gik så meget over at hun valgte at tage hjem 
fra afdelingen fordi det var fredag og hendes 
datter holdt fødselsdag om lørdagen.
Nu synes hendes mand dog at hun har fået det 
alt for dårligt og har kørt hende ind til dig.
Ved anamnese-optag finder du ud af at 
hendes datter fyldte  45, men at din patient 
faktisk slet ikke tog med, men lå derhjemme 
på sofaen hele tiden og følte sig rigtig træt 
og uoplagt.
Nu fortæller hun lidt vredt at hun synes 
hendes mand er lidt emsig, og hun skælder 
ham også lidt ud foran dig. 
Ved objektiv undersøgelse undrer det dig lidt 
at hendes ene side af ansigtet hænger lidt, men 
hun benægter at dette er tilfældet.  Du vælger 
at lave en grov neurologisk undersøgelse og 
finder egalitet over hele feltet, men synes 
dog hun er 
overraskende 
slap.
Følgende er 
et udpluk af 
a-gas værdier 
fra sidst og 
d.d.

Hvad er der galt med den stakkels 
dame og hvad skal du gøre?

Troels og Mia Joe / mok.
red.

Værdier

pH
pCO2 (kPa)
pO2 (kPa)

ctHb (mmol/L)
sO2 (%)

cK+ (mmol/L)
cNa- (mmol/L)
cCa2+ (mmol/
L)

cGlu (mmol/L)
cLac (mmol/L)

4/3-11

7,45
5,4
11,0

7,6
97,6

4,9
126
1,27

4,3
1,0

6/3-11

7,40
5,0
10,8

7,6
97,5

4,7
139
1,25

4,4
1,2

QUIZ
?

Svaret på sidste uges basale quiz var 
naturligvis...... (trommevirvel).... det der 
skete for den stakkels unge mand var at han 
var kommet i puberteten og derfor nu ad-
skiller sig væsentligt fra Justin Bieber.
Dette formåede Mette 2. semester at svare 
rigtigt på. 

Svaret på den diagnostiske var hyperthy-
reose.
Det svarede Katrine og Sofie 6. semester 
rigtig på.

Tillykke til vinderne, I kan komme og hente 
en hemmelig gave på mandag.

Hvor er dette billede taget 
- og hvad foregår der?

Skriv
 dit s

var 

til 
mok@mok.

dk

Diagnostisk

Quiz

Den Basale

bagsiden


