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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: Mia Joe/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 22, årgang 43 udkommer
  Introduktionsmøde til KAG kursus, kl.20, se s. 12
  Nepaid månedsmøde, kl. 17, se s. 6
  Studenterpræstens planlægsningsmøde, kl 17:30, se s. 5

Torsdag: Afleveringsfrist for FADL's medlemsundersøgelse, se s. 9
  SAKS operationsassistenskursus, kl. 17, se s. 7
  Studenterpræstens studiekreds, kl. 16:15, se s. 5

Fredag: DAVID SPILLER FANME ØLKROKET!

Lørdag: David laver det samme som fredag!
  Samt landskamp. david spiller venstre back.

Søndag: IMCC Uddannelsesdag, kl. 12, se s. 6
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  HG-introarrangement, kl. 15:30, se s. 13

Tirsdag: IMCC: Sundhed for alle foredrag og månedsmøde, se s. 6
  Salmekoncert, kl. 20, se s. 5

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

Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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3redaktionelt        .
MOK's forsidejagt

MOK's forsidejagt er sat 
ind, og det kan blive DIG der 

ender på forsiden!

Vi leder efter alt hvad der vil se godt ud på 
forsiden, så er du lækker, sjov, underholdende grim 
eller synes du bare du ville passe godt ind på forsiden 
så send et billede til mok@mok.dk.

Vi vil så vælge 5-10 fi nalister som får deres billede i bladet, og 
læserne får så lov til at stemme om hvem der skal vinde.

Præmien er en eksklusiv kontrakt med MOK til en værdi af en øl og 
en pakke tændstikker!!!

Den diagnostiske quiz
Du har været så heldig at trække KBU-nr. 425 og fik derfor tildelt en tur til Vendsyssel, hvor 
du skal muntre dig det næste år med distriktpsykiatri og almen praksis. Denne case udspiller 
sig i almen praksis, hvor du netop har givet din sidste patient en recept på Zitromax® mod 
en grim underlivsbetændelse. Din næste patient ringede til sekretæren i formiddags for at få 
en tid til konsultation. Han fortalte, at han gennem den sidste uge er blevet tiltagende sløj med 
influenza lignende symptomer.
Nuvel. Du beder din sekretær om at vise ham ind, og ind i lokalet træder en lille asiatisk udseende 
mand på  42 år. Han hoster voldsomt, og du kan fornemme, at han har problemer med at trække 
vejret ordentligt. Patienten fortæller, at symptomerne startede for en lille uge siden i flyet på vejen 
hjem fra en forretningsrejse i Kina, nærmere bestemt i Guangdong provinsen.
I starten havde han muskel- og synkesmerter samt ondt i maven og diarré, men nu er det mere 
hans hoste og åndenød, der generer ham. Han har høj feber og føler sig sløj.
Ved den objektive undersøgelse finder du hævede lymfekirtler både subclavikulært og i aksillen. Med 
dit stetoskop hører du krepitation basalt på begge lunger. Den øvrige undersøgelse er normal.
Temperatur: 38,9˚C  BT: 140/86  Puls: 103/min  SAT: 95%  RF: 19

Hvad mistænker du symptomerne kan skyldes og hvad skal du gøre?

Den basale quiz
Alfalinolsyre er som vi alle ved en essentiel omega-3-fedtsyre, men hvad 
betyder det i grunden?

Sidste uges vinder
Vinder af sidste uges diagnostiske quiz er Christian Arndt med det simple, korte og 
kendte svar – pancoast tumor.  Ingen svarede rigtigt på den basale quiz – internettet har i 
hvert fald 24.700.000.000 sider. Christian kan afhente sin præmie på redaktionen næste mandag. 
Tillykke!

Send dit svar 
til mok@mok.dk

Ugens quiz

U



4 studiet

Studievejledningen for Medicin uge 12-13

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 21/3 1415 – 1515 1515 – 1715 Sedrah A. Butt  Medicin
Onsdag 23/3 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 24/3 1000 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin
Fredag 25/3 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse  Medicin
     
Mandag 28/3 1515 – 1615 1615 – 1815 Sedrah A. Butt  Medicin
Onsdag 30/3 1300 – 1500 1500 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 31/3 1000 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted Medicin
Fredag 1/4 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse  Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

Den Internationale Studievejledning
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdage  0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl International
Torsdage    1000 – 1200  Eva Maryl International

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende 
en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning

Telefonnummer: 28 75 70 89   Telefonnummer: 35 32 75 28
E-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   E-mail: evma@sund.ku.dk
Træffetidslokale er: 9.1.33a    Træffetidslokale er: 9.1.35
  

Betonrenovering i bygningerne 10, 
12, 16 og 18
Afrensning af Bygning 12, 16 og 18 mod 
Panumbiblioteket begynder mandag den 21. 
marts.
Afrensningen sker ved hedvandsafrensning 
som er en form for højtryksspuling. I uge 
13 fortsætter afrensningen af bygning 10 og 
12 på facaderne mod  Lundsgaardauditoriet. 
Brugerne bedes holde vinduer og døre lukkede, 
når entreprenøren er i området. Derudover 
forventes arbejdet ikke at give nogle gener for 
beboerne i de berørte bygninger.

Informationsmøde om ERC Start-
ing Grants afholdes den 31. marts 
på LIFE
KU’s EU-kontor inviterer til informations-
møde den 31. marts om ERC Starting Grants. 
ERC’s startbevillinger støtter unge forskere, 
som gennemfører deres forskningsprojekter 
i Europa. Ansøgere skal have færdiggjort en 
phd uddannelse mellem 2 og 12 år før datoen 
for EU kaldet. Næste ansøgningsperiode til 
ERC-bevillingerne er i efteråret 2011.
Ved informationsmødet, der foregår på Life 
den 31. marts kl. 13.30-15.00, vil medarbejdere 
fra KU’s EU-kontor, KU’s EU-konsulent og en 
tidligere støttemodtager informere forskere, 
der ønsker at vide mere om støtteordningen.
Mødet afholdes på engelsk, og der er deadline 
for tilmelding den 28. marts hos mmark@adm.
ku.dk

Penkowa-redegørelse kommer tirs-
dag den 22. marts
På tirsdag den 22. marts behandler KU’s besty-
relse Kammeradvokatens redegørelse for uni-
versitets administrative behandling af sagen 
om Milena Penkowa. Senere samme dag vil 
redegørelsen blive offentliggjort på KU’s web-
site om sagen: http://nyheder.ku.dk/Penkowa.
På sitet kan du allerede nu danne dig et overb-
lik over sagen fra 1998 til nu, og orientere dig 
i pressens dækning samt KU’s udmeldinger i 
sagen. Siden vil løbende blive opdateret.

Drikkevand i bygning 27, 29, 31 og 
33
Vandet i bygning 27, 29, 31 og 33 kan nu 
drikkes uden sundhedsrisiko. Den alterna-
tive vandforsyning vil bortfalde i starten af 
april 2011. Alle brugere opfordres dog til at 
lade drikkevandet løbe, til det er koldt, så det 
er friskt vand, der drikkes. Campus Service 
SUND vil fortsat have fokus på en høj vand-
kvalitet overalt i SUNDs bygninger. Derfor vil 
vi løbende foretage tekniske forbedringer af 
vandrørssystemet. 
Læs mere på www.sund.ku.dk/vand

Kære Medicinstuderende

Der indkaldes til møde i Medicinerrådet(MR) 
torsdag d. 31. marts kl. 16.30-ca.18.00 (i Stu-
denterhuset, 1. sal) 2011
MR er en studenterpolitisk organisation 
som har til opgave at varetage de medicin-
studerendes studiemæssige interesser og 
repræsentere de studerende i studenter-
politiske forhold. Alle medicinstuderende er 
velkomne til møderne og kan få indflydelse 
på MRs politik.

Dagsorden er:
 
1. Formalia
2. Tilbagemelding om forhold på de enkelte 
semestre og udvalg under Studienævnet for 
medicin
3. Nyt fra MRs bestyrelse
4. Planlægning af Fagrådsdag/Politik-konfer-
ence d. 30. april kl. 11-15 om “Bedre klinik” 
og “Nyt Neurofysiologi-kursus”
5. Studienævnsdebat
6. Meddelelser og nyt fra Sundrådet
7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Medicinerrådet

studiepolitik



5studietilbud

De ti bud VII: ” Du må ikke 
stjæle” 

Dette bud er ikke rigtigt omdiskuteret. 
Et klogt menneske har en gang sagt, 
at regler, påbud og normers fornuft og 
rimelighed kan testes ved at vende sagen 
på hovedet og se, hvad det fører til. Det 
gør vi lige: ”Du må stjæle” eller mere 
radikalt ”Du skal stjæle”.  Det holder 
jo ikke, hvilket en hver kan se.  Selv 
tyve synes jo ikke det er ok, at stjæle 
fra dem.

Men hvad menes der med buddet? Hvad 
vi det sige at stjæle? Hvad er omfattet? 
Man må efter straffeloven ikke stjæle 
andre penge, men må man stjæle andres 
tid? Eller deres opmærksomhed? (Som 
jeg prøver på med denne klumme).  Det 
siger straffeloven ikke noget om. 

Hvad med fremtiden? Der tales meget 
om min og mine forældres generati-
onstyveri, hvormed menes at vi kynisk 
forbruger goder og rager til os uden at 
tænke på den regning, vi sender videre 
til børn og især børnebørn og oldebørn.  
Selvom det er en mere diffus proces og 
mere et politisk slogan, så spiller det 

på den moralske forargelse ved ordet 
”tyveri”.  

Og før børn og unge i Danmark og andre 
vestlige lande bliver alt for moralsk for-
argede, så kan man sagtens hævde at de 
heller ikke er helt rene.  Blot ved at være 
en del af EU stjæler vi hele tiden fra de 
fattige lande bl.a. pga. den kolossale 
landbrugsstøtte, som fastholder mange 
ulandsbønder i fattigdom. Foruden at 
det også udpiner planeten.

Men det er alligevel lidt svært med 
kollektiv skyld og ansvar. Hverken min 
kære læser eller jeg stjæler jo bevidst fra 
en fattig bonde i Colombia eller Malawi. 
Vi køber bare ind i Netto, fordi det er bil-
ligt og vi gerne vil have vores surt tjente 
penge til at række længst muligt. 

Men måske skal vi erkende, at vores 
måde at leve på ikke er omkostningsfri. 
Der er andre som betaler en pris for 
vores levestandard.  Verden er ikke 
retfærdig, og vi er medskyldige i den 
uretfærdighed, der findes. Vi kan derfor 
ikke være pletfri og rene, og det er en 
god erkendelse, for dem, der mener sig  
pletfri og rene har altid været gode til 
at finde pletter på andre. De er altid 
gode til at slå andre oven i hovedet med 
loven. Men der kommer hverken lykke, 
kærlighed eller fællesskab fra loven eller 
fra moralske pegefingre.  

Men måske fordi nogen siger at du er 
god nok, selvom du også er en tyv.  Du 
er værd at holde af, selvom du ikke er 
perfekt. Så kunne det være, det blev 
lettere at holde op med at stjæle, eller 
med bare at tænke på sig selv.  Så kunne 
det være vi ikke ville gøre det rigtige af 
pligt, men fordi vi havde lyst. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 12, 2011

Planlægningsmøde
Er det vigtigt med etiske debatter? Er kristendom og 
religion irrelevant for studerende? Er fællesskab noget, 
man kan spise sig til? Vi går allerede nu i gang med at 
planlægge næste semesters aktiviteter, og der vil være 
lidt at spise og drikke til arbejdet.
Har du gode ideer, ris eller ros, så mød op eller giv en 
melding til Nicolai på praest@sund.ku.dk eller Lise 
lotz@adm.ku.dk 

Tid: onsdag den 23. marts kl. 17.30
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1. 
sal

Salmekoncert m. Hans Anker Jørgensen
Salmekoncert med salmedigter og studenterpræst 
emeritus Hans Anker Jørgensen. Studentermenigh-
edens kor Samklang synger også med. Akkompagne-
ment af Mads Vinding på bas og Caroline Borello på 
klaver/orgel.

Tid: tirsdag den 29. marts kl. 20.00 – 22.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Pris: Gratis

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

Tid: Tirsdage 16-18 (22. marts, 5. april, (pause påske), 
3. maj og 24. maj.
Sted: Skt. Johannesgården, lokale K1 , 1. sal, Blegdam-
svej 1 B, Kbh. N (Bag Skt. Johannes Kirke)
Læs mere: 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 – Not-
er

Studenterpræsten står til rådighed for per-
sonlige 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

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2011
      
Marts   Teknisk Assistent: Demonstrator:
 25. 12-16 Stine 
 28. 13-17 Stine 
      
      
April      
 5. 15-20 Birgitte  Carina (15-20)
 7. 8-12 Stine 
 12. 16-20 Birgitte 
 14. 16-20 Irfan 
 18. 14-18 Birgitte  Carina (14-18)
 26. 16-22 Stine 
 28. 17-21 Birgitte 
      
Maj      
 3. 16-22 Stine  Carina (16-22)
 4. 8-12 Birgitte 
 9. 17-22 Stine  Carina (17-22)
 12. 16-22 Birgitte  Carina (16-22)
 16. 16-22 Birgitte  Carina (16-22)
 19. 16-22 Stine  Carina (16-22)
 21. 9-16 Birgitte  Carina (9-16)
 22. 9-16 Birgitte  Carina (9-16)
      
 23.    2. sem skriftlig eksamen 
 23. 15-22 Stine  Carina (15-22)
 24.    2. Sem Spotprøve 
      
 24. 8-12 Stine 
 26.    3. Sem Spotprøve 
August      
 13.    Kommer senere! 
 14.    Kommer senere! 
 15.    2. Sem Spot reeksamen 

Bliver du bachelor i medicin til sommer? 
– Vigtigt!

Husk, at du skal være opmærksom på, at du 
skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen 
i medicin inden 1. april. Dette kan du gøre via en 
elektronisk blanket ”optagelse på kandidatud-
dannelsen på medicin”, som du finder på www.
medicin.ku.dk/blanketter eller en manual blan-
ket, som afleveres udfyldt i StudieServiceCen-
teret, du finder blanketten på deres hjemmeside 
(se nederst).
Udover dette skal du også i perioden 15. maj – 1. 
juni huske at tilmelde dig til undervisningen 
på 1. semesters kandidat på selvbetjeningen på 
KUnet.dk. 
Hvis du har nogle spørgsmål angående dette kan 
du henvende dig til StudieServiceCenteret, lok. 
15.1, tlf.: 35 32 71 04, www.ssc.ku.dk. 
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IMCC UDDANNELSESDAG
 

   Den 27. Marts 2011 kl.12-16 i Studenterhuset
 
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 analyseværk-
tøjer 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 frivillighedsarbejde vi laver i IMCC, og er særlig aktuelt for IMC-
Cére under grønt og blåt interessefællesskab. 

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

Dato og tid: søndag den 27. Marts kl 12-14.00
Sted: loungen i Stundenterhuset (på parkeringspladsen)
Arrangører: IMCC Lokal Administration
Transport: Arrangerer man selv. Kommer man udenbys 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

Kom til IMCC Equips 

månedsmøde
 d. 4. april kl. 18.30

Equip er en hyggelig lille gruppe under IMCC der 
arbejder med at indsamle brugt hospitalsudstyr til 
hospitaler og sundhedsklinikker i 3. verdenslande. 
Det udstyr som i Danmark bliver kasseret, kan i 
de fleste tilfælde være til stor hjælp i de lande hvor 
tilgængeligheden til udstyret er mangelfuld – oftest 
på grund af økonomiske forhold. Godt udstyr er en 
vigtig faktor for at sygeplejersker og læger kan give 
den bedst mulige behandling til deres patienter. 

Meget af arbejdet i gruppen er meget konkret og 
består i at modtage udstyr fra hospitaler og private 
klinikker og personer i Danmark. For tiden er vi ret 
populære og får flere henvendelser om ugen. Den 
anden del af arbejdet er mere organisatorisk og 
projektorienteret. - Her finder vi samarbejdspart-
nere i form af sundhedsklinikker og hospitaler i 
3. verdenslande, fundraiser penge til container, 
ordner papirer med toldmyndighederne etc. For 
tiden er vi ved at få et samarbejde op at stå med en 
ny projektpartner. 

Vi er en gruppe på 8 personer og kan rigtig godt 
bruge flere hænder! Vi holder møde privat med 
mad og hygge efterfølgende - hvis du har lyst til 
at komme til månedsmødet d. 4. april, så skriv 
en mail til imccequip@gmail.com - så får du at 
vide, adressen til næste møde

Oplæg om forholdene for gravide 
kvinder under jorden i Danmark.

Samt månedsmøde i IMCC gruppen: Sundhed 
For Alle

Sundhed For Alle er en undergruppe af IMCC der 
arbejder med udokumenterede migranters adgang 
til sundhed. I forbindelse med vores månedsmøde 
d. 29 marts vil der være oplæg af en jordemoder der 
har stor erfaring med svangreomsorg, graviditeter 
og fødsler under jorden i Danmark.

Mødet er kl. 19 d. 29 marts i Studenterhuset 
(v. Panum). Oplægget kommer først (og man er 
velkommen til kun at deltage i dette)

Vel mødt – Sundhed for alle
Kontakt: sundhedforalle@imcc.dk
http://imcc.dk/imccprojekter/undervisning-og-
oplysning/sundhed-for-alle/

Drømmer du om at komme til 
Nepal? 

Er du interesseret i frivilligt arbejde?
Vil du gerne møde nye mennesker?

Hvis du kan svare Ja bare til en af ovenstående så 
kom til Nepaid’s Månedsmøde
Vi er en lille social gruppe under IMCC der arbejde 
på at fremme sundheden i Nepal.
Du lægger den tid i projektet du har overskud til 
men vi lover dig du får lige så meget igen.

Næste gang mødes vi i Studenterhuset, IM-
CC’s lokaler kl. 17.00 
ONSDAG d. 23.03.11 – og der vil være lidt til 
ganen under mødet.
Er du forhindret men interesseret i at høre mere 
så skriv til
 nepaid@googlegroups.com  

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

PUFF har netop afholdt generalforsamling og valgt ny bestyrelse. 
D. 5. April kl 16.15, afholder PUFF månedsmøde hvor den ny bestyrelse byder velkommen. 

Månedsmøde dagsorden:
• Velkomst og introduktion til den nye bestyrelse
• Evaluering af CV og Fondsansøgningskursus
• Præsentation af kommende arrangementer
• Networking, kaffe og kage

I forlængelse af Månedsmøde afholdes PUFF aktiv møde. Her inviterer vi alle der ønsker mere synlighed, 
mere indflydelse samt de der gerne vil hjælpe til med kommende arrangementer. 

PUFF aktiv møde dagsorden:
• FORSK! 2011- planlægningen af det kommende FORSK! arrangement er allerede i fuld gang og  
 PUFF opfordrer alle der ønske engagement, at møde op til PUFF aktiv møde. 

basisgrupper
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Spændende forskning, smuk natur og 
skumfiduser
Af Christina Byrne Bertelsen, forskningsårsstuderende

Det er tidlig fredag morgen i årets første forårsmåned. Jeg sidder fremme i 

bussen, lidt klatøjet og omtumlet, klar til tre dages Kongres for Medicinsk 

Studenterforskning i det jyske. 

Buschaufføren har allerede ført alle ombordværende medicinstuderende 

et stykke væk fra Panum, og nu er der ingen vej tilbage, farvel København 

og velkommen køer og får, øde veje og mærkeligt sprog. Sønderjylland, 

københavnersnuderne ankommer om små fem timer.

 For en bypige er det med en vis spænding og nervøsitet at jeg bevæger 

mig mod Udkantsdanmark. Heldigvis er der et mål med galskaben. Jeg 

har valgt at køre med, for målet er den spændende Kongres for Medicinsk 

Studenterforskning. Kongressen er en årlig begivenhed, arrangeret af 

Aarhus Universitets Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS), som 

er søsterforeningen til vores egen PUFF (Panums Ungdoms Forsker Foren-

ing). Alle medicinstuderende, der er i gang med at forske har mulighed for 

at deltage på denne tur, og er du indskrevet  som forskningsårsstuderende 

på KU,  betaler KU gerne udgifterne omkring opholdet.

Idéen med kongressen er, at de medicinstuderende, som deltager fra Aarhus, 

Odense og København alle kort fremlægger deres forskningsprojekter blandet 

med foredragsholdere udefra. Mit forskningsprojekt hedder ”Influence of 

Age, Sex and Cardiovascular Risk Factors on Myocardial Perfusion at Rest 

assessed with Multi-Slice Computed Tomography,” det varer seks minutter 

plus spørgetid og skal fremlægges foran 80 tilhørere. 

Foredraget skal foregå på engelsk. Det er helt fint i sig selv, men alene tanken 

om at skulle præsentere min ”korte” overskrift for svedperlerne til at kigge 

lidt frem. Men da jeg ved ankomsten til Sandbjerg Gods træder ud på den 

jyske muld, er det som om en indre ro slår mig. Her er virkelig smukt. Luften 

er frisk. Vi er tæt ved vandet og det store gods står smukt i gult med sorte 

bjælker og stråtag på flere af bygningerne.

På busturen var der arrangeret ”speeddating”. Vi har snakket om sommer-

ferie, færdigretter og Oscar uddeling, alle emner der ikke har med forskning 

at gøre. Derfor er det med højt humør at vi sætter os til bords til en fin 

frokost. Efterfølgende går de første studerende i gang med at fremlægge 

deres projekter. Sessionen er styret af meget kompetente senior og junior 

Chairmen, og publikum har efter præsentationen mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med konstruktiv kritik.

 Standarden på kongressen er høj, og tåler sammenligning med interna-

tionale kongresser. Ligeledes er seriøsiteten høj, men der er også tid til 

hygge og festlige stunder. Fredag aften er vi til team-building, hvor jeg 

både deltager i gæt og grimasser, bygger tårne af skumfiduser og pasta 

og bliver transporteret igennem et net af snore, så en souvenir i form af 

et stort blåt mærke, pryder min arm næste morgen.

Jeg skal præsentere lørdag morgen. De morgenfriske er ude at løbe. Jeg 

er i gang med at øve. Aldrig har jeg stået foran så mange mennesker og 

præsenteret et projekt, så pulsen slår lidt hurtigere end normalt. Seks 

korte minutter så er det overstået. Det var slet ikke slemt, og det hele 

gik rigtig fint. En stor del af tanken med hele kongressen er at klæde 

de studerende på til lignende eller større internationale kongresser. Det 

føler jeg, at jeg er bedre rustet til nu. 

 Imellem fremlæggelserne er der indlagt relevante oplæg. Videnskab-

sjournalist Anja Philips indlæg ”Formidling i øjenhøjde,” får publikum 

med og er med mange gode pointer. 

Om eftermiddagen er det tid til at høre fuglene synge. Vi skal ud og gå i 

naturen omkring Sandbjerg. Solen skinner over godset og fjorden, der er 

grønt så langt øjet rækker. Selv en bypige som mig er ved at erkende, at 

der måske ikke er så tosset herovre i stilheden og fredfyldtheden.

Med presset lettet fra alles skuldre er det blevet tid til lørdagens lækre 

middag og fest. Det er endnu en god måde at komme hinanden ved på og 

måske udvide ens netværk. Det hele foregår i store rum med højt til loftet, 

og den gamle del synes helt museumsagtig. Det skal dog hurtigt vise sig at 

der ikke er noget støvet over festens deltagende forskere. 

Humøret er højt fra starten. Velkomstdrinks serveres i den gamle del af 

slottet, jeg føler mig som sat tilbage i tiden. Eventyret fortsætter, og alle 

pigerne bliver bedt om at smide deres ene sko i en pose, hvorefter den fyr, 

der trækker skoen er pigens bordherre. Med to sko på igen, sætter vi os 

til en veltilberedt tre retters menu med en masse vin og meget kreative 

sangoplæg fra festdeltagerne. 

Efter middagen er det blevet tid til kaffe og Baileys. I min verden er Baileys 

som slik, og slik er svært at styre. Så efter et par glas, dans og masser af 

sjov, er det tid til at se dyner. Jeg kan sove med smil om læben i nat, for 

Sønderjylland har vist sig at være et dejligt sted, og kongressen har været 

inspirerende, udfordrende, socialt i top og rigtig  sjov. 

BØRN HOS LÆGEN

SAMS og PIPPI inviterer dig til et spændende ar-
rangement om samtalen med børn, med oplæg fra

Kirsten Lykke, praktiserende læge og ph.d. med 
speciale i børnekonsultationen og særligt fokus på 
børn med psykosociale problemer.

Birgitte Boysen Kjær, pædiater og ph.d. Arbejder 
på Rigshospitalet med børn der har været udsat for 
seksuelle overgreb.

Der vil blive præsenteret konkrete redskaber til 
hvordan man som læge får en god samtale med 
børn, samt hvilke alarmsignaler man skal være 
opmærksom på, hvis børn mistrives.

TIRSDAG D. 5 APRIL 2011 
KL. 16.30-18.30

STORE MØDESAL

Der vil være deltageraktivitet med cases fra den 
kliniske hverdag, samt være rig mulighed for at få 
spørgsmål besvaret. 

Der vil selvfølgelig være kaffe og kage!    

  

PIPPI

GO!!!
 – GRUPPEN FOR MEDICIN-
STUDERENDE MED INTER-
ESSE I GYNÆKOLOGI OG 
OBSTETRIK INVITERER TIL 
MÅNEDSMØDE

GO afholder første månedsmøde 
d.31.marts kl.17 i sofastuen, så 
kom og vær med til at præge 
vores nystiftede gruppe.

Fremover vil vores månedsmøder 
blive afholdt den sidste torsdag i 
hver måned. 

Hvis du ønsker at modtage 
løbende information om gruppen 
og dens aktiviteter, så tilmeld dig 
vores mail-liste “gynobserne” 
på google groups.

Vel mødt
GO

Nyt fra SAKS

Sutur 2:

På grund af den store interesse har SAKS valgt at afholde endnu 
et Sutur 2 kursus den 30 marts kl. 16,15.
Det kræves at man har deltaget i sutur 1 eller har lignende erfa-
ringer fra klinikken. 

Tilmeldingen åbner den 23 marts kl. 16. 

Basale kirurgiske færdigheder:

SAKS tilbyder den 24 marts kl. 17-20 et kursus som henvender 
sig til den som vil gøre sig som operationsassistent i overlægens 
nærvær. På kurset vil deltagerne blandt andet  tilegne sig håndk-
nudeteknikken som er en værdifuld kirurgisk færdighed.

Tilmelding: Torsdag den 17 marts via hjemmesiden.

Sexekspressens Månedsmøde 
- torsdag d. 7/4 kl. 17

Kære alle medicinstuderende fra 1.-12. semester:
Har du lyst til at lave spændende, frivilligt arbejde?
Vil du gerne blive bedre til at formidle medicinsk faglig 
viden?
Synes du også, at den seksualundervisning du modtog i 
folkeskolen var utilstrækkelig?
Er du interesseret i at møde andre og smaddersøde studer-
ende på tværs af alle semestre?
Er muligheden for deltagelse i internationale møder med 
medicinstuderende fra hele kloden noget for dig?

Kan du svare ja til blot ét af ovenstående punkter, så er Sexek-
spressen lige noget for dig! Vi er en basisgruppe af medicinstu-
derende der via frivilligt arbejde ønsker at give et godt og solidt 
alternativ til seksualundervisningen i folkeskolens 7.-10. klasse, 
og vi har brug for al den hjælp vi kan få fra en fantastisk stud.
med. som dig!

Kig forbi på torsdag kl. 17 i studenterhuset og hør mere!

•
•

•

•

•

Vejledning til forskning – kom godt 
i gang!

Selskab for Medicinsk Studenter-
forskning (SMS) har skrevet en 
serie af vejledninger, der skal hjælpe 
forskningsinteresserede medicin-
studerende med at komme godt i gang 
med forskningen. 

Vejledningerne giver generel informa-
tion og gode råd til Forskningsåret, 
Forskningsfinansiering, Forsknings-
vikariat, MD/PhD uddannelsen (un-
der etablering på KU) og Forskning 
i udlandet. Sidstnævnte indeholder 

desuden beskrivelser af tidligere ophold, der er gennemført 
på eliteuniversiteter rundt omkring i verden.

Vejledningerne er skrevet ud fra forskningsmulighederne 
på Aarhus Universitet, men kan i høj grad også anvendes af 
studerende fra andre universiteter.

Vejledningerne blev lanceret på vores netop overståede Kon-
gres for Medicinsk Studenterforskning 2011. Vejledningerne 
er gratis, findes i trykt form og kan desuden downloades fra 
vores hjemmeside www.studenterforskning.dk.

Vi er til enhver tid interesseret i at 
modtage kommentarer til vejlednin-
gerne på studenterforskning@svf.
au.dk.

Vi håber vejledningerne vil blive en 
stor hjælp for alle, der planlægger 
at starte et prægraduat forskn-
ingsforløb. 

På vegne af Selskab for Medicinsk 
Studenterforskning
Morten Schmidt, Formand

 

basisgrupper
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag: kl. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00 
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Kommende aktiviteter
» 12. april: Repræsentantskabsmøde

Som medlem af FADL får du 10% rabat, når du handler hos Juul’s Vin & Spiritus. Rabatten 
gælder på i forvejen ikke nedsatte vine, hedvine mm. Herudover får du særrabat på egen 
import af whisky, rom, cognac og meget mere. Juul’s Vin & Spiritus arrangerer løbende 
smagninger, så husk at tilmeld dig de elektroniske nyhedsbreve på hjemmesiden www.
juuls.dk, hvor du også kan se det store udvalg.

Du finder Juul’s Vin & Spiritus på Værnedamsvej 15, 1819 Frederiksberg. 

Hvad synes du om FADL?

Lægevikargruppen (LVG), som forhandler 
din overenskomst på lægevikarområdet, 
har taget kontakt til Bertel Haarder i 
problematikken angående hepatitisvacci-
nation af medicinstuderende.

Det har i mange år været et ønske fra jer 
medlemmer, at man har kunnet blive he-
patitisvaccineret i forbindelse med SPV- og 
VT-arbejde, såvel som i lægevikariater. 
 
Krav om dette har været stillet til de tre 
foregående forhandlinger uden, at Danske 
Regioner har villet medgive, at det er et 
overenskomstanliggende. Spørgsmålet kan 
i virkeligheden bredes ud til, om opgaven 
med at vaccinere medicinstuderende ikke 
tilfalder universiteterne, når vi bliver 
sendt ud i klinik, men det kan der heller 
ikke opnås enighed om, og som det står 
nu, er det et fåtal af os medicinstuderende, 
der kommer ud på hospitalerne med en 
hepatitisvaccination. 

LVG har derfor rettet kontakt til minister 
på sundhedsområdet, Bertel Haarder, og 
bedt ham tage stilling til følgende:

Vi har lavet et spørgeskema, så du kan hjæpe os med at yde den bedste medlemsservice som 
muligt. Du har forskellige muligheder for at udfylde spørgeskemaet - enten via dette link: 
http://www.surveymonkey.com/s/7M32XVT , på vores hjemmeside www. fadl.dk under 
Københavns Kredsforening eller på den efterfølgende side her i MOK, hvor spørgeskemaet 
er trykt. Når du har udfyldt skemaet, kan du aflevere det i FADLs ekspedition på Blegdams-
vej 26, baghuset. Husk, at du kun skal udfylde skemaet en gang - hvad enten du vælger den 
elektroniske eller den trykte version.  Sidste frist for aflevering er torsdag den 24/3.

Når du deltager i undersøgelsen, er du automatisk med i lodtrækningen om 10 stk. bøger 
”Kliniske procedurer”. 

Juuls Vin & Spiritus

Har du husket at betale dit kontingent til 
FADL, Københavns Kredsforening?  
 
Kontingentet for forårssemestret 2011 
blev udsendt i februar måned med 
betalingsfrist den 4/3. Vi udsender ryk-
kere i den kommende uge, så skynd dig 
at betale, så du undgår rykkkergebyret 
på 100 kr.

Er du blevet kandidat, skal du huske at 
meddele det til FADL. 

• Tilfalder ansvaret for 
hepatitisvaccination af 
medicinstuderende i klinik 
universiteterne eller regionerne? 

• Kan et krav om vaccinering med fordel 
indføres i vores overenskomster? 

Vi afventer med spænding Bertel Haarders 
svar og vil selvfølgelig holde jer underret-
tet.

Har du lyst til at læse brevet i sin fulde 
længde, kan du finde på fadl.dk.

På vegne af Lægevikargruppen 
Kasper Gasbjerg 

Formand for Lægevikargruppen

Brev til Bertel Haarder

kredsforeningen
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 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

kredsforeningen
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VB MEDDELELSE:

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

Vagtopskrivning over nettet
Det rykker tættere på…..
En af de mindre ændringer, som vi allerede nu foretager, er en lille 
ændring af opskrivningsreglerne. Du kan fortsat skrive dig op til tre 
opskrivninger, men nu med opskrivningsstart over de næste 30 dage 
(dvs. ikke længere en måned minus en dag, som tidligere). Opskriv-
ningerne kan fortsat indeholde fra en til fem vagter – det er som sagt 
alene opskrivningsperioden, som vi ændrer på.
Hvis du vil se mulighederne for at få nogle gode vagtopskrivninger, kan 
du klikke ind på Vagtbureauets hjemmeside under Vagt Vejr udsigten 
på www.fadlvagt.dk, der nu viser ”vejret” 30 dage frem.
Vi vælger også at udskyde lanceringen af Jeres adgang til web vag-
topskrivning til EFTER opskrivningen til påskevagterne er overstået 
(sådan lidt livrem og seler…)

A N N O N C E R
 Modul F11-09 F11-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X Mandag 16/05 Mandag 06/06 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 

R Indenfor perioden: 
13/05 – 24/05 

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

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

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2011

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

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

vagtbureauet
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LÆGEVIKARHOLD 7704

Lægevikarholdet på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospi-
talet, søger 2-3 nye medlemmer. 
Til jobbet hører journalskrivning af elektive patienter og 
lettere stuegangsarbejde. Det giver således god rutine 
i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
prœget af travlhed, men er meget lærerigt. 

Arbejdstider: 
• Mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00

Krav:
- FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal have bestået 9. semester
• Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også 
i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 3 introduktionsdage i april måned 
med start af selvstœndige vagter fra d. 1. maj 2011.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort er et krav.

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 Fadl v. Astrid 
Bruun eller holdleder Kristian Bech (Tlf 60609894)
Ansøgningsfrist: Den 24. marts 2011 kl. 08.00. Ansøgnin-
ger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7704”

OVERVÅGNINGSHOLD PÅ GLOSTRUP 
HOSPITAL

Vi er et lille men fast hold af FADL vagter som overvåger 
søvn patienter.
 
På neurologisk afsnit N har vi en funktion med over-
vågning af en til to patienter med søvnforstyrrelser. 
Patienterne lider af forskellige former for neurologiske 
sygdomme og har problemer med eks. søvnapnø, 
ukontrollerede søvnanfald, søvngængeri, afbrudt søvn-
mønster m.m. Som et led i patienternes søvnudredning 
bliver de overvåget med f.eks. EEG, video samt vitale 
værdier under søvn. 
 
Din opgave vil blive at overvåge patienterne via det 
elektroniske system.

Holdet er meget vellidt på afdelingen og vi har gode 
arbejdsforhold.
 
Holdet dækker flg. vagter: 
• Nattevagt fra kl. 22-07 mandag til fredag (man slutter 
fredag morgen) i lige uger.

Afdelingen holder sommerferielukket.
 
Krav:
• Min. 200 SPV Timer
• Du skal have bestået 6. Semester
• Du skal være klar på at det er selvstændigt arbejde, da 
man overvåger patienterne alene, men har mulighed 
for at kontakte ansvarshavende sygeplejersker ved tvivl 
og problemer
• Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt 
samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale.
• Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansøgningsfrist:  Onsdag den 6. april 2011 kl. 10.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold- 
mærke ”1616”

Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler på afde-
lingen.
 
Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagt-
bureau 3524 5408 eller ab@fadl.dk
 
WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 3 NYE 
HOLDMEDLEMMER.

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden er 
8-14 i weekender og på alle helligdage samt juleaften. 
Det er et stort plus, at vi altid er 5 på arbejde samtidigt. 
Der er et godt sammenhold/samarbejde indbyrdes og 
med de øvrige ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal have/kunne:
• Min. 300 SPV-timer
• Være på holdet i mindst 1 år.
• Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. sommer og 
i eksamensperioder.
• Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i april (typisk mellem kl. 14 og 16)
• Deltage i holdmødet torsdag d. 19 maj kl. 17.00 i 
kaffestuen, afd. 3011 på RH
• Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver 
dedikering (holdånd)

• Et gyldigt akkrediteringskort
• Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af april
• Ansættelse pr. 1. maj 2010

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. april 2011 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Betina Palm, på mobil: 
60 11 64 91 eller mail:
betina.palm@gmail.com

RADIOMETER HAR BRUG FOR TRE 
FADL-VAGTER TIL TEST AF 
NYT BLODGASANALYSEAPPARAT.

Her i vores udviklingsafdeling er vi i gang med at udvikle 
det næste apparat i vores serie af benchtop blodgasana-
lyseapparater. Dette projekt er i en tidlig fase, og for at 
kunne udvikle det bedst mulige apparat, er det vigtigt for 
os, at vi får lært mest muligt om vores brugeres behov og 
dermed også tilpasset det nye apparat efter disse. 
Vi har lavet en fysisk model af det kommende apparat, 
som vi gerne vil have de studerende til at prøve at bruge. 
Det vil foregå således, at vi opstiller et scenario af en fiktiv 
situation, og det vi så er interesserede i er, at se hvordan 
brugeren håndterer situationen - altså virker apparatet 
intuitivt på brugeren, bliver brugeren forvirret eller 
reagerer brugeren anderledes end vi havde forudset 
mm. Alt dette kan give os rigtig gode input til, hvad vi 
kan forbedre på apparatet, så det endelige resultat kan 
blive det bedst mulige!
 
Da dette er et fremtidigt produkt, er den viden test-
personerne får om det nye apparat fortrolig. For at 
vi får mest muligt ud af testen og kan analysere den i 
detaljer, vil vi filme hele forløbet . Dette er selvfølgelig 
kun til vores interne brug, så vi kan gennemgå forløbet 
i detaljer bagefter – det kan nemlig være svært for os at 
fange alt under selve testen!
Vi tester en person ad gangen, så de studerende kan evt. 
tage læsestof med til at udfylde ventetiden. 

Kvalifikationer:
• Gyldigt akkrediteringskort
• Vi skal bruge tre studerende på forskellig semester-
trin

Ansøgningsfrist: den 31. marts 2011 08.00.  Via. www.
fadlvagt.dk- ledige hold- for medlemmer - mærke 
”Radiometer”

annoncer

Til et forskningsprojekt der har til formål at undersøge 
effekten af mælk og ost på fedtudskillel-se, blodlipider 
og appetit søger vi: 16 raske mænd mellem 18 og 50 
år

Du kan deltage hvis du
* Har et BMI på 20-28 kg/m2. Du kan beregne dit BMI 
ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde*højde 
(målt i meter)

Du kan ikke deltage hvis du:
* Har mælkeallergi eller laktoseintolerance
* Ryger
* Har en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, forhøjet 
kolesterol eller forhøjet blodtryk
* Har taget kosttilskud (gælder også vitaminpiller) i 
de sidste 2 måneder før forsøget
* Ikke kan lide ost og mælk
* Dyrker idræt mere end 10 timer om ugen
* Deltager i andre interventionsforsøg

Hvad indebærer forsøget for dig?
Din involvering i forsøget varer ca. 3 mdr. I løbet af 
denne periode skal du igennem 3 kostperio-der, i hvilke 
du skal spise 3 forskellige kosttyper.
Hver kostperiode varer 14 dage. Datoerne er: periode 
1: 31/3 – 14/4; periode 2: 28/4 – 12/5 og periode 3: 9/6 
– 23/6. Så det er VIGTIGT at du kan deltage her!
I hver af de tre kostperioder skal du spise en bestemt 
kost, og imellem hver kostperiode lever du, som du 
plejer. Vi udleverer AL din mad samt vand til at 
drikke og til at lave kaffe og te af. Du skal i disse 
kostperioder spise alt det du får udleveret og du må 
IKKE drikke eller spise andet end det du får udleveret. 
Det er MEGET vigtigt for forsøgets resultater at dette 
overholdes.
Du skal hver dag spise dit morgenmåltid eller frokost på 
instituttet og får udleveret maden til re-sten af dagen. 
Dog får du fredag udleveret mad til hele weekenden.
Før og efter hver periode, dvs. i alt 6 gange, skal du 
have taget en blodprøve om morgenen. I slutningen af 
hver periode skal du opsamle AL din fæces i 5 døgn og 

AL din urin i et døgn. Des-uden skal du løbende føre 
en motionsdagbog og afføringsmønster samt udfylde 
spørgeskemaer.
Gennemføres projektet udbetales et honorar.
Hvis du er interesseret i mere information, så ring 
eller send en e-mail!

Adjunkt Mette Kristensen
Institut for Human Ernæring
mekr@life.ku.dk og tlf.: 35 33 35 36 eller 28 43 40 70

Forsøgspersoner søges til kostprojekt
Effekt af mælk og ost på fækal fedtudskillelse og blodlipider

vagtbureauet
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Forskningsassistent søges til thyroi-
dea-forskning med mulighed for ud-
videlse med selvstændigt videnskabe-
ligt arbejde
Forskningsinteresseret stud.med. søges til forskningsas-
sistance til projektkomplekset ‘Health-related quality of 
life in patients with thyroid disorders: evaluation, scientific 
validation, internationalization, prediction and clinical 
intervention’. 

Vi har behov for hjælp til flere forskellige opgaver, omfat-
tende blandt andet praktisk projekt-styring, inklusion af 
patienter, oparbejdning af kliniske data ud fra journaler, 
indtastning af data, rekvirering af relevante projekt-prøver, 
etc. Du vil indgå i et team af medstuderende og arbejd-
sopgaver fordeles efter interesser og kompetencer. Vi har 
tradition for, at man også arbejder selvstændigt med egne 
projekter efter et stykke tid, evt. i form af forskningsår 
og lignende.

Du vil få mulighed for en høj grad af selvstændighed og 
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og kommer til at 
indgå i en aktiv, tværfaglig forskningsgruppe med en bred 
international kontaktflade. Selvstændighed, engagement 
og interesse i forskning er egenskaber vi lægger stor vægt 
på hos ansøgere.

Er du interesseret, så send en ansøgning til læge, ph.d. 
Torquil Watt, Medicinsk Endokrinologisk klinik PE, afsnit 
2131, Rigshospitalet, e-mail t.watt@rh.dk så vi kan mødes 
og du kan få mere information om de konkrete projekter 
og vi sammen kan se, om det er noget for dig.

Invasiv kardiologi (KAG, PCI, TAVI, 
etc.): Vil du lære at udføre en KAG?
Hvis du er medicinstuderende på 9.-12. semester, så 
inviteres du hermed til at deltage i et medicinsk pæda-
gogisk forskningsprojekt, hvor du vil lære at foretage ko-
ronararteriografi (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 hoveduddan-
nelse tilbydes. I forbindelse med træningen vil du 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 16 i 2011.

Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde onsdag den 23. 
marts 2011 kl. 2000-2100 på CEKU (Center for Klinisk 
Uddannelse), auditorium E, Teilumbygningen, Rigshos-
pitalet.
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-pro-
jektet (Coronary Angiography Dyad Training).

annoncer
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4sd2 Duplo og Draco’s scorekursus! 30 9
7Introduktion2

I sidste uge perfektioneredes det første møde. 
Teknikker er blevet øvet og forbedret, ting som 
disqualifiers, koldlæsning og empati er blevet brugt til 
at få kvinderne til at få det godt med sig selv og gøre 
dem opmærksomme på at du ikke er interesseret i at 
score dem. I denne uge handler det om numberclosing. 
Det handler om at forvandle ét tilfældigt møde til et, 
to eller flere aftalte møder. 

7Mission 52
Lær at så frø og lave loops for at lave number close

Number close er en delikat evne som kræver meget 
øvelse men der findes også nogle teknikker der kan 
hjælpe én på vej. Det handler om at kunne så et frø 
og få hende til at blive interesseret og fortælle nogle 
historier halvt færdige som hun gerne vil vide mere 
om senere.

Lav loops med 2 fremmede kvinder 
Loops er en teknik hvor man tjekker om ens historier er 
interessante. Loops handler om at starte nye historier 
før de forrige er færdige. Hvis hun synes historierne er 
spændende vil hun spørge ind til det. Det minder lidt 
om at åbne flere threads, jf. mission 4, men her handler 
det om historier og ikke om samtaler og man må ikke 
selv komme tilbage til historierne. Hvis målet ikke 
synes de er interessante vil hun ikke spørge ind til dem.  
Loops kan bruges når man skal numberclose.

Så et frø med 2 allerede kendte kvinder og se 
hvordan det virker 
At så et frø betyder at man fortæller om noget 
interessant man skal senere på ugen. Det kan være 
man skal på en awsome pubcrawl eller at man sammen 
med nogle venner skal være tilskuer i et talkshow. Det 
er vigtigt at fortælle om det uden at invitere hende til 
at starte med. De fleste AFC’er ville invitere tilfældige 
piger på en kop kaffe på kaffeplantagen eller en tur i 
biografen. Efter man har fortalt om det skift da emne 
og snak lidt videre om noget andet. I nogle tilfælde 
fører det til målet prøver at invitere sig selv med. Øv 

det at så frø med 2 kvinder man kender.

Så et frø og lav loops med 5 fremmede kvinder 
eller lav et numberclose 
Brug samme teknik til at så frø som ved de forrige 
samtaler. Det man skal huske på når man sår et frø 
er at hun bliver inviteret med på noget du allerede 
skal og i laver ikke planer sammen. Hun kan vælge 
at tage med eller lade vær. Der er flere teknikker til 
udveksling af telefonnumre men det er ikke en succes 
før man også har fået hendes. Det er godt altid at have 
et skriveredskab og en kuglepind i lommen. Når man 
så inviterer hende kan man udveksle oplysninger ved 
at skrive sine egne først og derefter bede hende om at 
skrive sine. Det virker ikke så fremadbrusende og mere 
tillidsvækkende. Sammen med den fede oplevelse hun 
får kan man bruge som ekstra madding at man kan 
færdiggøre fortællingen man var i gang med næste 
gang man ses, lukke de åbne loops. Det er vigtigt 
at man ikke går direkte efter et numberclose da det 
derfor virker som om det var det eneste man var ude 
efter, så blive lige et minut eller mange og få hende til 
at føle sig tryg igen efter hun har givet sine personlige 
oplysninger til en fremmed.

7Field Rapport2
Duplo har endnu en gang været i felten for at 
gennemføre sine øvelser på damerne, og der er ingen 
tvivl om at kravene til den komme scorekunstner 
for alvor er blevet skærpet. I denne uge har Duplo 
forsøgt at number close på en bodega i indre by og 
til fodboldkamp i Idrætsparken. Duplo er blevet 
meget bedre til at håndtere sin approach anxiety, men 
desværre er det stadig svært for ham at fastholde 
damernes interesse til en længere samtale.

Duplo åbner en HB7 på en bodega med en klassisk 
situational opener. Herefter følger lidt small talk 
hvor Duplo forsøger sig med multiple threading. Sidst 
prøver Duplo at få HB7 til at invitere sig selv med til 
fodboldkampen i weekenden.
Duplo: Nå, men jeg skal også videre nu. I øvrigt skal 
jeg til fodboldkamp i weekenden – har lige fået et afbud, 

så nu har jeg en billet til overs.
HB7: Nej, hvor er det ærgerligt for dig…
Duplo: Hvem mon jeg skal tage med?
HB7: Måske en af dine andre venner kan?
Duplo: Nej, de kan ikke den dag…
HB7: Øv, men jeg er sikker på, du finder ud af det. 
Hej hej.
Duplo: Hej hej…

Draco har i den sidste uges tid været på hyttetur og til 
Skt. Patricks Day, hvor mulighederne for scoring har 
været store. HB8 og HB9'erne har hængt på træerne. 
Hele weekenden har stået på scoringsforsøg fra Dracos 
side. Desværre har  weekenden også budt på lidt for 
meget alkohol. Det ene forsøg er hvor Draco opsøger 
en HB8'er til Skt. Patricks Day med lidt for meget 
alkohol i blodet.
Draco: Hvaaaa, dame, skal du scores?
HB8: Det skal jeg ikke.
Draco: Hvorfor ikke?
HB8: Der er ikke nogen piger der bliver scoret af den 
sætning.
Draco: Men hvad skal jeg så gøre?
HB8'eren og Draco har en lang samtale om hvordan 
man scorer og det virker som om at HB8'eren arbejder 
for at Draco skal score, men pludselig bliver Draco for 
selvsikkert.
Draco: Skal vi ikke have en trekant? (Mens han peger 
på en tilfældig pige)
HB8: FY FØJ! FORSVIND!!!!
HB8'eren skubber Draco væk.

Det andet forsøg hvor det gik godt fik Draco hjælp af 
Panums mest kendte scorekunster Franzekvist. De 
to scorekunstnere sad på ølkasserne på hytteturen og 
hver gang en pige kom ud så foreslog Franzekvist at 
hun kyssede med alle i lokalet. Det gik rigtig godt for 
Franzekvist som hev damerne til sig og snavede dem 
i gulvet med kæmpe selvtillid mens Draco kun fik lov 
at kysse én HB6'er på kinden. Efter at have analyseret 
på det så mangler Draco nok stadig en del selvtillid før 
han kan hive noget reelt med hjem.

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. 

gøgl

Studenterklubben har 
fået en fl ippermaskine
Mandag d. 21. marts har Studenterklubben fået 
en 31-år gammel flippermaskine. Den kommer i 
denne uge til at stå på scenen og efterfølgende er 
den sammen med bordtennis og bordfodbold at finde 
nede i Køsseren.

HG-intro 
Hvis du er interesseret i at være med til at få 
Studenterklubben til at køre skal du opfylde følgende 
krav:
- Kom ned i Studenterkluben på mandag d. 28/3 kl. 
15:30
- Vær relativt normal

Følgende får du ud af mandagen:
- Der vil være information om hvordan HG er 
opbygget.
- Der vil være information 
om hvad HG står for
- Man vil få aftensmad
- Der vil være mulighed for 
at drikke øl
- Man kan være med 
til det legendariske 
mandagsmøde.

PR/Studenterklubben

basisgrupper
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Har du talt med din dekan i dag?
MOK har fået audiens hos Ulla til et interview, og da MOK er et 
blad af og for folket, vil vi gerne give dig, kære læser, en gylden 
mulighed for at stille de spørgsmål til dekanen, du går rundt 
og grubler over i det daglige. Det eneste du skal gøre er at 
sende en mail med dine spørgsmål til mok@mok.dk og mærke 
mailen ”dekanspørgsmål”. MOK vil efter moden og grundig 
overvejelse tage de bedste spørgsmål med i interviewet.

Kære MOK
Jeg har fundet dette instrument i skuffen i mit 
kollegiekøkken. Jeg har spurgt alle på køkkenet, om de 
vidste hvad det var, men ingen ved det. Det har skabt 
stor uro og fortvivlelse i mit sind, derfor skriver jeg til jer 
med håb om I kan hjælpe med med at finde ud af, hvad 
instrumentet skal bruges til. Gæt indtil videre har været 
fodfil, appelsin-river og smør-ting-ud-tingest, men alle ideer 
passer ikke rigtigt.
Med håb om hjælp,

Nina hold 502

UIDENTIFICERBART OBJEKT
MOK har fået en henvendelse fra en 
læser:

Hvis der er nogen der kan hjælpe MOK og Nina at finde ud 
af hvad objektet er så skriv til mok@mok.dk

HJÆLP OS

Markus/MOK.red.
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Troels/MOK-red



1515

BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!
I k k e bytte om igen! Det har været en vild uge på MOKs byttebørs, 

utallige tilbud er væltet ind i håb om at matche sidste uges godter, og ud-
vælgelseprocessen har været hård, men uretfærdig.

   
  Alletiders dejlige  WhiteLight Tooth Whiten-
ing System bliver skiftet ud med Christoffer 

Molbechs (mormors?) smukke smukke gengivelse 
af Taj Mahal, udformet i krystal, OG en brugt  
roskilde-stol, der uden tvivl har set ting, som 
ingen bør se.
   
   Den klinisk glade Christian Arndt har trukket 
KBU-nummer 425 ud af 452! Som Christian fre-
jdigt skriver KAN det være højeste nummer på 
markedet, da parløb eliminerer en god sjat af de 
sidste lodder. MOK bytter lige over med 1/3 pu-
slespil, altså cirka 13 brikker.
  Handlerne er fastslået med et elektronisk 
håndtryk og forventes således at gå igennem næste 
mandag! 

På hylden ligger altså et stk. krystal Taj Mahal, en brugt camping-stol, 
16 pakker Tordenskjold sikkerhedstændstikker, KBU-nummer 425 
og 2/3 galaksepuslespil - så grav gemmerne igennem og giv et bud på 
disse skønne sager!  Send til mok@mok.dk. (og helst med billede) 
    
      Erik/MOK-red. 

redaktionelt

wM! BEDSTE DATING SIDER TIL DIG DER ER LIDT SPECIELanbefaler
 har været en tur på nettet for at finde 

dating sider for enhver smag. Vi har prøvet at finde de sider 
som vi mener passer bedst til vores læsere! Grunden til 
at vi mener at denne guide er passene er at doktordating.
dk er lukket ned.

Markus og Peter James/MOK.red.

M!

www.40plus.dk

Næsten 30.000 modne singler klar 
på et spil bridge og et dyt i bamsen. 
Inde på 40plus kan du møde folk over 
40 år, Jørgen Di Mylius og eventuelt 
blive papfar eller mor til en af dine 
bedste venner

www.handicap-dating.dk

Siden til alle jer derude med et eller 
flere handicap! Her kan man møde 
Jason Watt.

www.victoriamilan.dk

Dette er siden for dig der har 
et stort ønske om at være din 
kæreste utro. Siden er kun for 
folk i parforhold og deres slogan 
er: "Gør livet levende - ha' en 
affære"

www.cityswingers.dk

Den mest awsome datingsider ever! Nu 
på dansk. Herinde kan man inden for 5 
minutter møde villige våde par, mænd og 
kvinder. Blandt andet på den fremragende 
chatfunktion og hele siden får 10000000 
stjerner!

www.kinky-dating.dk

Er du til SMæk - er du til Gang 
Bang - savner du en trans ven 
- eller er du bare lidt Kinky, 
så er det her stedet, hvor dine 
drømme kan blive til virke-
lighed. Mia Lyhne har måske en 
profil derinde?

www.truckdating.dk

Datingsiden til dig der elsker 
livet på landevejen, motorer 
og en dame i hver by.

www.truckdating.dk

Datingsiden til dig der elsker 
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 Se mere på: http://imcc.dk/mikam/  

HYTTETUR 
d. 8.-10. april  
- En studietur med fokus på alternativ 
kræftbehandling 
 

Så er det tid for årets hyggeligste 
og mest spændende begivenhed, 
MIKAM´s  weekendseminar, som i 
år har temaet: Alternativ 
kræftbehandling. 
Mange kræftramte søger 
alternativ behandling, og derfor 
mener vi at dette er et vigtigt 
emne for os kommende læger.  
 
Vi får besøg af en række kompetente behandlere med sundhedsfaglig 
baggrund, som vil introducere os til deres arbejde med 
cancerpatienter, blandt andre: 
 

- Læge Mikael Stenborg – Humlegården, holistisk 
cancerbehandlingscenter 

- Leila Erichsen – arbejder med kræftramte børn og zoneterapi 
- Nete Kjær – grundlægger af EFT centret (Emotional Freedom 

Techniques) i Danmark 
 
I tillæg bliver der selvfølgelig fest og hygge, lækker mad og idylliske 
vandreture i skoven. 
 
Begivenheden finder sted i vores dejlige hytte i Ganløse. 
Det hele koster 150 kr. pr. person, hvilket inkluderer overnatning, 
mad og foredrag. Vi arrangerer fælles transport. 

 
Tilmeld dig ved at skrive dit navn, 
semester og telefonnummer til 
sannekristin@gmail.com, du får så tilsendt 
yderligere info + kontonummer.  
Frist 4. april. 
Vi glæder os til at se dig! 

basisgrupper


