
Nr 8 27. sept. 43. Årg. 2010/2011

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

Det viste en lignende undersøgelse, 
som vi lavede i  november-decem-
ber sidste år. Desværre var der kun 
40 %, der svarede sidste gang. Det 
gjorde, at Sundhedsstyrelsen kunne 
sætte spørgsmålstegn ved, om un-
dersøgelsen overhovedet gav et 
retvisende og troværdigt billede af 
situationen. (Se undersøgelsen fra 
2010 på www.fadl.dk)

Den indvending bliver vi nødt til at 
tilbagevise, og derfor laver FADL nu 
en ny undersøgelse.

Alle 12. semesterstuderende har 
i denne uge modtaget en mail fra 
fakultetet med et link til det elektron-
isk spørgeskema på FADLs hjemme-
side. Undersøgelsen forløber fra 28. 
marts til 8. april 2011.

Brug 3-5 minutter på at udfylde 
spørgeskemaet – også selvom du 
måske ikke er medlem af FADL. Hvis 
vi skal kunne hjælpe alle medicinstu-

derende, har vi brug for alles hjælp. 
Derfor håber vi lige netop at du 
svarer, samt du får din læsemakker 
til det også.

Formand for Foreningen af Danske 
Lægestuderende, FADL
Sara Schødt Nielsen

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

Nr. 23    30. marts
43. årgang

43
. å

rg
.  

•  
20

10
/2

01
1 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
40

0

TIL KAMP MOD 4-ÅRS-REGLEN

Hjælp arbejdet mod 4-årsreglen ved at tage 

materiale med ud på hospitalsafdelingerne, så 

lægerne kan se dem. Du kan hente foldere med 

info om 4-års-reglen samt støtte postkort hos 

dit lokale FADL i ugen op til.

Støt FADLs kamp den 15. september hvor vi samler ind på hospitaler og uddannelsesteder

V I L  D U  V I D E  M E R E  G Å  I N D  P Å  W W W . F A D L . D K / R E F O R M

12. semester  - HUSK KBU-undersøgelsen
Hjælp os i kampen mod 4-års reglen! FADL laver en undersøgelse blandt alle studerende på 12. 
semester – ikke kun FADL-medlemmer - og vi har brug for, at du giver din mening til kende.

Sidste års undersøgelse:
Sidste års KBU-undersøgelse viste, at 8 ud af 10 ny-
uddannede læger ventede negative konsekvenser 
af 4-års reglen.
Undersøgelsen pegede i retning af, at omkring 40% 
af de nye læger ikke tror på, at de kan få en uddan-
nelse i det speciale, de brænder mest for. Og hver 
femte forventer, at de må rejse til udlandet som en 
konsekvens af 4-års-reglens begrænsninger.
Dengang havde 20% af de studerende valgt ikke 
at trække KBU-nummer, og en tredjedel af disse 
begrundede dette valg som direkte konsekvens af 
4-års reglen.

KIG I DIN 

INDBAKKE, 

HVIS DU GÅR PÅ 

12 SEMESTER!
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Det sker i ugen
 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 43 udkommer
  Hallas tager slips på.

Torsdag: Sidste chance for tilmelding til kandidatdel (7. sem.)
  GO holder månedsmøde kl. 17, se s. 10
  Forniks holder månedsmøde kl. 17.15, se s. 10
  IMCC holder månedsmøde kl. 17, se s. 11

Fredag: LAAAAAAANG FREDAGSBAR I STUDENTERKLUBBEN!!!!!
  1. APRIL's NAR - vær forsigtig!

Lørdag: En uge siden Erik bawlede med Casper Christensen

  
  

Søndag: BRØNDBY IF vs. SILKEBORG kl. 18
  "Den som dræber" på TV2 - uden afbrydelser?
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Husk tilmelding til skattejagt 2011, se s. 9
  IMCC Equip holder månedsmøde kl. 18.30, se s. 11

Tirsdag: PUFF holder månedsmøde kl. 16.15, se s. 10
  Børn hos lægen arrangement kl 16.30, se s. 10
  IMCC exchange holder månedsmøde kl. 17, se s. 11
  

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

Denne  redaktion

2010-2011
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Bliver du bachelor i medicin til 
sommer? – Vigtigt!

Husk, at du skal være opmærksom på, at du 
skal søge om optagelse på kandidatuddan-
nelsen i medicin inden 1. april. Dette kan du 
gøre via en elektronisk blanket ”optagelse på 
kandidatuddannelsen på medicin”, som du 
finder på www.medicin.ku.dk/blanketter eller 
en manual blanket, som afleveres udfyldt i 
StudieServiceCenteret, 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. 

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2011 

      
Marts   Teknisk Assistent: Demonstrator:
 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 

Til de studerende på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet

Vi har som studerende på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet været 
vidne til en sag om tidligere professor 
og hjerneforsker ved SUND Milena 
Penkowa.

Der har blandt andet været kritik af 
behandlingen af en studerende som 
arbejdede hos Milena Penkowa, og det 
har været fremme, at sagen kunne 
skade fakultetets troværdighed. 
SundRådet har derfor taget kontakt til 
dekanen, hvor vi beder om en dialog im-
ellem SundRådet og dekanatet, samt en 
anmodning om at man fra dekanatets og 
fakultetets side vil foretage det fornødne 
for at sikre en stærk tillid.
Hvis du som SUND studerende har for-
slag til, hvordan vi sikrer vores fremtid, 
så skriv til kontakt@sundraadet.dk

Med venlig hilsen 
Alexander Henriksen
SundRådet

studpol

I sidste uge var vi et smut i Jylland, 
hvor vi havde besøg af en forretnings-

mand i vores praksis, der havde symp-
tomer der kunne lede tankerne hen på… 

da..da…daaaa… SARS. Da han samtidigt har 
været en tur i Kina for nyligt passer pengene. 

Der kan ikke gøres så meget ved selve sygdom-
men, så behandlingen er symptomatisk. Det vigtig-

ste er at isolere patienten, og så skal man huske at 
indberette tilfældet til embedslægen og Statens Serum 

Institut. Alt dette havde Boje Ehmsen med i sin bes-
varelse, hvorfor han kan komme over på MOK-redaktionen 

i Studenterhuset og vælge en af alle de flotte gaver.
Spørgsmålet i den diagnostiske quiz i sidste uge var, hvad 

det betyder at en fedtsyre er en essentiel omega-3-fedtsyre. 
Omega-3 betyder at der mellem det 3. og 4. kulstofatom er en 

dobbeltbinding. Kulstofatomerne tælles fra carboxylsyreenden. 
At fedtsyren er essentiel betyder, at vi ikke selv kan syntetisere den, 

og derfor må indtage den med kosten. Dette havde Jakob Solgaard 
Jensen svaret rigtigt på, og han kan derfor ligeledes hente en præmie 
på MOK næste mandag.

Den diagnostiske quiz
I denne uge står du på en skadestue, hvor du lige efter at have kylet halvdelen af madpakken og et glas 
saft i mundklaveret skal ind til en ældre mand på stue 9. Manden er omkring 70år og har et alderssvar-
ende udseende. Hans ernæringstilstand er over middel og han virker akut smerteforpint, da han ligger 
og jamrer lidt og tager sig til hovedet.
Han fortæller, at han pludselig i formiddags fik akut indsættende smerter i den ene side af hovedet. 
Smerterne er værst når han spiser, men er til stede hele tiden. Derudover har han haft forbigående 
synssvækkelse, hvor han beskriver, at synet blev sløret.
Gennem den sidste tid har han været almen utilpas med træthed og appetitløshed og følt 
sig en smule febersyg.
Kære læge. Hvad kan symptomerne give mistanke om at patienten fejler og hvordan kan 
vi komme diagnosen nærmere?

Den basale quiz
Cholchicin forhindrer polymerisering af mikrotubuli, men hvad betyder det for 
cellecyklus i celler, der udsættes for stoffet? Send

 d
it 

svar t
il 

mok@
mok.d

k

Ugens
 

quiz

Hallas /MOK-red
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De ti bud VII: ”Du må ikke vidne falsk mod 
din næste.” 

Med andre ord: Du må ikke lyve. Hvor svært 
kan det være? Meget svært, åbenbart. 

Jeg ved godt, at jeg er lidt sær, men jeg har et 
nærmest autistisk forhold til det at lyve: jeg 
forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, 
at det skal være nødvendigt. Jeg forstår ikke, 
at mange mennesker bruger løgne – små og 
store, sorte og hvide – hver dag og hele tiden. 
Jeg forstår ikke den åndelige dovenskab og 
den manglende ansvarsfølelse, som jeg ser det 
som udtryk for. 

Måske er det fordi jeg er helt og aldeles enig 
med Kant, der sagde: Opfør dig sådan, at grund-
laget for dine beslutninger også kan danne 
grundlag for en almengyldig lovgivning. Måske 
er jeg mere kantianer end bibelfundametalist, 
for Bibelens Gyldne regel er en lidt anden: “Som 
I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal 
I gøre mod dem.” 

Det kan man på en dårlig – eller god – dag vel 
udlægge som en lidt kræmmeragtig snusfor-

nuft, som ikke nødvendigvis fortjener at blive 
ophøjet til et almengyldigt livsprincip. Det er 
vel egentlig et udtryk for noget-for-noget-met-
aliteten – den slags findes altså også i Bibelen 
- i modsætning til den kristne nåde-for-ingent-
ing-tanken. Altså at vi modtager noget – nåde 
og kærlighed – fra Gud uden at vi gør eller kan 
gøre os fortjent til det; alene fordi han elsker 
os. På samme måde kunne vi vel forventes at i 
det mindste stræbe efter at give – her sandhed 
– uden at forlange at få sandhed eller tak igen. 
Det er svært, men hvem har lovet os, at livet 
skulle være nemt? Ønsker vi os et nemt liv eller 
et sandt liv? Det er vel det store spørgsmål.

Hvorfor er sandheden så svær at håndtere? 
Hvorfor er det så svært at rumme, at virkeligh-
eden er besværlig og gør ondt, at man lukker 
øjnene for det og sniger sig udenom med en us-
andhed? I mine øjne er det kun at trække pinen 
ud. Og min erfaring fortæller mig, at sandheden 
vender tilbage som en boomerang. Somme tider 
med mere brutalitet og ihærdighed end i første 
ombæring. 

”Jamen, jeg vil jo ikke såre nogen,” tænker du 
måske, og det er da også smukt tænkt. Jeg har 
det bare – personligt – sådan, at jeg finder det 
respektløst og derfor sårende, hvis nogen finder 
det nødvendigt at holde sandheden fra mig. Jeg 
kan GODT tåle at høre, at du hellere vil i bi-
ografen med din fætter, end du vil drikke kaffe 
med mig. Jeg kan godt klare at se den virke-
lighed, der er, at jeg ikke i alle sammenhænge og 
til hver en tid er det vigtigste menneske i dit liv. 
Det er muligt, at den virkelighed er smertelig, 
men den er virkelig. Og det er den virkelighed, 
som jeg gerne vil leve i. Ikke i en eller anden 
sminket virkelighed, der hele tiden truer med 
at bryde sammen, hvis ikke vi bruger en masse 
kræfter på at holde løgnene sammen.

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Tilbud fra Studenterpræsten 
– uge 13, 2011
Salmekoncert med Hans Anker Jør-
gensen

Salmekoncert med salmedigter og tidligere studenter-
præst Hans Anker Jørgensen. Studentermenighedens 
kor Samklang synger også med. Akkompagnement 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

Normalitet, identitet, perfektion - en 
paneldebat

Normalitet, identitet og perfektion set fra tre forskel-
lige vinkler: Lilian Munk Rösing, Dag Heede og Bjarne 
Jacobsen.

Aftenen indledes med en temagudstjeneste.

Tid: tirsdag 5. april kl. 19.00-22.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

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 (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 Dav-
idsen leder diskussionen. Nye deltagere er velkomne.

Tid: Torsdage kl. 16.15-18.00 (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

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.

Marts/April 2011
Studievejledningen for Medicin Uge 13-14

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
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
     
Mandag 4/4 1300 – 1500 1500 – 1700 Sedrah A. Butt   Medicin
Onsdag 6/4 0900 – 1100 1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm Medicin
Torsdag 7/4 1000 – 1100 1100 – 1300 Anine T. W. Skibsted   Medicin
Fredag 8/4 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

Til de 196 bachelorer, som blev bach.
med. i vinteren 2010/11.

Jeres bachelorbeviser er nu på vej med posten til jeres 
privatadresser.

Er du blevet bach.med. i vinteren 2010/11 og ikke har 
modtaget dit bevis med posten senest 1/4, så bedes du 
kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen og stort tillykke til alle.

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

studietilbud



5

FØRSTE
HJÆLP
FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

F
Ø
R
S
T
E
H
J
Æ
L
P

TORBEN STRYHN  (RED.)

Hensigtsmæssig behandling i 

akutte situationer. 

Inklusive ABCDE-principperne 

for vurdering af bevidstløse.

FADL’S FORLAG

OM
DØDEN

J Ø R G E N  L .  T H O M S E N

Medicinsk
kommunikation

FADL'S FORLAG

kaj sparle christensen | søren cold     

sigrid bjerge gribsholt | tove hansen     

merete jørgensen | birgitte dahl pedersen (red.)

M
edicinsk 

for vurdering af bevidstløse.

229,99

299,99

349,99

329,99

NY UDGAVE!
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Raske forsøgspersoner søges til fedtvævsudtag i forbindelse med projekt 
vedrørende stamceller fra fedtvæv

Formål
Formålet med projektet er at belyse om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at reparere 
ødelagt væv hos hjertepatienter.

Forsøgspersoner
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedtsugning (ca. 
100ml fedtvæv) fra underhuden i maveregionen på hver side af navlen. Proceduren udføres af 
plastikkirurger.
Man skal mindst have et 4-5cm subcutant fedtlag i maveregionen. Det svarer til, at man stående 
kan gribe en hudfold der måler 4-5 cm, på hver side af navlen.
Selve indgrebet varer ca.½-1 time.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid,ammende eller har en kronisk sygdom.

Proceduren
Ved udsugning af fedtvæv lægges lokalbedøvelse i huden. Via 2-3 små snit indsprøjtes lokalbedøv-
ende væske i underhuden i et område på maven.
Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og sprøjte. Der kan mærkes en spænding i huden og 
der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og fedtsugning.
Efterfølgende skal du bære elastikmavebælte i 7-10 dage.
Området på maven kan være ømt i et par dage efter proceduren er foretaget. Der kan ved indgrebet 
være en lille risiko for infektion og blodansamling.
Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000 kr. (skattepligtigt, bliver angivet som B-indkomst).

Tilmelding
Tilmelding sker ved at sende e-mail med oplysninger til:
Forskningssygeplejerske Anne Lavigne: anne.lavigne@rh.regionh.dk
med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Vi vil herefter kontakte dig.

Lægelig ansvarlig
Professor, dr.med. Jens Kastrup
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet

Forsøgspersoner søges til astmaprojekt

Vi søger raske kontrolpersoner (kvinder og mænd), som har lyst 
til at deltage i et studie, der med kikkertundersøgelse af lungerne 
undersøger forskellen mellem undergrupper af astma og KOL.

Vi leder efter personer, som kan sige ja til nedenstående:

Er over 18 år
Ikke har astma eller KOL 
Ikke lider af anden alvorlig sygdom
Er ikkeryger
Ikke er gravid eller planlægger at blive det under under-
søgelsen

Projektet indbefatter i alt 4 besøg i vores klinik, hvor du bl.a. vil 
få lavet en almindelig helbredsundersøgelse, målt din lungefunk-
tion, få taget blodprøver, målt EKG (hjertediagram) og lavet en 
kikkertundersøgelse af lungerne (bronkoskopi). 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om astma kan 
inddeles i flere undergrupper, som bedre beskriver sygdommen 
og bedre kan målrette valg af behandling.

Alle undersøgelser foregår på:
 
Lungemedicinsk Forskningsenhed v/Professor, overlæge Vibeke 
Backer og læge Asger Sverrild.
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Vi kan tilbyde et vederlag på 3000 kr (skattepligtigt) for deltagelse 
i undersøgelsen. Du vil desuden kunne få dækket udgifter til 
transport (egen bil, tog og bus) i forbindelse med besøgene.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om undersøgelsen, kan du 
kontakte os på tlf. 35 31 68 20 (hverdage mellem kl. 09.00 – 15.00) 
eller på mail: asgersverrild@dadlnet.dk.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og 
Datatilsynet. 

•
•
•
•
•

Introduktionsstipendier

Gigtforeningen har 5 introduktionsstipendier til besættelse. An-
søgningsfrist er 2. august 2011.

På grund af Gigtforeningens 75-års-jubilæum i år udbyder Gigt-
foreningen 3 ekstra ”jubilæumsstipendier”ud over de 2, der uddeles 
hvert efterår.  Såfremt man tildeles et af de 3 ”jubilæumsstipendi-
er”, forpligter man sig til at deltage i Gigtforeningens jubilæum den 
17. november, hvor man formelt vil få tildelt stipendiet.   

De 5 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. novem-
ber 2011 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 
måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via ‘Søg om 
støtte til forskning’ på www.gigtforeningen.dk/forskning  Even-
tuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38 eller 
på forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 2. august 2011.
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annoncer

 
TV søger unge læger og sygeplejer-
sker:
 
Mit navn er Louise Gregersen. Jeg arbejder som tilret-
telægger ved tv-selskabet Metronome.
Vi arbejder på et nyt tv-program om unge hospital-
slæger og sygeplejersker i Danmark. Tanken med re-
portageprogrammet er at følge de unge i deres arbejde. 
De fleste af dem skal for første gang møde patienterne, 
mens andre er mere rutinerede. 

Hvordan er det som ny at arbejde i pressede situationer 
og træffe svære valg, der kan få konsekvenser. Hvornår 
man gør en forskel? Vi vil med andre ord følge hverda-
gens ups and downs på hospitalerne i Danmark. 
 Efterfølgende skal vi selvfølgelig have lov af ledelsen 
til at filme mv.
 Hvis du synes, at det lyder interessant, så skriv eller 
ring til mig. 
  
Med venlig hilsen/Best regards  
 

Louise Langhoff Gregersen
Metronome Productions A/S
Jenagade 22
DK-2300 Copenhagen S
Cell:    +45 20 74 11 05
e - m a i l :  l o u i s e .
gregersen@metronome.dk
www.metronome.dk
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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 
pædagogisk forskningsprojekt, hvor du vil lære at foretage koronararteriografi (KAG) på en virtual reality 
simulator. KAG er en røntgen-kontrasstof undersøgelse af hjertets kranspulsårer mhp. diagnosticering af 
evt. stenoser.

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

Metode: Deltagerne vil blive randomiseret til individuel eller dyade-træning (to træner sammen). Træningen 
tager 3½ time, hvor man vha. videoinstruktioner lærer at udføre KAG. Træningen svarer til hovedelementet 
i den træning som læger i den kardiologiske hoveduddannelse tilbydes. I forbindelse med træningen vil 
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 torsdag den 31. marts 2011 kl. 2000-2100 på CEKU (Center for Klinisk 
Uddannelse), auditorium E, Teilumbygningen, Rigshospitalet.

NB! Mødet er obligatorisk for deltagelse i projektet.
Yderligere information
Kontakt PhD-stipendiat Sune B. E. W. Räder (læge) på SBEWRG@Gmail.com / +4520950972 vedr. CADT-
projektet (Coronary Angiography Dyad Training).

Hej 3. semester.

Jeg er en rar fyr, gæv gut og flin
k fyr. Jeg søger 

læsemakker til 
3. semester, hovedsageligt til

 

gennemgang af eksamenspørgsmål. Jeg tager 

semesteret for anden gang og føler jeg har styr 

på pensum. Jeg savner en til 
at gennemgå 

spørgsmål og strukturere svarene. Ambition-

sniveauet er 7 eller højere.

Har du interesse, så skriv en mail til 
niels@bach-

frommer.com

Seriøse Hilsner

Niels Bach-Frommer (niller)

Masser af fri billetter
til søndagens superliga opgør
Brøndby IF vs. Silkeborg!!
Brøndby IF har inviteret Panum 
til fodbold, så
kom forbi studenterklubben
på fredag, og hent billetter!
De fordeles efter først-til-
Brøndby vs. Silkeborg på mølle 
princip.Brøndby vs. Silkeborg på 

Brøndby Stadion kl 18!

annoncer

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

Der er stadig få ledige pladser på FADLs Lægevikarkurser - foråret 2011. 

Tjek FADLs hjemmeside www.fadl.dk under menupunktet ”For medlemmer/Kurser i 
København”, for at se, hvor der er ledige pladser. 

Gratis A-kasse 
Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis 
medlemskab af Magistrenes eller Akade-
mikernes A-kasse. 

Du kan få gratis medlemskab, hvis du:

Er under 30 år

Har studiejob, f.eks. lægevikar eller 
FADL-vagt

Har en maksimal indtægt på 199.160 
kr. om året inkl. SU.

Fordelen ved at melde sig ind allerede som 
studerende er, at du efter uddannelsen 
undgår den karensmåned i dagpengesyste-
met, som betyder, at du ikke får dagpenge 
den første måned som nyuddannet kandi-
dat - et indtægtstab på 13.607 kr. (2011). 
Læs mere på fadl.dk under menupunktet 
”For medlemmer/Gratis A-kasse”. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
henvende dig hos FADLs faglige sagsbe-
handler i Hovedforeningen.

•

•

•

FADLs Lægevikarkurser  

Vidste du at...
du som medlem af FADL kan få rabat, 
når du handler i Eventyrsport?

10% ved køb indtil 500,- kr.
20% ved køb herover.
Eventyrsport forhandler bla. tasker, 
jakker med windstopper og Gore-
tex, støvler, svedtransporterende tøj, 
bukser, fl eece og meget mere. 
Du fi nder Eventyrsport i Nørre 
Voldgade 9, 1358 København K.

•
•

Lægevikaroverenskomst 2011
Krav indfriet allerede inden forhandlin-
gerne er gået i gang.

2011 er overenskomstår, og Lægevikargrup-
pen (LVG), der forhandler din overenskomst 
på lægevikarområdet, går snart i gang med 
forhandlingerne med Danske Regioner. Et af 
LVG’s højst prioriterede krav er at afvikle så 
stor en del af den decentrale løn som muligt 
og implementere det som centrale tillæg el-
ler at bruge det til at forhøje grundlønnen.

Resultatet af et sådant krav blev i 2008-
forhandlingerne, at vi fi k et tidsbegrænset 
centralt pensionsgivende funktionstillæg på 
1.924 kr. (31/3 2010 niveau). I dagens penge 
er det med pension 2.525,59 kr. Eller pr. 
måned 210,46 kr.

Funktionstillægget skulle i sin nuværende 
form bortfalde d. 31. marts 2011. Regioner-
nes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har 
dog valgt at forlænge det, allerede inden 
forhandlingerne er gået i gang.

Tillægget forlænges til d. 31 december 2011, 
og fra 2012 afvikles det fuldstændig og 

bruges i stedet direkte i grundlønnen som en 
forhøjelse.

LVG ser det som en erkendelse af, at vi i vo-
res korte vikariater ikke har mulighed for at 
forhandle eller gøre os bemærket til at få del 
i de decentrale midler. LVG vil fremadrettet 
bruge det i vores forhandlinger med Danske 
Regioner.

Vi ser frem til at kæmpe for en forbedring af 
din overenskomst i de kommende måneder.

Kasper Gasbjerg,
formand for Lægevikargruppen

Kontingentet for forårssemestret 2011 blev udsendt i februar måned med betalingsfrist den 
4/3. Vi har udsendt rykkere i sidste uge med frist for betaling den 31/3, hvorefter vi, uden 
yderligere varsel, udmelder dem, der ikke har betalt. 

Vær opmærksom på, at du mister retten til at deltage i FADLs Lægevikarkurser, tage SPV-
kurser og vagter, hvis du ikke har betalt kontingent til FADL.

Husk at give besked til FADL, hvis du er blevet kandidat.

Send en mail til KKF@fadl.dk og husk at angive dit navn og CRP-nummer.

Har du betalt kontingent til FADL?

kredsforeningen

Vidste du...
... 6 timers kursus svarer til en hel VKO dag?!! - Altså giver Akut Medicin kurset to VKO dage
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Panum Skattejagt 2011
#1

#2

#3

Kig en gang op på Panum udefra, og spørg dig selv:  
Hvad foregår der egentlig derinde? Hvad gemmer der sig bag alle de døre 
jeg aldrig har åbnet? Hvad er det vagterne i virkeligheden prøver at skjule? 
Og er odont-studiet ikke mistænkeligt langt, hvis de virkelig kun lærer om 
tænder? 
 
Ingen tvivl om, at vores majestætiske hjem gemmer på mørkere 
hemmeligheder end vi aner. Vi har små dystre lokaler, skjulte kroge og 
underjordiske gange nok til at få Hogwarts til at blegne. 
 
Og nu kan du blive en del af en hæsblæsende og nådesløs kamp om at løse 
mysterier i den episke, intense og decideret småfarlige: 
 

Her er hvad du skal gøre: 
 

Saml et hold af skattejægere.  
Gerne af blandet køn og semestertrin – bare de er til at stole på. 
Et hold kan maks bestå af 8 personer – men hvor mange vil du dele 
skatten med? 

 
Tilmeld dit hold.  
Send en mail til skattejagt2011@gmail.com indeholdende: 
- Holdets navn. 
- Holdets medlemmer (navn og semester). 
- En kontakt mail-adresse. 
- Et kontakt mobilnummer. 
 
Vær parat.  
I løbet af foråret vil der dukke clues, opgaver og gåder op. Mange af 
dem finder du i MOK, men enkelte vil dukke op ad andre veje. Løs 
disse udfordringer for at skaffe point til dit hold. Pointene vil hjælpe 
jer i den ultimative skattejagt-smackdown. De vil oftest se ud som på 
næste side:  

 
 
 

Her står opgavens 
tidsfrist

WOOW!!
Det kan blive dine første 
point!!!

Panum Skattejagt 2011
#1

#2

#3

Kig en gang op på Panum udefra, og spørg dig selv:  
Hvad foregår der egentlig derinde? Hvad gemmer der sig bag alle de døre 
jeg aldrig har åbnet? Hvad er det vagterne i virkeligheden prøver at skjule? 
Og er odont-studiet ikke mistænkeligt langt, hvis de virkelig kun lærer om 
tænder? 
 
Ingen tvivl om, at vores majestætiske hjem gemmer på mørkere 
hemmeligheder end vi aner. Vi har små dystre lokaler, skjulte kroge og 
underjordiske gange nok til at få Hogwarts til at blegne. 
 
Og nu kan du blive en del af en hæsblæsende og nådesløs kamp om at løse 
mysterier i den episke, intense og decideret småfarlige: 
 

Her er hvad du skal gøre: 
 

Saml et hold af skattejægere.  
Gerne af blandet køn og semestertrin – bare de er til at stole på. 
Et hold kan maks bestå af 8 personer – men hvor mange vil du dele 
skatten med? 

 
Tilmeld dit hold.  
Send en mail til skattejagt2011@gmail.com indeholdende: 
- Holdets navn. 
- Holdets medlemmer (navn og semester). 
- En kontakt mail-adresse. 
- Et kontakt mobilnummer. 
 
Vær parat.  
I løbet af foråret vil der dukke clues, opgaver og gåder op. Mange af 
dem finder du i MOK, men enkelte vil dukke op ad andre veje. Løs 
disse udfordringer for at skaffe point til dit hold. Pointene vil hjælpe 
jer i den ultimative skattejagt-smackdown. De vil oftest se ud som 
nedenfor:  

 
 
 

Her skal svarene som 
regel mailes til!!

gøgl
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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

FORNIKS månedsmøde
Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller 
neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde torsdag d. 31. 
marts, kl. 17:15 i Studenterhuset i FORNIKS’ 
lokaler på 1. sal. Alle er velkomne.
Dagsorden for mødet:
1. Velkomst
2. Siden sidst
3. Projekter og arrangementer
4. Evt.

Vel mødt!

FORNIKS - (FOReningen for Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)

www.forniks.dk

GO 
– GRUPPEN FOR MEDICINSTUDERENDE 
MED INTERESSE I GYNÆKOLOGI OG OB-
STETRIK INVITERER TIL MÅNEDSMØDE

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Velkomst med præsentationsrunde (herunder        
præsentation af den konstituerede bestyrelse)
3. Kageliste
4. Diskussion af forventninger til basisgruppen
5. Logo-forslag
6. Kontingent/bankinfo
7. Hjemmesiden
8. Arrangementsforslag med navne + kontaktinfo 
på foredragsholdere
9. Eventuelt

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

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 Fondsansøgnings 
 kursus
• Præsentation af kommende   
 arrangementer
• Networking, kaffe og kage

I forlængelse af Månedsmøde afholdes PUFF aktiv 
møde. Her inviterer vi alle der ønsker at 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 ønsker engagement, at 
møde op til PUFF aktiv møde. 

Nyt fra SAKS
Sutur- og incisionsteknik
Ved Speciallæge i Plastikkirurgi Peter Fotopoulos

Helt nyt kursus!

Du har allerede på tidligere kurser lært hvordan 
man suturerer. Dette kursus henvender sig til dem, 
der ønsker at perfektionere deres færdigheder ved 
at gøre op med dårlige vaner og finpudse deres 
teknik. Her er giver vi dig en mulighed for at blive 
rigtig god til noget, som berører samtlige kirurgiske 
felter, relevansen kan ikke benægtes!
Tilmeld dig/Læs mere på studkir.dk.

Kurset afholdes den 11. april. kl. 16:30 - 19:00 
med tilmelding onsdag d. 6/4 kl 16.00 via hjemmesi-
den.

Månedsmøde den 12 april kl. 16.00

I store mødesal i studenterhuset. Indkaldelse findes 
på hjemmesiden.

EKG kender du
Hvad med denne her?

Kom til mini-oplæg om aflæsning af  kapnografi i 
begyndelsen af SATS’ månedsmøde. Månedsmødet 
finder sted d. 6. April kl. 16:15 i Studenterhu-
set.

SIMS præsenterer:
Besøg på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
hospital
Torsdag den 14. april fra kl. 16 til 19

Programmet er som følger:

*Repræsentanter fra SIMS vil stå ved hovedind-
gangen frem til kl.16, hvorefter vi fælles går ind 
på instituttet.
(Der tages forbehold for eventuelle ændringer i 
programmet, men start- og sluttidspunkt vil være 
uændret.)

Adressen er: Bispebjerg bakke 23 - Bygning 
8, 1.sal, 2400 KBH NV

Tilmelding til magnuspedersen84@gmail.com 
senest mandag den 11. april.

Arrangementet er GRATIS, og tilmelding er BIND-
ENDE af hensyn til instituttets planlægning og 
mængden af mad og drikke.

Vi glæder os til at ser jer!
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VIGTIGT! 
For alle der skal i klinik i udlandet!!!
Københavns Universitet har gjort IMCC 
opmærksom på, at FADL/Codan for-
sikringen ikke inkluderer Malpractice 
Insurance, selvom man har modtaget 
dokumentation/bevis for dette fra Co-
dan. Hvis I er i tvivl om jeres forsikring 
ved klinik eller forskningsophold i ud-
landet, så kontakt FADL. Hvis du skal 
på udveksling med IMCC er det dit eget 
ansvar, at du er ordentlig forsikret.
Kærlig hilsen PIT, Exchange og Re-
search Exchange

Exchange og Research Ex-
change Månedsmøde

Exchange og Research Exchange afholder 
månedsmøde tirsdag d. 5/4 kl. 17 på IMCC kon-
toret med efterfølgende middag. Hvis du er aktiv 
i gruppen har du fortrinsret når klinik pladserne i 
over 30 forskellige lande skal fordeles. Alle ophold 
er godkendt som TKO og VKO.
Hvis du har nogle spørgsmål eller hvis du vil spise 
med, så skriv en mail til research@imcc.dk

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

Kom til IMCCs Månedsmøde 
og hør mere om, hvem vi er, hvordan du kan være 
med og mød nogle af de mange forskellige grupper 
i IMCC. 

Så er det tid til endnu et månedsmøde - som sædvan-
ligt er det sidste torsdag i måneden - torsdag d. 31. 
marts i Studenterhusets Lounge. Den første halve 
time vil være for nye interesserede - og fra kl. 17.00 
vil der være normalt månedsmøde. Denne gang er 
det IMCC Grønland, der står for månedens oplæg. 
Efter mødet vil der være spisning og hygge – hvis 
du vil være med til fællesspisning, så send en mail 
til adm-kbh@gmail.com

Dagsorden for mødet
16.30 - 17.00 Intro for nye IMCC’ere
17.00 - 17.15 Nyt fra adm, hvad sker der i IMCC 
København
17.15 - 17.45 Nyt fra grupperne 
17.45 - 18.00 Oplæg fra IMCC Grønland
18.00 -          Fælles spisning og hygge

// IMCCs administrationsgruppe i København

Husk MIKAM’s
HYTTETUR

d. 8.-10. april 
- En studietur med fokus på alternativ kræftbe-
handling

Tag på weekend med MIKAM og hør hvad der sker 
indenfor alternativ kræftbehandling lige nu.

Pris: 150 kr. (mad, overnatning, foredrag)
Tilmelding med navn og tlf. nummer senest 4. april 
til sannekristin@gmail.com,
Yderligere info: www.imcc.dk/mikam 

MÅNEDSMØDE
MIKAM holder månedsmøde d. 6. april kl. 16 i vores 
lokale på 1. sal i studenterhuset.
På dagsordenen er bl.a. de sidste forberedelser 
til vores hyttetur i weekenden d. 8.-10. april og 
hvilke andre arrangementer vi skal afholde i løbet 
af foråret.
Alle er velkomne til at komme og se hvem vi er og 
hvad vi laver. Håber vi ses.
MIKAM

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/

VIL DU TIL SIERRA LEONE OG 
LAVE SUNDHEDSFREMMENDE 

ARBEJDE?

IMCC MASANGA har restpladser med udsendelse 
fra maj eller juli 2011

Hvad laver du som udsendt på projektet? 
Sammen med din makker arbejder du på lokale 
sundhedsklinikker i forskellige landsbyer, hvor 
du underviser klinikkens sundhedspersonale 
og styrker deres kompetencer. I forbindelse 
hermed screenes beboerne i landsbyen – 
børnene for underernæring og de gravide for 
potentielle komplikationer. Derudover hjælper 
du til på Masanga Hospital bla. med driften af 
øjenklinikken. Du bor i et hus med din makker 
fra IMCC Masanga samt andre unge frivillige fra 
Danmark, udsendt med vores samarbejdspartner, 
Masanga. Du får ansvar, personlig udfordring, 
undervisningserfaring og oplever kliniske tilfælde 
du aldrig vil se i Danmark. Inden udsendelse 
klæder vi dig på med relevant undervisning.

Hvem kan udsendes? 
Læser du medicin i København, kan du udsendes 
efter 7. semesters klinikophold; i Århus og 
Odense efter 8. semester. Du kan sagtens komme 
afsted selvom du ikke har været en del af gruppen 
hidtil.
Vi søger pt. to frivillige medicinstuderende til 
udsendelse i perioderne:

MIDT MAJ 2011 TIL JULI/AUGUST 2011 
JULI/AUGUST 2011 TIL JANUAR 2012
MIDT MAJ 2011 TIL JANUAR 2012

Ansøgning: skriv lidt om dig selv og din 
motivation for at indgå i dette projekt og send 
det til masanga@imcc.dk. Ansøgningsfrist d. 13. 
april. Har du spørgsmål eller vil du vide mere så 
skriv til os på masanga@imcc.dk eller tjek vores 
hjemmeside http://imcc-masanga.dk hvor du 
bl.a. kan læse personlige blogs fra nuværende 
og tidligere udsendte.

på fredag d. 1. april.
Indgang fra 11.00 - 23.00.
Baren er åben til 23.30.

1. gæst pr. studiekort.
Husk kontanter til baren.

Gratis billetter til fodbold på 
søndag

Derudover vil der blive delt gratis billet-
ter ud til Brøndby-Silkeborg kampen på 
søndag, og de vil blive delt ud kl. 15 foran 
lillebar. Så kom glad og få sådan en hvis du 
vil se noget fodbold.

Nyt gaming-rum i 
studenterklubben

På fredag åbner vi for første gang et gam-
ing-rum nede i kysseren. Der vil være 
flippermaskine, billiard og playstation til 
gratis afbenyttelse.
Fremover vil dette også være et tilbud i 
hverdagene.
Kom og fejr åbningen med os på fredag.

Mvh
Studenterklubben

Laaaaaang fredagsbar 

basisgrupper
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BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!
Stille og rolig uge på børsen, der muligvis har været præget af ærefrygt efter 

sidste uges imponerende tributter, men frygt ej! Ethvert bud på hyldens genstande 
vil aldrig blive gjort til skamme, højst besvaret med en rungende nej tak. 

Så for at friste har Byttebørsen denne uge valgt at bringe ægte billeder af både 
krystaludgaven af det verdensberømte mausolæum Taj Mahal og campingstolen 

- i modsætning til forrige udgaves måske lidt misvisende fotos.
    Ud over den i sig selv gribende historie om en shah, hvis kære hustru døde efter 
at have født fjorten børn (14!), knytter sig til krystalmodellen en anekdote om 
Christopher Molbechs færd til det fjerne østen for at bringe denne kunstskat 
tilbage til kongeriget. Skal du mærke historiens vingesus og være en del 
af dette vidunders uendelig rejse? 

   Måske er det bare komfort, du leder efter - eller måske komfort 
OG usynlighed? Campingstolen/roskildestolen/mandedivaen med de 
klassiske ølholdere kommer aldrig ud af trit 
med tiden, og denne version giver dig med sit 
camouflage-design endda den ro, du savner i 
hverdagen. Hvis ikke, kan du jo alting hærge 
den på sommerens festivaler.
Så find din lille cykel frem fra kælder eller skur, 
il til dine forældre lofts og rip det!

Send til mok@mok.dk. (og helst med billede) 
    
   Erik/MOK-red. 

BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!BYTTE-BYTTE-KØBMÆND!
rolig uge på børsen, der muligvis har været præget af ærefrygt efter 

sidste uges imponerende tributter, men frygt ej! Ethvert bud på hyldens genstande 
vil aldrig blive gjort til skamme, højst besvaret med en rungende nej tak. 

Så for at friste har Byttebørsen denne uge valgt at bringe ægte billeder af både 
krystaludgaven af det verdensberømte mausolæum Taj Mahal og campingstolen 

    Ud over den i sig selv gribende historie om en shah, hvis kære hustru døde efter 
at have født fjorten børn (14!), knytter sig til krystalmodellen en anekdote om 
Christopher Molbechs færd til det fjerne østen for at bringe denne kunstskat 
tilbage til kongeriget. Skal du mærke historiens vingesus og være en del 

   Måske er det bare komfort, du leder efter - eller måske komfort 
OG usynlighed? Campingstolen/roskildestolen/mandedivaen med de 

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

Sidste uge handlede om at få en kvindes telefonnummer 
med teknikkerne loop og så frø. Denne uge handler 
reglerne for hvordan man bruger det telefonnummer 
man har fået. 

7Mission 52
Telefonregler

Når man ringer til én man har numbercloset handler 
det om at opføre sig som den person målet mødte ugen 
før. Det handler om selvtillid og at hun skal huske at 
hun havde det sjovt.  Der er nogle retningslinjer man 
kan følge når man ringer til et numberclose første 
gang men efter noget tid lærer man at udvikle sin egen 
teknik til det første opkald.

Tid der skal gå før det første opkald finder 
sted:  
Det varierer meget hvor lang tid der skal gå før det 
første opkald finder sted. Hvis man ser bort fra hvornår 
man har aftalt at ses så kan der gå alt fra en uge til 
næste morgen. Hvis man har haft en god forbindelse 
med pigen og føler man virkelig har haft det godt sam-
men så kan man vente op til en uge. Hvis det derimod 
er en pige man har snakket kort med til en fest og 
hun har snakket med mange andre den aften så ring 
gerne næste dag.
Ringe med hemmeligt nummer:
Hele spillet gælder om at udstråle selvtillid og 
selvsikkerhed. Derfor skal man aldrig ringe med 
hemmeligt nummer og altid lægge en besked på tel-
efonsvareren. Man skal ikke blive ved med at ringe og 
ring kun et par gange og hvis hun ikke ringer tilbage 

eller tager den har man ikke været god nok ved det 
første møde
Det man skal sige ved første opkald:
Det er vigtigt at genskabe det man havde sammen ved 
sidste møde. Derfor er det vigtigt ikke at introducere 
sig selv men derimod fortsætte samtalen fra hvor man 
slap. Sørg for at snakke videre om de åbne loops man 
har efterladt eller snak om det man skal.
For at undgå akavede pauser fortsæt med at fortælle 
om noget sjovt der er sket i ens liv og det vil formentlig 
føre til hun fortæller noget eller hun spørger ind til 
det. 
Når man laver aftaler kan man starte med at fortælle 
hvilke dage man ikke kan lave noget eller hun ikke kan 
joine. Derefter kan man fortælle at den ene dag kan 
hun godt være med til det man skal men aldrig brug 
ordet date. Hellere snakke om at hun kan komme med, 
joine eller hænge ud.
Aldrig stop samtalen lige efter en aftale men derimod 
snak lidt videre efter man har aftalt noget. Det er dog 
vigtigt altid at være den der stopper samtalen da man 
derfor virker vigtig og travl.

Ring til én du har numbercloset og brug tel-
efonreglerne
Hvis der ikke har været nogle numbercloses så skaf 
sådan et. Brug nummere og telefonreglerne til at 
skaffe andet møde.

7Field Rapport2
Duplo og Draco har i denne uge taget sig mod til at 
ringe til deres respektive numberclose. Det har været 
en lang uge for Duplo og Draco da de de sidste par 
uger ikke har kunnet nå til numbercloset. Derfor har 

de skulle arbejde hårdt på at få et nummer, så de har 
haft nogen at ringe til. 

Draco har numbercloset en pige i Studenterklubben på 
Panum en tilfældig hverdag. Pigen skulle til sverige og 
Draco bad om at få noget Snus med fra sverige. Hun 
indvilligede i at tage snusen med og for at Draco kunne 
lave en ordentlig bestilling skulle han skrive en SMS. 
24 timer senere ringede Draco til pigen:
Telefonsvarer: Velkommen til Voicemail…
Draco kom til at lægge på og desværre må Draco ikke 
ringe tilbage før hun ringer, mere info om numbercloset 
i næste uge.

Duplo har desværre ikke formået at numberclose i 
denne uge, så i stedet for måtte han bruge et gammelt 
number close, han fik lokket ud af en HB7 ved bede 
hende ringe til hans telefon, der var blevet væk.

HB7: Det er (censur)!
Duplo: Hey, tak for sidst. Det var mega sjovt, hu 
hej…
HB7: Hvad?
Duplo: Nå men, vi skal jo snart feste. Det bliver 
megasjovt. Jeg kan bare ikke tirsdag, onsdag, torsdag, 
lørdag eller søndag.
HB7: Hvad snakker du om?
Duplo: Ja, der er jo fredagsbar på fredag. Du kan nok 
godt joine os.
HB7: Det kan jeg ikke. Der skal jeg lige lave noget 
andet vigtigt.
Duplo: Jeg skal også løbe nu. Har virkeligt travlt for 
tiden.

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

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, ukon-
trollerede søvnanfald, søvngængeri, afbrudt søvnmønster 
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 fl g. 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 vagtbu-
reau 3524 5408 eller ab@fadl.dk

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 

Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfor-
drende miljø, med søde arbejdskollegaer og
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling 
søger fire nye medlemmer til tiltrædelse f.o.m. maj 
2011.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter afde-
lingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, 
IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.)

Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde 
består i at udføre MEP (Motorisk evokerede potentialer) 
selvstændigt sammen med en anden FADL-vagt fra holdet. 
Vi har fortrinsvis vagter tirsdag og fredag fra hhv. 8.00 
– 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. én vagt 
om ugen, samt én til 2 bagvagter om måneden.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne fl ere
Har bestået 4. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid (mindst 
et år)
Kan deltage i oplæring (4 følgevagter i maj/juni). 

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Onsdag 13. April 2011 kl. 08.00.  Via. 
www.fadlvagt.dk.- ledige hold-mærke”1614”. Samtaler 
holdes ultimo april.

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til hold-
leder Bergitte Drivenes, qxg575@alumni.ku.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

A N N O N C E R

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

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

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2011

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

vagtbureau
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EFTERLYSNING

Kære alle medstuderende
Jeg er i den frygtelige situation, at jeg har mistet en 
beklædningsgenstand, som er mig meget kær. Den 
har nu været væk siden sidste sommer (efter rus-
turen). Det er højst sandsynlig en ny (enten sommer 
eller vinterstarter), som beklædningsgenstanden har 
forvildet sig hjem til. Det drejer sig om:
Mine højt elskede laksefarvede gamacher.
Smid mig venligst en sms eller mail, hvis du har lånt 
dem eller ved, hvem der har. Tlf. 26 13 75 87 og mail 
gjp108@alumni.ku.dk.
Ærbødigst, Henri k Øder Hjortkjær
P.s. Der er ingen, der kan bære dem, som jeg kan. 

Jeg er i den frygtelige situation, at jeg har mistet en 
beklædningsgenstand, som er mig meget kær. Den 
har nu været væk siden sidste sommer (efter rus-
turen). Det er højst sandsynlig en ny (enten sommer 
eller vinterstarter), som beklædningsgenstanden har 

Smid mig venligst en sms eller mail, hvis du har lånt 
dem eller ved, hvem der har. Tlf. 26 13 75 87 og mail 

Mysteriet om det blå mad
OBS! Følgende bør ikke læses af (farve)blinde!
Som mange madelskere sikkert er klar 
over, findes der i den naturlige samt 
unaturlige madpyramide ikke noget blåt 
mad (her tænkes på så vidt forskellige 
ting som vingummier, æbler, knæhøj karse 
samt kød af forskellig slags osv.). Nu er 
der sikkert mange, der tænker å BLÅbær 
samt BLÅmejser som mad, men bemærk 
venligst, at disse fødeemner IKKE ER 
BLÅ (blåbær er lilla og blåmejser er fu-
glefarvede)!
Vi har derfor været på jagt i det store gas-
tronomiske univers og har derfor spurgt 
forskellige eksperter, hvor den blå mad 
dog er henne. Følgende er gengivet ud 
fra fotografisk hukommelse. Den første 
person vi kontaktede, var receptionist/tel-
efontagerdame i DR (Maria):
”Goddag du taler med Maria, hvad jeg kan 
gøre for dig?”
”Hej Maria, du taler med Henrik Øder 
Hjortkjær. Jeg ringer til dig, fordi jeg godt 
kunne tænke mig at være med i Sporløs, 
da der ligesom er noget jeg mangler…”
”Øhh… okay… Hvad drejer det sig om?”
”Jo, ser du jeg vil gerne gå på jagt efter 
den blå mad. Hvor er den henne? Er den 
i Peru? Fremmedlegionen eller på den 
sunkne del af Titanic?”
”Den blå mad…? Jeg er ikke sikker på jeg 
forstår hvad du mener…”
”Ok… Hvad har du på?”
Herefter lagde Maria på, og Henrik og 
os andre måtte sidde tilbage med util-
fredsstillet sag.

Den næste person vi kontaktede var Simo Häyhä, som er at finne 
på den finneste restaurant i Finland (Yksinomainen)
” Hei tämä on Simo, valkoinen kuolema. Syön Venäläiset aa-
miaiseksi.”
 ”Hello Simo. I hope I am not interrupting. My name is Kasper Aa-
gaard. Can you tell me if you have any blue food in Finland?”
“Senkin tyhmä idiootti! En ymmärrä Englanti! Puhun vain ver-
essä. Die Venäjän sika! Oletko Venäjän? Pidän vain lumi ... Nyt 
sinun täytyy kadota! Muuten minä sinut sen ... Näkemiin!”
Herefter lagde Simo på, og Kasper følte sig meget efterladt. Han 

tør stadig ikke komme ud og lege i sneen.

Nu var vi efterhånden ved at give op, men så fik Dennis en lys 
ide; ”Hvad med vi ringer til 
Tanya fra mit køkken? Hun 
læser sundhed og ernæring 
og har været på forsiden 
af M!, og er derfor næsten 
kendt!” Anders billigede 
dette, hvorfor Dennis beg-
yndte telefonkaldet.
”Hej Tanya, det er Den-
nis. Hvor er den blå mad 
henne?”
”Definer mad.”
”Noget man kan spise.”
”En blå m&m’s. Desuden 
bruger man det samme 
farvestof til de blå m&m’s 
som man gør til at farve 
jeans.”
”Så man kan godt spise 
jeans?”
”Jeg lægger på nu…”

Konklusionen på vores un-
dersøgelse blev derfor, at 
den blå mad findes i græn-
seområdet mellem substan-
tiel føde og lærred.
Hvis I kære MOK’s læsere 
kan finde på flere eksem-
pler på blå mad, så send en 
email til henrikoederhjort
kjaer@gmail.com – Henrik 
giver en præmie!

- Anders Gullach, Dennis 
2, Henrik Øhh og Kasper 

Aagaard

gøgl
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Til MOK
 
I MOK nr. 18, 2011 er der en anonym - hvilket er 
helt forståeligt - beretning om evaluering af et KBU-
forløb. 

Som der står i indlægget, skal alle yngre læger, der 
gennemgår et uddannelsesforløb, evaluere opholdet på 
hver enkelt afdeling/praksis. Formålet med evaluerin-
gen er selvfølgelig kontinuerligt at forbedre afdelingens 
uddannelsesindsats. Af den grund bør det også være 
anonymt at udfylde evalueringsskemaet. 

Historien, som den er beskrevet, forklarer med al 
tydelighed, hvorfor total anonymitet er nødvendig. 
Frem for at tage kritikken til sig og korrigere uddan-
nelsesindsatsen reagerer afdelingen og den uddan-
nelsesansvarlige overlæge modsat. De virker truende 
over for KBU’eren, som mere eller mindre bliver bedt 
om at lave en ny evaluering for overhovedet at få god-
kendt forløbet. Det er selvfølgelig uacceptabelt, og det 
er også den slags historier, som gør, at Yngre Læger vil 

foreslå en ændring af evalueringssystemet.
 
Lige nu bliver alle dele af speciallægeuddannelsen 
evalueret af Sundhedsstyrelsen, og et af elementerne er 
netop evalueringssystemet i KBU og speciallægeuddan-
nelsen. For at data bliver valide og reelt kan anvendes 
til at forbedre uddannelsen, skal der sikres en reel 
anonymitet. I dag står navnet på den kliniske vejleder 
anført i indberetningen, og så er det jo relativt simpelt 
at identificere kilden til en evt. negativ evaluering af 
en given afdeling.
 
Som led i arbejdet med evalueringen af speciallægeud-
dannelsen og KBU vil Yngre Læger derfor foreslå Sund-
hedsstyrelsen, at proceduren forbedres ved fx at:

Kravet om oplysning af navn på vejleder udelades 
fra evalueringen, eller at det som minimum 
udelades i den del af evalueringen, som afde-
lingen får
Afdelingen kan alternativt blot modtage en med-
delelse om, at afdelingen er blevet evalueret, og 

•

•

afdelingen formelt kan godkende uddannelseso-
pholdet. Afdelingen kan efterfølgende, fx kvartal-
svis eller halvårligt modtage en opgørelse over de 
evalueringer, der er foretaget i perioden.

På den måde kan vi få stoppet en usaglig og uaccepta-
bel personforfølgelse. De indsamlede evalueringsdata 
bliver samtidig valide og vil reelt kunne bidrage til, at 
uddannelsen bliver forbedret.
 
Venlig hilsen
 
Mads Skipper
Formand for Team Uddannelse i Yngre Læger

Lundsgaard møde om Penkowa 
sageen: Højakademisk redegørelse 
eller en sludder for en sladder?

I torsdags var Lundsgaard bogstaveligt omdannet 
fra forelæsning til forestilling. Scenen var sat med 
SUNDs kommunikationsmedarbejder ved mikrofo-
nen, og auditoriet var fyldt til randen i en grad som 
kun traumatologiforelæsningen på 1. semester har 
kunnet præstere. Imidlertid var gennemsnitsalder og 
prævalens af grå hår omkring 5 doblet. For at bringe 
auditoriet så langt fra hverdagen som muligt, valgte de 
elskede AV-vagter at se stort på de nok 200 kaffekopper, 
som blev båret ind. 

På scenen var KUs bestyrelsesformand Nils  Strand-
berg Pedersen flankeret af rektor Ralf Hemmingsen, 
prorektor Thomas Bjørnholm, institutleder Albert 
Gjedde og vores egen dekan Ulla Wever. Alle undta-
gen sidstnævnte symmetrisk iklædt åbentstående 
lyseblåskjorter -  jo den akademiske elite skulle nu stå 
skoleret for de ansatte og studerende og forklare, hvad 
der var op og ned på Penkowa sagen. 
Det akademiske kalifat så stort på det akademiske 
kvarter og kl 15.01 startede forestillingen, der med 
en 700 siders redegørelse fra kammeradvokaten, vel 
nærmest var et “live fra Bremen” show der lagde op til 
freestyle fra panelet. For at bibeholde omdømmet som 
højtuddannede, sikrede  panelet sig kontinuert gennem 
showet, at klokke i de en-knaps-betjente mikrofoner. 

KUs bestyrelsesformand indledte showet ved at slå 
fast, at alle kammeradvokatens konklusioner ville blive 
taget til efterretning. Undertegnede vil konkludere, at 
man vel formentlig ikke kunne sige meget andet i den 
situation. Man kunne fristes til at fornemme vandet, 
der blev hældt ud af ørerne. Der ville imidlertid ikke 
blive grebet til fyringer, hvilket universitets studenter-
repræsentanter åbenbart også bakkede fuldt op om. 

Den mest udtalte kritik, som er blevet rejst af kam-
meradvokaten, går på den studerende, som henvendte 
sig til KU efter, at Penkowa som dennes vejleder havde 
produceret falske dokumenter for at give den studer-

ende ansvaret for misbrug af en konto. Denne kritik 
fulgte rektor op på ved at anerkende at den studerende 
ikke fik en optimal behandling. 

Og se nu bliver det interessant, fordi for at undgå 
fremtidige sager, vil rektoratet nu nedsætte en stu-
denterombudsmand, som skal sikre de studerende en 
fair behandling i kampen mod KUs administration. 
Som studerende kan vi vel begynde at ane en minimal 
optimisme for vores fremtidige kampe mod fakultetets 
arrogante og til tider nærmest studenterafskyende 
afvisning af enhver påpegning af åbenlyse urime-
ligheder. Som f.eks. kan nævnes eksamenssæt uden 
for pensum, men til gengæld med stavefejl. Vi har jo 
efterhånden vænnet os til, at man skal sende sagen 
til dagspressen, før studieledelsen kan anerkende de 
såkaldte uhensigtsmæssigheder.  Først skal ombuds-
mandens oprettelse imidlertid drøftes i akademiske 
råd, og det interessante bliver imidlertid hvilke sank-
tionsmuligheder, den kommende student vil få. Man 
kan vel roligt forestille sig, at administrationen ikke 
er synderligt interesseret i at have deres enevælde til 
gennemsyn, og ligefrem skulle rette ind efter påbud fra 
en student. Ombudsmanden vil f.eks. ikke skulle tage 
stilling til eksamensklager, men om han skal kunne 
vurdere sagsbehandlingen af eksamensklagerne er 
fortsat også uvist. Derfor er det først i fremtiden, at vi 
vil se, om rektors lovninger vil være en reel forbedring 
af vores retsstilling. 

Endvidere fremlagde rektor det beklagelige i, at 
Penkowa blev indstillet til elite-prisen, hvilket imidler-
tid beroede på at kontoret, der skulle behandle prisen, 
ikke kunne modtage rigsadvokatens orientering om 
at politiet havde rejst sigtelse. Rektor anerkendte at 
man kunne have gjort mere for at fremskynde denne 
orientering, især fordi den omtalte student havde 
anmeldt uregelmæssighederne. 

Fremover skal især Ph.D forskere have en mere 
grundig undervisning i videnskabsetiske regler og pro-
cedurer, et kursus om i dag kun er valgfrit. Dette er vel 
et positivt initiativ, men det kunne vel også inddrages i 
de medicinstuderendes undervisning, idet fakultet op-

fordrer til forskningsår og det vel nærmest er normen 
at man skal producere et stykke med artikel. 

Herefter blev det publikums tur til at komme med 
input.
En fast gæst ved videnskabsetiske disputser: Peter 
Gøtzsche var naturligvis repræsenteret og forsøgte at 
afklare, om KU havde gemt de omtalte rottepræparater 
i de 10 år man sædvanligvis foreskriver. Til dette 
spørgsmål kunne Institutleder for Penkowa Albert 
Gjedde oplyse, at der forefindes over 1000 præparater 
og forestår et større  arkiveringsarbejde hvor alle 
involverede vil skulle deltage. 

Efter en time var showet overstået og de 200 kaffekop-
per blev stilfærdigt båret ud forbi et korps af AV vagter, 
som fortsat ikke fortrak en mine. Om de studerende 
fremover også må medbringe kaffekopper, eller om 
SUND bibeholder sit vanlige skel mellem dem og os, 
må fremtiden vise. Rygterne forlyder dog,  at man 
allerede næste morgen kl 8.15 igen var klar med den 
vanlige afvisning og arrogance overfor kaffekopperne. 
At Lundsgaard kun var kulisse til et akademisk show 
uden konkret indhold, var vel egentlig også kun hvad 
man kunne forvente. 

Mikael/mok-red

Fredagsbaren på fredag 
d. 1 april er desværre ble-
vet afl yst, da dekanen skal 
låne studenterklubben til 
et kobberbryllup.

Panums fodboldhelte 
Glansholdet er gået vi-
dere i pokalturneringen 
og skal i næste runde møde 
Superligaholdet Aab på 
Ryparkens Stadion d. 1. 
april kl. 17.00. Kom og støt 
drengene!

OBS!!
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Mad med

Vi har alle sammen tænkt det: "kan man 
ikke blande tre forskellige kødprodukter, 
et produkt fra et dyr og få det til at ligne 
et helt andet dyr og så spise det?"

Og svaret er soleklart: "JO!"

Så her bringer MOK for første gang 
nogen sinde opskriften på en 

KØDSKILDPADDE!

Du skal bruge en masse hakket oksekød, 
tre pølser pr. padde, 4 skiver bacon pr. 
padde og en skive cheddar pr. padde.
Man kan vælge at bruge kyllingepølser 
hvis man gerne vil være lidt mere hånlig 
og dermed optimere antallet af forskel-
lige dyr benyttet.

1) Først formes 
paddens mave 
som en rund 
flad masse.

2) Dernæst placeres en hel pølse i midten 
af massen og de sidste to pølser knækkes 
midt over. Disse skal lægges som de fire 
ben.

3) en lidt mindre mængde kød end i 1) 
placeres nu oven på pølserne for at holde 
dem godt på plads.

4)  Osteskiven lægges nu næn-
somt henover "ryggen" på pad-
den.

5) Nu skal paddens skjold 
formes og dette gøres ved 
at flette de 4 skiver bacon 
som vist på billedet.

Afslutningsvist skal padderne i ovnen 
med sølvpapir over ved ca. 200 grader i 
mellem 40 min. og en time. De sidste 5-10 
minutter kan man med fordel tage sølv-
papiret af så skjoldene bliver sprøde.

God appetit

Mia Joe / mok.red

Vidste du at…
En stenbider er den mandlige 

udgave af fi sken cyclopterus 

lumpus. Det kvindelig mod-

stykke hedder en kvabso, men 

fordi fi skehandlerne har svæ
rt 

ved at sælge kvabsorogn, har 

de valgt at kalde det st
en-

biderrogn.


