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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: Panum Electric/Stud.klub.

Onsdag6:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  MIKAM Månedsmøde, kl. 16.00, se s. 13

Torsdag: Foredrag af Marie Jørkov, kl. 11, se s. 11
  Sexekspressens månedsmøde, kl. 17, se s. 13

Fredag:  PANUM ELECTRIC IV, kl. 14-05, se s. forside & s. 12
  START PÅ MIKAM HYTTETUR!, se s. 12

Lørdag:  Studenterpræstens fugletur, kl. 10.00, se s. 5
  

Søndag: Djon Rock skal ud og løbe 20 kilometer
  Djon Rock har holdmøde for sit hold på Bispebjerk psyk
  Djon Rock's mor laver boller i karry med ris til ham

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  TILMELDINGSFRIST FOR PANUM SKATTEJAGT, se s. 8
  SIMS Månedsmøde, kl. 17.00, se s. 14
  SAMS Månedsmøde, kl. 17.00, se s. 15 

Tirsdag: Stiftende generalforsamling for PLAN, kl. 16.00, se s. 12
  SAKS månedsmøde, kl. 16.00, se s. 15
  Stiftende generalforsamling for DSS, kl. 18.00, se s. 15

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
  Lene Kongebro Noer, 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

Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)

2010-2011
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Basal Quiz
I denne uge er vi gået HELT ”back to basics”! Redaktionen har desuden haft en 
ekstern konsulent til at hjælpe med udformningen af ugens quiz. Han har været 
til SPV-eksamen 4 gange og har boet i Hong Kong.
Det er eksamenstid for SPV-kursisterne, og derfor kommer der en quiz, der om-
handler dette emne. Du er fast vagt på Henry Fabricius Marquardsen på Herlev’s 
nephrologiske afdeling. Sygeplejersken siger, at du desværre ikke kan få noget 
arbejdstøj, men du kan jo tage et par lange underbukser på, hvis du har lyst. Efter 
hendes 3. pause kommer hun ind på stuen, du foruden en masse brok får decifreret 
dig frem til, at patienten skal have lavet noget, der hedder et hjertekardiogram. 
Hun spørger om du kan klare den?
Så her kommer første spørgsmål… Kan en nyuddannet SPV’er det? Og hvad hed-
der det i virkeligheden?
Herefter får du læst en masse sider i din Hole’s, mens du husker at måle pt’s 
timediurese og blodtryk.
Hvad er den normale timediurese og hvornår skal du reagere på værdien af pa-
tientens blodtryk?
Patienten får nu en blodtransfusion op, fordi en læge mener hun er anæmisk. Efter 
ca. 5 minutters infusion, begynder patienten af få det mærkeligt og bliver fjern. 
Du måler hans blodtryk, som ligger på 81/38 og en puls på 132. Hvad mistænker 
du, at der er galt med pt. og hvad gør du?

Det forventes, at du svarer korrekt på alle svarene for at vinde præmien.

Diagnostisk Quiz
Du er forvagt i Skadestuen på Hjørring sygehus, og eftersom du lige har bestået 
8. semester i efteråret, ved du jo alt om intern medicin og kirurgi. En Dreng in-
dbringes til skadestuen af Falck efter han er faldet og slået armen på kanten af 

en sandkasse fra Silvan. Drengen er tydeligvis forpint og du kan godt se, at hans 
ene arm ikke ser ud som den skal. Der er et stort hæmatom sv.t. laterale del af 
antebrachium og fossa cubiti samt fejlstilling og funktionsnedsættelse af underar-
men. Du beslutter dig for at tage et røntgenbillede af pøjkens underarm og du får 
følgende billede frem:

Beskriv røntgenbilledet og klassificer frakturen

Send dit svar til mok@mok.dk inden d. 11/4 kl 12

Sidste uges vindere:
En gut ved navn Jesper svarede rigtigt på, at cellecyklus standses i mitosen. Dette 
svar er ikke helt fyldestgørende, men trods alt det bedste, der er kommet. Den 
Diagnostiske quiz blev besvaret af Ghennadie Mazin. Han svarede, at der var tale 
om "Kæmpecelle karbetændelse". Ghenna og Jesper kan derfor komme en mandag 
og hente en præmie hver. Tillykke! 

Den STORE Quiz

 Ja, 
i  ved det 

måske ikke, men MOK har 

humor! Vi vil gerne starte med 

at sige, at sidste uges påstande 

om, at fredagsbaren var aflyst 

på grund af dekanens kobber-

bryllup og at glansholdet skulle 

møde Aab i pokalturneringen 

selvfølgelig var lodret løgn.

Men det er så lårklaskende mor-

somt, når folk hopper i med begge 

ben, at vi jo ikke kan lade være 

med at lave fis med hinanden 1. 

april, og i år var bestemt ingen 

undtagelse. Personligt har 1. april 

altid været ligesom juleaften for 

mig, og jeg er engang blevet pillet af 

vagtplanen på mit arbejde 1. april af 

samme årsag.

APRILSNAR!

Her er en kort oversigt over nogle 
af de bedste fra i år:

Metroxpress skrev, at atomaffald skal depo-

neres under nedrevet Ungdomshus. I alt skal 233 

kilo radioaktive brændselsstave fra 2018 graves 

30 meter under jorden.

Eb.dk skrev, at Caroline Wozniacki i sid
ste 

uge er blevet polsk statsborger. Hun stiller op 

for Polen til OL allerede i 2012. Gisp!

Politiken skrev, at Danmark er blevet min-
dre efter japansk jordskælv. Faktisk er vi blevet 
skrumpet med hele 30 kvadratkilometer!

Berlingske skrev, at Naser Khader nu hed-

der Niels. Simpelthen. Han har fået tilføjet det 

danskklingende navn, fordi han er træt af, at 

ingen kan udtale Nasser rigtigt alligevel.

Fyens Stifstidende skrev, at de har udviklet 

en ny applikation til smartphones, der gør det 

muligt at scanne fosteret med mobilen. Den kan 

downloades fra fyen.dk helt gratis!

Sporten.dk skrev, at Drillo skal afløse 

Morten Olsen som landstræner. Især hans 

taktiske indkast-spil har DBU-toppen været 

glade for.

bt.dk skrev, at Ulven Peter stiller op for 

Dansk Folkeparti ved det kommende valg. 

Pia Kjærsgaard er yderst tilfreds med det unge 

super-talent.

I Go’morgen Danmark kom det frem, at Sid-
ney Lee alle dage har spillet skuespil og faktisk 
hedder Michael. Han studerer endda psykologi 
på Ålborg Universitet. Godt skjult Sidney!

Tulip har udviklet en bacon til vegetarer. 

Den nye type bacon er baseret på den indone-

siske plante raprarsiln, der underligt nok også er 

et anagram for aprilsnar. Hvorfor mon.

DMI skrev, at en ny nedbørstype er blevet 

observeret i Danmark. Der er tale om den su-

perfarlige superhagl.

Og så min egen fra i år, som også har været 
en af mine bedste:
Følgende sms blev sendt ud fra vagtbureauet:
”Hej SPV’ere. Der er akut behov for AV, NV og 
DV på Rønne sygehus pga. sygeplejerske strejke! 
Ring ind hurtigst muligt hvis du er interesseret. 
Du vil blive fløjet dertil i RH’s helikopter (3 tim-
ers transportpenge hver vej) Mvh FADL”
Dette krævede naturligvis en tjeneste fra vagt-
formidlingen, som ikke troede, at nogen ville 
hoppe på den. Uheldigvis var der telefonSTORM 
med ivrige vagttagere, der ville ud og flyve med 
helikopteren.
Efter sigende skulle der have opstået pan-
ikagtige tilstande i Lundsgaard, hvor mange 
studerende løb om kap for at komme først ud, 
ringe op, og trykke 1-2. En stakkels pige sad i 
midten og måtte kravle hen over bordene for 
at komme ud og få den vigtige vagt. Samme 
lignende tilstande herskede på læsesalen.
Det virkede dog som om ingen blev alvorligt sure 
over at være hoppet i fælden, så i det mindste 
har folk humor.

af Jonas/MOK-red
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April 2011
Studievejledningen for Medicin Uge 14-15-16
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 4/4 1300 – 1500 1500 – 1700 Sedrah A. Butt Medicin
Tirsdag 5/4 1300 – 1500 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
     
Mandag 11/4 1300 – 1500  1500 – 1700 Sedrah A. Butt Medicin
Torsdag 14/4 1100 – 1300 1300 – 1500  Pernille Heimdal Holm Medicin
Fredag 15/4 1500 – 1700  1700 – 1900 Ole Kruse Medicin
     
Mandag 18/4 1200 – 1400 1400 – 1600 Sedrah A. Butt Medicin
Tirsdag 19/4 0900 – 1100  1100 – 1300 Pernille Heimdal Holm 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

SUMMER SCHOOL - SOCIAL SYS-
TEMS IN TRANSITION

18. - 25. 08. 2011, ALPBACH/AUSTRIA IN COOPERATION 
WITH THE MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA 

COURSE DESCRIPTION

Health is fundamental to human development, social and eco-
nomic advancement and active participation in one’s community 
and society. However, even in the most affluent countries health 
and social systems have not yet managed to eliminate inequalities 
and inequities in health. The recent economic crisis along with 
the ageing society, technological advancements and an increase 
in chronic diseases put an ever-growing strain on the limited 
resources of the health and social care sectors. Over the past 
years, the health and social systems of the European countries 
have tried to live up to these challenges, their efforts resulting 
in a state of constant reform. In addition the expectations of 
patients have dramatically changed since the introduction of 
the first public health services more than a century ago, as 
have the surrounding conditions a health and social system has 
to take into account.

This summer school will address the hot topic of organizing and 
financing a health and social system, the influences and trends 
that have to be taken into account as well as ways of building a 
sustainable and equitable health and social system for the future. 
A special focus will be laid on the challenges faced by the former 
soviet health care systems. The key learning objectives are:

• To provide participants with an overview of the economic, 
financial and organizational concepts of health and social 
systems;
• To introduce participants to the diverse influencing factors 
and processes which form a health and social care system, such 
as social and epidemiological data, legal frameworks or drug 
authorization regulations;
• To understand and analyse the interrelationships of health 
and social systems and identify challenges on the local, national 
and European levels;
• To discuss possible solutions to previously identified problems 
by tapping the professional and systemic backgrounds of the 
participants.

REQUIREMENTS AND FORMAT

The summer school is geared towards graduate and post-graduate 
students as well as young health professionals from all relevant 
backgrounds, including medicine, economics, law, public health 
and social security institutions. No limit on age or professional 
background applies. 

The course is composed of lectures, case studies, group discus-
sions and presentations and is designed to promote interaction 
among the participants and lecturers. The faculty consists of 
European experts who provide first hand insights into their 
respective fields, basing their presentations on scientific and 
professional experiences. The course language is English and a 

high proficiency (European level C1) is necessary. 

CERTIFICATE 

Certificates will be awarded to all participants who have not 
only attended 80% of the sessions but also successfully passed 
the multiple choice exam. This course has been awarded CME 
credits by the European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education (EACCME).

PARTICIPATION FEE 

The participation fee of EUR 2.000,- includes: 
• 50 hours of lectures and group exercises;
• Registration;
• Course material;
• Lunch and refreshments during the course;
• Evening social event and field trip;
• Free participation in all events of the European Forum Alpbach 
as far as the course schedule allows.
Travel and accommodation costs have to be covered by the 
participants.

SCHOLARSHIPS 

A limited number of scholarships will be available for par-
ticipants. Preference will be given to participants from the 
CEE/SEE region. 
Scholarships include:
• Participation fee (registration, course material, lunch and 
refreshments during the course, evening social events, field trip, 
free participation in the European Forum Alpbach as far as the 
course schedule allows);
• Student Accommodation including breakfast.
Scholarships do not cover travel expenses.

APPLICATION PROCEDURE

In order to be able to register for the course, applicants have to 
pass a selection process. You will have to send your completed 
application form, your CV and a motivation letter (1 page), 
explaining relevance of the course for your professional career, 
proof of thorough knowledge of English and a letter of recom-
mendation (optional) by regular mail to Franz Mailer, European 
Forum Alpbach, Invalidenstraße 5/7, 1030 Vienna, Austria.

Application deadline is April, 27 2011 (postmark).
For detailed information please refer to http://alpbach.org/index.
php?id=1289

CONTACT DETAILS

Franz Mailer 
European Forum Alpbach,
Invalidenstr. 5/7, 1030 Vienna, Austria
Tel.: +43 (1) 718 17 11-13
Fax: +43 (1) 718 17 01
E-mail: franz.mailer@alpbach.org

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2011
 Teknisk Assistent: Demonstrator:
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! 
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De ti bud IX ”Du må ikke begære din næstes hus”

Begæret er en stærk kraft.  Det er naturligt må man gå ud fra. 
Vi begærer alt muligt helt af os selv.  Gamle Freud mente at 
begæret hørte til urkræfterne, drifterne og meget af det var 
gemt i underbevidstheden.  Ethvert samfund måtte tøjle begæret 
og begrænse det, da det ellers ville være destruktivt. Enhver 
grundlæggende lov er en sådan begrænsning af begæret.  
Med ordet begær tænker vi ofte mest på det seksuelle begær og 
det har vi været inde på. De ti bud absolut ikke udtryk for en 
seksualforskrækkelse, men styrer blot begæret udenom andre 
mænds koner.  Hvis man læser hele moseloven er der dog en 
del flere forbud på det område.  Men her er det altså specifikt 
næstens hus som skal skærmes mod begæret.  

Begæret mod næstens hus får i dag afløb i populære program-
mer som hammerslag og liebhaverne, men der er formentlig 
ikke mange i vores del af verden som decideres stjæler andres 
huse. 
Det virker også lidt sært at der skulle være et helt specifikt bud 
om næstens hus. Det skyldes en senere inddeling.  Oprindeligt 
var det første bud, forbuddet mod andre guder delt i to; men det 
samlede man til et og så havde man kun 9 bud. Den gik ikke, 
derfor delte man det sidste bud i to, fordi det allerede gentog 
forbuddet ” du må ikke begære”.  ”Du må ikke begære din 
næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl 
eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af 
din næstes ejendom.«
Men hustruer, trælle, okser og ejendom må vente til næste 
uge.

Imidlertid må vi konstatere at begæret i dag vurderes mere 
positivt. Det er jo grundlaget under markedet og den liberale 
økonomi.  Det går galt ind i mellem, hvor begæret efter penge 
skaber bobler, der brister efter en tid.  

Den nuværende økonomiske krise begyndte fordi flere ameri-
kanere havde fået lov til at låne penge i deres huse, selvom de 
ikke var noget værd.  Boblen bristede og rigtig mange mistede 

deres hus og  arbejde. Alligevel er der vist ikke rigtigt lavet love, 
som for alvor regulerer den form for begær. 

Mit eksempel viser også forskellen på de ti buds etik og nutidens 
samfund. De ti bud er udtryk for en nærhedsetik, den handler 
om næsten, dem der er i lokalsamfundet.  Men nutidens samfund 
kræver andre love og reguleringer, for det de gør på den anden 
side af kloden, det påvirker også os.

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Normalitet, identitet, perfektion - en paneldebat

Normalitet, identitet og perfektion set fra tre forskellige 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

Fugletur - med præsten i naturen
Tid: 9. april kl. 10.00 – 14.00
Mødested: Vestamager Station

Vi drager til Kalvebod Fælled, naturområdet på Vestamager.
Området er ganske menneskeskabt, idet det er inddæmmet i 
1938. Før da var der vand. Trods dette er det et ganske specielt 
naturområde og meget artsrigt især hvad angår fugle.
Studenterpræsten vil sammen med lektor Claus Emmeche fra 
Center for Naturfilosofi og Videnskabesstudier på Niels Bohr 
instituttet føre an på denne tur, hvor der både vil blive lejlighed 
til at se... på fugle, dyr og planter og samt til at filosofere på den 
gamle græske måde: gående.

Vi håber på godt vejr, men husk fornuftig påklædning og godt 
fodtøj. Vi skal nok vandre omkring 8-10 km. Medbring gerne 
kikkert, hvis du har en. Hvis du overvejer at tage hunden med, 
så vær opmærksom på, at den skal være i snor hele tiden af 
hensyn til den vilde natur.
Du kan læse lidt om området og se et kort på Skov- og natursty-
relsens vandretursfolder nr. 65

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, Blegdamsvej 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 konflik-
ternes 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 (14. april, 28. april, 12. maj)
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Kontakt: Lise Lotz: lotz@adm.ku.dk - 53 53 61 31; Annette 
Davidsen: davidsen@hum.ku.dk - 53 53 51 31. 
Læs mere på Facebook: facebook.com/smikbh – Noter

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, 
onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid.
 
www.studenterpraesterne.ku.dk
Facebook: facebook.com/SMiKbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: @SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94
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Flere kvote 2 ansøgere til de fleste uddannelser
Årets opgørelse over ansøgere til uddannelser gennem kvote 
2 er kommet. På SUND er antallet afansøgere steget markant 
for Folkesundhedsvidenskab og IT og Sundhed, hvor antallet af 
ansøgere ergået op med henholdsvis 36 % og 75 %. Odontologi 
har oplevet en mindre stigning på 3 %. Antallet af ansøgere 
til medicin-studiet er faldet 16 %. Tilbagegangen for medicin 
skyldes dog ikke faldende interesse fra danske unge, men at 
antallet af svenske og norske ansøgere er faldet kraftigt, fordi 
reglerne for optagelse er blevet ændret. Tidligere havde de sven-
ske studerende en fordel, når det adgangsgivende gennemsnit 
skulle regnes ud. Det har de ikke længere. Sidste år ansøgte 880 
svenskere og nordmænd om optagelse på medicinstudiet gennem 
kvote2. I år var det 495. Optaget gennem kvote2 udgår typisk 
10 procent af de ledige pladser på et studie.
Optagelsesstatistikken kan ses på: http://studier.ku.dk/
optagelsesstatistik

Rundt om Campus
Betonrenovering påvirker bygningerne 10, 12, 14, 16 og 18 
Facaderne på bygningerne 10, 12, 16 og 18 på Panum skal 
betonrenoveres. Arbejdet starter snart og vil få stor indflydelse 
på brugernes hverdag i form af afspærringer, støj, vibrationer 
og lugt. Kranen, der skal løfte de tonstunge betonforplader, 
opsættes på bygning 12. Stålet til kranfoden ophejses i week-
enden den 2.-3. april, hvor adgangen til bygning 8 (Lundsgaard 
Auditoriet), 12, 14 (Panum StudieCenter) og 16 er spærret kl. 
7-20 begge dage. Fra weekenden omkring 1. maj og frem til 
sensommeren løfter kranen på bygning 12 betonelementerne 
på plads. Pga. risikoen for nedstyrtende betonelementer, vil 
bygningerne 8 (Lundsgaard Auditoriet), 10, 12, 14 (Panum 
StudieCenter), 16 og 18 på skift blive afspærret kl. 7.00- 20.00 
både lørdag og søndag. Kun bygninger under kranens radius vil 
blive afspærret. I tilfælde af dårligt vejr - først og fremmest blæst 
- kan kranen ikke udføre det planlagte arbejde. Det vil skabe 
forsinkelser. Det arbejde, der ikke kan gennemføres i foråret, vil 
blive gennemføres i løbet af sommeren / efteråret, og varsles så 
snart forårets aflyste arbejdsweekender er kendt.
Behugning af den gamle beton, er et støjende arbejde og kan 
muligvis give vibrationer. Dette arbejde udføres om morgenen 
kl. 7-8:15. Malerarbejdet er placeret i weekenderne, da malingen 
lugter. Hvert institut med brugere i de berørte bygninger, har 
repræsentanter i en brugergruppe, der med møde hver 14. dag 
bistår med bl.a. information om de igangsatte arbejder.

Strømafbrydelser og mørklagte områder pga udskiftning 
af HPFI-relæer
 Grundet lovkrav om ekstrabeskyttelse af elinstallationer vil 
der periodevis ikke være lys på fællesarealer i resten af 2011. 
Pas derfor på når du færdes på trapper og lignende. Hvis du 
observerer mørke områder, hvor farlige situationer kan opstå, 
kan du kontakte overvågningen på tlf. 27028, som vil etablere 
nødbelysning. Det er desværre ikke muligt at varsle afbrydelser 
af belysningen på fællesarealer, mens strømafbrydelser på kon-
torer og laboratorier varsles via lokale kontaktpersoner. 

Succesfuld afprøvning af videokonference i undervis-
ningen 
Fredag 25. marts var der debut på SUND for anvendelse af vid-
eokonference i undervisningen. Piloten blev gennemført i samar-
bejde mellem Odontologisk Institut, SUND-IT og AV-afdelingen. 
Dam auditoriet var ekstraordinært udstyret med en ekstra HD 
projektor for at skabe fuld HD tovejsbilledtransmission og lyd og 
brug af interoralt kamera i klinikken på Odontologisk Institut. 
Auditoriets tandlæger som var til undervisning havde mulighed 
for at stille spørgsmål til tandlægen i klinikken via videokonfer-
ence-udstyret. Desuden var storskærm og højttalere opstillet 
foran auditoriet, så forbipasserende kunne studere denne nye 
mulighed for formidling. Piloten er en del af SUNDs satsning på 
at integrere nye it-hjælpemidler i undervisningen og generelle 
overvejelser om at anskaffe fælles fakultets videokonferenceud-
styr. Forslaget vedr. implementering af videokonferencing er nu 
sendt til behandling i dekanat og institutlederkredsen. 

Undervisningsmiljøvurdering fra 2010 er nu offentlig-
gjort
Den samlede KU-rapport med data fra undervisningsmiljø-
vurderingen, UMV, som alle KU’s fakulteter gennemførte i 
slutningen af 2010 er nu færdig og ligger på: http://studiemiljoe.
ku.dk/umv/2010-2012/
 Rapporten omhandler de studerendes opfattelse af deres fysiske, 
psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. SUND ligger på de 
fleste områder pænt i forhold til de øvrige fakulteter, men der 
er stadig god grund til at granske SUNDs egne undersøgelses-
resultater. På baggrund af den UMV-rapport, som SUND er 
ved at færdiggøre, vil fakultetet udarbejde og implementere 
handlingsplaner for de punkter, der er mulige at forbedre. Læs 
også om den forrige UMV på SUND: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/UMV/

Varsling om IT-systemlukning den 18. april

På grund af en planlagt udskiftning i fakultetets centrale 
systemer lukkes ALLE it-services PÅ sund fra mandag den 
18. april kl. 19.00 til senest tirsdag den 19. april klokken 
05.00. Det betyder ingen adgang til mail, webmail, VPN, 
print, netværksdrevene P, Q, O, N, Fenris, edb-studiesale m.fl. 
Ligeledes vil der være lukket for forbindelsen til Internettet 
fra SUND-IT PC på Panum, CSS, Teilum, Medicinsk Museion 
og Biocentret. Brugere uden for SUND eller med 3G opkobling 
til internettet kan den 18. april minimum kl. 21.00 og 23.00 på 
http://it.sund.ku.dk finde information om status på genoptagelse 
af it-services.

Ny bog sammenligner dansk og amerikansk sundheds-
væsen
Under titlen ”Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kai-
ser Permanente?” har en række sundhedsforskere fra SUND og 
med støtte fra Rockwool Fonden udgivet en debatbog til brug for 
udvikling af det danske sundhedsvæsen. Bogen sammenligner 
den amerikanske sygeforsikrings- og behandlingsorganisation 
’Kaiser Permanente’ med den danske sundhedsmodel med det 
sigte at fremhæve erfaringer fra USA, som eventuelt kunne 
implementeres i Danmark. Bogen indeholder mange kvalitative 
og kvantitative data der belyser flere forhold, herunder:

’Tværgående samarbejde og koordination’, hvor under-
søgelsen peger på bedre tværgående samarbejde i USA 
’Patientinddragelse og egenomsorg’, hvor den amerikan-
ske model er bedre til at inddrage patienterne og udnytte 
patienternes egenomsorgsressourcer
’Forebyggelse af dyre indlæggelser’, hvor den amerikan-
ske model har færre hospitalsindlæggelser
’Muligheder for besparelser’, hvor den amerikanske for-
sikringsmodel er 50 procent dyrere per patient/medlem 
end det danske sundhedssystem.

Projektets deltagere er overlæge ved Bispebjerg Hospital, ph.d. 
Anne Frølich (projektleder), tilknyttet Afdeling for Sundhed-
stjenesteforskning ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
direktør Jes Søgaard fra Dansk Sundhedsinstitut, cand.scient.
san.publ. ph.d, Michaela L. Schiøtz, cand.scient.san.publ. ph.d, 
Martin Strandberg-Larsen og professor, dr.med. Finn Diderich-
sen, alle fra afdeling for Sundhedstjenesteforskning, samt 
professor, MPH Allan Krasnik fra Afdeling for Socialmedicin, 
hvortil kommer tre amerikanske forskere.

•

•

•

•
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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

OBS
VAGTBUREAUETS KURSUSAFDELING HOLDER LUKKET DEN 18.- 19. 
OG 20. APRIL
MED VENLIG HILSEN
KURSUSAFDELINGEN

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 

Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfordrende 
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

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2011

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

A N N O N C E R

V B  M E D D E L E L S E R

gøgl
Skvalpepadde Hundeskvalp

Mia Joe/MOK.red.



7kredsforeningen

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

Med Codan familieforsikring får du en 
samlet pakke, der består af en:

Indboforsikring, ansvarsforsikring, ulyk-
kesforsikring, livsforsikring og rejsefor-
sikring.

Forsikringen er skræddersyet dine behov 
som lægestuderende og fi ndes i normal 
dækning og udvidet dækning afhængigt af 
værdien af dit indbo.

Med Codans forsikring får du blandt andet:

Ulykkesforsikring med forhøjet 
erstatning ved skade på blandt andet 
fi ngre, syn og hørelse

Dækning af lejlighedsvis udøvelse af 
selvstændig lægegerning samt ”ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”, der 

•

•

udøves i henhold til lægeløftet.

Rejseforsikring, der sækker ved 
ferierejser i hele verden op til 60 dage
 
Livsforsikring på 160.000 kr.

Codans familieforsikring kan oprettes med 
øjeblikkelig virkning. Du skal blot udfylde 
en tilmeldingsblanket om optagelse i for-
sikringsordningen samt en samtykkeerklæ-
ring til indhentning af helbredsoplysninger. 
Blanketterne afl everet i FADLs Sekretariat 
på Blegdamsvej 26, Baghuset.

Hvis du har en anden forsikring, skal du 
selv sørge for at af afmelde denne.

Du kan læse mere om forsikringsordningen 
på FADLs hjemmeside www.fadl.dk under 
menupunktet ”For medlemmer.

•

•

Vidste du at...
du som medlem af FADL kan hente 
diverse kittelgejl i Kredsforeningens 
Sekretariat? Du får blandt andet:

Muskelkort (3. semester)
Alm. Journalkoncept (7. sem.)
Psykiatrisk og neurologisk 
journalkoncept (10. sem)
Diverse materiale om EKG 
Diagnostik, Takykardi, 
Blodgashåndbog etc.

•
•
•

•

FADL har gennemført en medlemsundersøgelse og går nu i gang med at se på de indkomne 
svar. 

Vi har trukket lod blandt dem, der deltog i undersøgelsen og har 
fundet ti vindere, der hver især får et eksemplar af bogen ”Kliniske 
procedurer - en opslagsbog”. 

Medlemsundersøgelse slut  

Studieforsikring i Codan  

tillidsmand for FADL
Kære FADL-medlem

Har du haft en dårlig oplevelse på en 
vagt?
Er du utilfreds med måden en afdeling, en 
holdleder eller et andet FADL-medlem har 
behandlet dig på?
Er du i tvivl om noget mht. regler og love i 
forbindelse med dit FADL-arbejde?
Eller har du bare brug for én at snakke med 
og få luftet dine frustrationer?

Så er FADL’s tillidsrepræsentanter din 
løsning!

Vi holder åbent tillids-rum den første 
torsdag i hver måned fra kl. 15-17 - næste 
gang på torsdag d. 7/4.
Vi holder til i Studenterhusets stueetage 
helt nede i den nordvestlige ende (pizza 
calabria enden / til højre når man kommer 
ind af hovedindgangen).

Kom forbi for en snak om ting der tyn-
ger dit hjerte eller bare for en gratis kop 
kaffe.

Mvh
Tillidsrepræsentanterne

Tillidsrepræsentanterne er din sikkerhed 
for en fair behandling som FADL-vagt. Vi 
er medlemmernes støtte i forbindelse med 
klagesamtaler, hvor vi f.eks. kan sidde med 
som bisiddere. Vi kan desuden deltage i an-
sættelsessamtaler for at sikre alle ansøgere 
en fair og lige behandling. Ydermere kan 
vi hjælpe medlemmerne ved spørgsmål 
vedr. rettigheder/pligter i forbindelse med 
vagtarbejde. 
Vi kan kontaktes på tillid@fadl.dk eller 
man kan møde os i vores lokale i Studen-
terhuset den første torsdag i måneden.
Husk at vi selvfølgelig har tavshedspligt.

Tillidsmand
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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 
nedenfor:  

 
 
 

TILMELDINGSFRISTEN 
ER RYKKET TIL D. 11/4

gøgl

MORTEN WØRMER

70kg

Rickshaw

5 stk malkekvæg + 11 geder

10

300

Morten har en lang fortid som konkurrence-
BH-åbner, men led for en måned siden, til 
DM, nederlag til Morten Korsholm, og må 
nu kalde sig Morten 2 for evig tid.

ANGUS STEVNER

116kg

For langsom til judo

Virkelig, VIRKELIG velstillet

9

90

Født og opvokset i det skotske højland som 
øverste søn af klanen McDoogle. Klanens 
kilt er ophav til det verdenskændte Burber-
ry-mønster, som han bærer på ALT sit tøj.

Således to friske MOK-kort til samlingen! De to 
heldige er i denne uge Morten og Angus, som passede 
mig op på Blegdamsvej en tåget martsdag og bad 
mig udødeliggøre deres navne. Jeg afviste dog først 
enhver mulighed for guddommelig indgriben, som 
en hjælp fra mig alle tider har været, da jeg var på 
vej til amtsfinale i Ultimate. Da hændte det at An-
gus faldt på sine grædende knæ og bad mig hjælpe 
ikke blot ham, men det lille uanelige gespenst, som 
Morten Wørmer tog sig ud ved hans side. And I said 
onto them: "mine sønner, rejs Jer dog i mit stede og 
sig mig, hvilket formål I dog ser mig hjælpe Jer udi 
dette grasværk?". Da rejste de sig og spurgte med 
sænkede hoveder i bøn: "hvad?". Da bekendtgjorde 
jeg: "åh ja, min magt er stor, og med magten over 
manden og månen må stedse fornuft og spalteplads 
stå over grådighed og tarvelig dionysisk virksomhed, 
thi jeg er sat på denne gade for at gå i retningen af 
Svanemøllehallen. Giv en taxa og 1000kr, så har vi 
en deal". Morten og Angus tittede op i ærefrygt og 
så at de måtte handle straks. Angus trak et bundt 
1000-basser op af lommen og stak mig en af dem, alt 
imens Morten allerede havde smidt sig ud på vejen 
som et mindre effektivt fartbump - det tændte jeg på, 
derfor topkarakteren i "sexyness". Det lykkedes ham 
dog at skaffe mig en taxa, og vi lever nu lykkeligt 
mod vores dages ende.

Peter James /MOK-red
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Tjen 500,- kr ved at ligge på ryggen,
samtidig med at du hjælper en medstuderende 
med at færdiggøre kandidatopgaven.

”Forekomst af kontraktile celler i fascier fra hypermo-
bile og non-hypermobile personer.”
 
En undersøgelse over indholdet af sammentrækkelige 
celler i muskelhinder ved Ehlers-Danlos Syndrom, 
Hypermobilitets Syndrom og hos normale raske 
kontrolpersoner.

Hos nogle personer med overbevægelige led – led 
hypermobilitet – ser man øget tendens til ledsmerter, 
forstuvninger og/eller ledskred og måske også tidligere 
indsættende slidgigt. Dette skyldes muligvis dårligere 
styring af leddene, hvilket igen kan skyldes svage 
muskler og/eller svage muskelhinder (muskelfascier). 
Men ikke alle hypermobile får disse problemer, og vi 
ved ikke hvorfor.
Det viser sig at muskelfascier - liggende såvel omkring 
som inde i musklerne - indeholder celler, der har 
evnen til at trække sig sammen, og at denne sam-
mentrækningskraft er stor nok til at kunne påvirke 
muskelreflekser, der styrer ledstabiliteten. En forskel 
i muskelfascie indholdet af disse celler kunne være én 
forklaring på forskelle i ledstabilitet, som det ses blandt 
hypermobile personer.
Det er vist at disse celler, kaldet myofibroblaster, 
forekommer i øget antal i fascier hos personer der har 
udtalt skrumpning af fascie (f.eks. ved Kuskehånd) 

eller ledkapsel (f.eks. Frossen Skulder) og hos personer 
med kraftige ar.
Man ved imidlertid ikke hvordan forholdene er hos 
personer med hypermobilitet. Men teorien - som vi 
gerne vil efterprøve - er at personer, der har øget 
strækbarhed af fascier og/eller har tynde, brede ar, har 
nedsat indhold af disse myofibroblaster.
Vi vil derfor spørge om du vil være med til en under-
søgelse hvor vi udtager en lille vævsprøve fra den 
muskelhinde der ligger omkring og inde i såvel din 
højre som din venstre lårmuskel. Prøverne udtages 
i lokalbedøvelse gennem et 6 mm langt snit i huden. 
Gennem denne åbning indfører man en lille bidetang 
som kan nippe et stykke af din muskelfascie og af den 
underliggende muskel.
Vævsprøve udtagelsen vil være forbundet med lette 
ulemper såsom stik ved anlæggelse af lokalbedøvelsen 
og smerter i forbindelse med sårhelingen af det 6 mm 
lange snit i huden. Der er en meget lille risiko for en 
komplikation i form af sårinfektion og/eller brokdan-
nelse i muskelhinden og i huden.  Lokalbedøvelse kan 
i meget sjældne tilfælde udløse bivirkninger i form af 
chok eller påvirket hjerterytme.

Undersøgelsen er anmeldt til og godkendt af den 
Videnskabs Etiske Komité for Region Hovedstaden. 
Dine resultater fra forsøget vil forblive fortrolige i den 
udstrækning loven tillader. Du vil blive identificeret ved 
en kode og ved person initialer. Resultaterne vil ikke 
tilgå nogen journal og personlige oplysninger fra din 
journal vil ikke blive frigivet. Du vil ikke kunne iden-

tificeres personligt i forbindelse med offentliggørelse af 
resultaterne af dette forsøg, og de udtagne vævsprøver 
destrueres efter at de er undersøgt.
 
Såfremt der under forsøget mod forventning fremkom-
mer nye oplysninger om risici, komplikationer eller bi-
virkninger vil vi oplyse herom, ligesom vi vil informere 
om evt. væsentlige ændringer i forsøgsdesignet.

Gigtforeningen har støttet projektet med kr. 50.000,-, 
og udgifter til transport med offentlige transportmi-
dler vil blive refunderet mod fremvisning af bilag og 
deltagelse vil blive honoreret med kr. 500,- som er 
skattepligtig indtægt.

Er du mellem 18 og 40 år gammel, håber vi at du vil 
ringe til 
Reumatologisk Ambulatorium på 3545 4242 
og give dit tilsagn samt oplyse dit telefonnr. og adresse, 
således at vi kan kontakte dig senere.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kon-
takte:
Ovl. dr.med. Lars Remvig, Reumatologisk Klinik, Rig-
shospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, e-mail: 
lars.remvig@rh.regionh.dk eller tlf. 3545 2005.

Med venlig hilsen,

Lars Remvig/Overlæge, dr.med.
Jens Halkjær Kristensen/Overlæge, dr.med.  
Birgit Juul-Kristensen/Seniorforsker, PhD 

Er du frisk på at 
arbejde som lægevikar i 

psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispeb-
jerg, Psykiatrisk Center København, søger nye
medlemmer med start fra 1.Juni og 1.juli 2011.

Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker 
aften- nattevagter (16.00- ca. 09.00)i psykiatrisk 
skadestue alle årets dage. Man har hver ca. to vagter 
per måned samt to standby-vagter, hvor man er på 
tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen 
med en forvagt, der foruden skadestuen også tager 
sig af afdelingerne, samt en bagvagt. 

Arbejdet er lærerigt og du får prøvet kræfter med 
mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
selvstædnigt arbejde med mulighed for supervi-
sion.

Oplæring: 
Før din første vagt skal du have to følgevagter (16- 
ca. 22) i skadestuen sammen med en af de andre 
lægevikarer. 

Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb 
med bla. hjertestop- og brandkursus. Dette forløber 
de 4 første hverdage i måneden og skal helst være 
gennemført  inden første vagt(du skal helst kunne 
afsætte tid til dette i maj, juni eller juli). Introda-
gene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 
til kl15.00 ca.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
- Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt 
bestået eksamen i psykiatri(10.sem). Eller forventer 
at bestå i Juni 2011.
- Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i 
medicin og kirurgi (kliniske ophold iht.
studieordningen)

Ansøgningsfrist: 17.April. 
Send din ansøgning med  vedhæftet CV til holdleder 
Jon Egelund, jonegelund@gmail.com 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til holdleder
jonegelund@gmail.com

Kandidatopgave

Forskningens Døgn
APPETIT PÅ SUNDHED – kosten og 
dit helbred

Gentofte Hospital fredag 29. april 2011 kl. 
10 – 12
i Store Auditorium og forhallen, Auditorie-
bygningen, opg. 28

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst
Kl. 10.05 – 10.35 Fødevare-allergi: Når 
immunsystemet ikke kan lide maden, Pro-
fessor, Forskningschef Lars K. Poulsen, Al-
lergiklinikken
Kl. 10.35 – 10.50 Psoriasis – hjælper det 
at tabe sig, Reservelæge, ph.d. studerende 
Peter Jensen
Kl. 10.50 – 11.15 PAUSE med aktiviteter 
i forhallen
Kl. 11.15 – 11.30 Det praktiske i at tabe sig 
og vægtvedligehold, Klinisk diætist Helle 
Rasmussen
Kl. 11.30 – 11.55 Tarmhormoner og appeti-
treguleringen, Reservelæge, ph.d. studerende 
Jonatan Bagger
Kl. 11.55 – 12.00 Afslutning og udtrækning 
af vindere af quiz

Arrangementet er gratis  og al le  er 
velkomne
Tilmelding på forskningenshus@geh.re-
gionh.dk

Har du lyst til at tjene lidt ekstra penge ved siden af 
studierne og samtidig have mulighed for at cykel-/
løbetræne på én gang? Så søger PhD-projekt på Bio-
medicinsk Institut, Panum studentermedhjælper(e) 
til supervisering af indendørs cykeltræning 7-15 timer 
om ugen med meget varierende mødetider. Det aftales 
fra uge til uge med forsøgspersonerne, hvornår de 
skal træne, derfor er der stor mulighed for at vælge 
tidspunkterne, så de passer dig. Træningen foregår 
på Monark 839E-cykler og styres via en computer, 
kendskab til disse er ikke en forudsætning, da vi vil 
stå for introduktionen.

Start: hurtigst muligt
Slut: 1. august 2011

Du skal være:
- Interesseret i træningsfysiologi

- I stand til at vide, hvornår man skal heppe på folk
- Idrætsstuderende, fysioterapeutstuderende, medicin-
studerende el. lign.
- Opsat på at arbejde i nogle weekender samt i eksa-
mensperioden og sommerferien
- Fleksibel

Hvis ovenstående lyder interessant, så send en mail 
med lidt information om dig selv og tidligere erfaring 
med træning til: bmi-mitobolism@sund.ku.dk

Martin Gram, Ph.d.-studerende 
Andreas Vigelsø Hansen, Ph.d.-studerende
Anja Birk Olsen, Stud. Med.
  
Biomedicinsk institut, Xlab. Københavns Universitet. 
Blegdamsvej 3. 2200 København N   

Studentermedhjælper søges til træningsforsøg

STRIX TV CASTER NYUD-
DANNEDE LŒGER TIL NY 

TV SERIE
STRIX TV A/S, produktions huset bag bl.a. suc-
cesserien ”Hospitalet” på TV3, er i fuld gang 
med at caste nyuddannede lœger til en helt ny og 
spœndende reportageserie til TV. 
I reportageserien følger vi dig, som en del af en 
mindre gruppe helt nye unge lœger, under jeres 
kliniske basis uddannelse. Her oplever vi dig i 
hverdagen, når du takler alle de mange store og 
små udfordringer og beslutninger i din nye hverdag 
som lœge.  
Samtlige tilladelser godkendes naturligvis af 
ledelsen på dit hospital inden vi filmer. 

Alle nyuddannede lœger er velkommen! Der er 
kun en forudsœtning - at du enten lige er startet, 
eller skal til at starte din kliniske basis uddannelse 
i løbet af 2011.  

Interesseret eller bare nysgerrig!?? Ring hurtigst 
muligt og hør mere om TV serien, fra mig, Sean 
Gornstein på mob. 4059 2667.

Eller skriv til mig på sean.gornstein@strixtv.dk for 
at modtage mere information. 

Med venlig hilsen

Sean Gornstein, Caster, STRIX TELEVISION, 
Vermundsgade 40B, St. 2100 KBH Ø. http://www.



1010 studiepolitikBliver du læge til sommer?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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Kursus i ryg- og 
ledundersøgelse

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 3. maj 
kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.
regionh.dk senest d. 26. april 2011.
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 1. 
semester kandidat) for at deltage.

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

Undervisning i rygundersøgelse varetages af 
reumatolog. I vil i grupper på to skulle undersøge 
hinanden. Det betyder, at du skal være klædt på til 
at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led vare-
tages af patientinstruktører. En Patientinstruktør 
er en patient, der er certificeret til at kunne under-
vise i ledundersøgelse og i daglig-dagen med gigt. 
Patientinstruktørerne bruger deres eget liv og led 
som eksempel. Du får derfor mulighed for i mindre 
grupper dels at undersøge led med gigtforandringer, 
dels høre og tale om at leve med gigt.

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

UNDERVISERER
Reumatolog Kirstine Amris
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, 
Gigtforeningen   og  reumatologisk overlæge Karen 

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. diag-
nosticering 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 sam-
men). 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 t.o.m. uge 18 i 2011.

Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde torsdag den 
7. april 2011 kl. 2000-2100 på CEKU (Center for 
Klinisk Uddannelse), auditorium E, Teilumbygnin-
gen, Rigshospitalet.
NB! Mødet er obligatorisk for deltagelse i pro-
jektet.
Yderligere information
Kontakt PhD-stipendiat Sune B. E. W. Räder 
(læge) på SBEWRG@Gmail.com / +4520950972 
vedr. CADT-projektet (Coronary Angiography 
Dyad Training

Foredrag af Cand. mag., 
ph.d. Marie Louise Jørkov, 

Københavns Museum.
Torsdag d. 7. april 2011 kl. 19.30
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 K, 
Auditoriet. Gratis adgang for alle. 
Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab.

“Af jord skal du igen opstå”

I forbindelse med anlæggelsen af den nye Metro 
station ved Nørrebros Runddel, har Københavns 
Museum stået for de arkæologiske udgravninger 
af Assistens Kirkegård, afdeling G. Udgravningen 
omfatter 475 hjemfaldne gravsteder indeholdende 
ca. 1500 begravelser fra 1805-1990. Et midlertidigt 
laboratorie blev opsat på udgravningen, hvor skel-
etterne er blevet analyseret inden genbegravelse. I 
antropologisk sammenhæng er muligheden for at 
undersøge de gravlagte mennesker særdeles vær-
difuld. Vi kan for første gang få et kontinuerligt og 
synkront billede af Københavns sundhedstilstand 
gennem den industrielle periode, der var præget 
af epidemier og befolkningstilvækst. Foredraget 
giver en præsentation af udgravningen og viser 
de preliminære resultater fra de antropologiske 
undersøgelser.

Foredrag af Cand. mag., 
ph.d. Henrik Knudsen, In-
stitut for Videnskabsstudi-

er, Aarhus Universitet
Tirsdag d. 3. maj 2011 kl. 19.30.
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 K, 
Auditoriet. Gratis adgang for alle. 
Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab.

Videnskabens mand: Fysiologen, formi-
dleren og forskningsaktivisten Poul Brandt 

Rehberg

Politikens læsere kunne i juni 1947 finde følgende 
notits i avisen: ”Når Professor P. Brandt Rehberg 
om nogle dage kommer hjem fra fysiologikongressen 
i Oxford, rejser han til Rørvig for at feriere”. Den 
lille uskyldige servicemeddelelse vidner om en tid, 
hvor medieverdenen fejrede tidens førende forskere 
som celebrities og nationens superhelte. Men den 
vidner trods alt også om Rehbergs fænomenale 
gennemslagskraft som forsker, modstandsmand og 
debattør. Rehberg var nyrefysiolog og efterfulgte i 
1945 nobelpristageren August Krogh som profes-
sor i zoofysiologi. Fra denne post engagerede han 
sig i en bred vifte af spørgsmål om atomenergi, 
strålefare, civilforsvar, freds- og sikkerhedspolitik, 
offentlighedens forståelse for videnskab og for-
skningspolitik og i alle sammenhænge talte han 
fra topposter i diverse organisationer, udvalg og 
kommissioner. Rehbergs egen forskning ophørte 
paradoksalt nok den dag, han blev professor, og 
han kan dermed karakteriseres som landets mest 
prominente og magtfulde “nulforsker”. Men hvem 
var forskeren bag den offentlige figur og med hvilket 
erfaringer gik han ind i den forskningspolitiske 
debat efter krigen?

Vi søger raske, utrænede mænd 
(ikke-rygere, 20-30 år, med BMI 
mellem 22 og 27), der ønsker at 
deltage i et immobiliseringsstudie 
med efterfølgende genoptræning 
på Biomedicinsk Institut, Panum. 

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

Du får: Honorar på 8000kr (opgives som B-indkomst). 
Af honoraret udbetales 3000 kr. efter immobilisering-
sperioden og de resterende 5000 ved fuldførelse af 
resten af forsøget. Desuden vil du få detaljerede og 

nøjagtige oplysninger om din helbredsstatus og mu-
ligheden for at træne regelmæssigt med en personlig 
træner i 6 uger.

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

Kontaktinformation: 
Mail: bmi-mitobolism@sund.ku.dk 

Martin Gram/Ph.d.-studerende/Tlf.: 28 82 02 30  

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

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

Vi søger en kandidatstuderende i Folkesundhedsviden-
skab, Medicin eller Human Ernæring til et forskning-
sophold på vores ernæringsprojekt for HIV patienter 
i Jimma, Etiopien. 

Projektet  
ARTfood er et randomiseret interventionsstudie, hvor 
HIV patienter modtager et kosttilskud ved opstart af 
antiretroviral behandling med henblik på at forbedre 
deres behandlingsforløb og generelle tilstand. Det 
primære formål er at undersøge, hvordan patienterne 
genvinder den magre kropsmasse, de har tabt under 
deres sygdomsforløb og vi anvender derfor flere forskel-
lige metoder til at bestemme kropssammensætning. 

I løbet af sommeren, vil vi starte et sub-studie op, hvor 
en del af patienterne bliver undersøgt i en såkaldt Bod-
Pod, hvilket vil give os nogle helt unikke data på deres 
kropssammensætning. Din primære opgave vil være at 

hjælpe til med at få dette sub-studie op at køre samt 
analysere data fra studiet, som kan anvendes til artikel- 
eller specialeskrivning. Der er mulighed for at tilpasse 
emnet for dit projekt i forhold til dine interesser. 

Projektgruppen i Jimma består af tre etiopiske PhD 
studerende samt et hold af dataindsamlere, laboranter 
m.m. Projektet er desuden en del at et større samarbe-
jde mellem universitetet i Jimma og Institut for Human 
Ernæring på Københavns Universitet, hvorfor der er 
et mindre dansk forskningsmiljø i Jimma med bla. 
praktik- og PhD studerende.

Dig 
Du er kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab/
Medicin/Human Ernæring med interesse i forskn-
ing og lyst til at få erfaring med dataindsamling og 
projektstyring i et lavindkomstland. Det er en fordel, 
hvis du har tidligere udlandserfaring og desuden er 

det væsentligt, at du kan arbejde selvstændigt og har 
mod på udfordringerne ved at få ting til at lykkes i en 
anden kultur.

Tidsplan  
Ophold i Jimma i ca 5 – 8 mdr med start sommer eller 
efterår 2011. Perioden kan tilpasses i forhold til dine 
planer og ønsker.  

Finansiering  
Vi har mulighed for at hjælpe med at søge midler til at 
dække udgifterne ved opholdet. 

Ansøgning  
Sendes senest d. 20. april til Mette Olsen, cand.sci-
ent.san.publ., PhD studerende, Institut for Human 
Ernæring, LIFE, KU. E-mail:  meo@life.ku.dk.  Du er 
meget velkommen til at skrive til mig inden, hvis du 
har spørgsmål. 

Kandidatstuderende søges til forskningsprojekt om HIV og ernæring i Etiopien

annoncer
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Kl. 22.00 Kl. 02.30Kl. 24.00 Kl. 05.00

FRIBAR-FEST - I KINA !!
d. 30. april

kl.22.00
i studenterklubben

For 180 kr. er der fri bar 
hele aftenen (øl, drinks, 
shots, 
cider m.m.)

billetter kan købes i stu-
denterklubben fra d. 18. 

APRIL
hele aftenen (øl, drinks, hele aftenen (øl, drinks, 
shots, shots, 
cider m.m.)cider m.m.)

APRILAPRIL

Kl. 22.00Kl. 22.00

basisgrupper

Fredag den 8/4 fra kl. 14-05 i Studenterklub-
ben
Fri entré med SUND-studiekort (+1 gæst)
Gæster registreres ved navn
Kom tidligt og undgå kø
Sexekspressen står for kø-underholdningen!
Husk kontanter!

Så er det på fredag at det går løs og av hvor har 
vi glædet os!!
Kan du sige “Panum Electric goes Erotic”?
For denne gang bliver rigtig lummer...
Hvem er på menuen?
Her skal du få aftenens line-up:

SCENEN
17-18: Lawaetz + Geiger + Street Freet
18-20: KENNETH BAGER
20-21: Steffen Ernesto
21-22.30: CHRISTIAN ALEXANDER & KRIS-
TIAN KJØLLER
22.30-24: WAQAR

24-01: Geiger
01-02: Lawaetz
02-03.30: SUNNYBEACH 
HAPPYSLAP MARDIGRAS
03.30-05: Residents

Live Visuals: GILBERT GOR-
DON (VJ Hej Far)

KØSSEREN
18-19: Valter Niëmla
19-20: Ulrik Only Child
20-21: ALBERT
21-23: Street Freet
23-01: REVEALOMATIC
01-02: SLOF MAN

...LÆS MERE OM AFTENENS LINE-UP PÅ 
PANUMELECTRIC.DK!

KÆRLIGHED FRA PANUM ELECTRIC

STUDENTERKLUBBEN

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling 
for Panum Local Area Network d. 13/4-2011 kl. 16.00 
i GameRoom i Studenterklubben, Panum Instittuttet, 
Blegdamsvej 3B, 2200 København N. Herefter vil der 
være bestyrelsesmøde d. 17/4-2011 kl. 16.00 på Spille-
syndikatet, hvor almene medlemmer også er inviteret 
til at deltage.

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Valg af formand

- Valg af næstformand
- Valg af kasser
- Valg af bestyrelse (2 stk.)
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Valg af kritiske revisorer
- Ansøgning om lokaler på Panum
- Ansøgning om penge fra studenterpuljen ved Køben-
havns Universitet
- Indkomne forslag
- Godkendelse af forslag til vedtægter
- Evt.

Stiftende generalforsamling for basisgruppen PLAN

PLAN
1337 GAMERS ONLY!

Indkaldelse til foreningen 
Studenterklubbens årlige 

generalforsamling d. 9 maj 2011 
kl. 17.00 i Studenterklubben.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
6. Valg af bestyrelse og et antal sup-
pleanter.
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal 
være statsautoriseret.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes på 
mail: pederwarming@gmail.com eller afleveres i 
postkassen i forhallen ved bygning 9.0.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.

PANUM ELECTRIC IV
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3om1 Bollywood-aften 
3om1 inviterer sponsorer og alle andre interesserede 
til fremvisning af filmen Baghban i Panums studen-
terhus. Og det er sørme gratis. 

Onsdag den 13. april kl. 19.00

Filmen er af bedste Bollywoodstil men med det 
evigtgyldige temaer som ”Kan jeg regne med mine 
børn når jeg bliver gammel?”, ”Er de gamle blot en 
byrde?” foruden at indeholde smukke sange og store 
Bollywoodstjerner.

Vi starter med en kort introduktion og opdatering 
om vort projekt, hvorefter der kan købes popcorn 
og drikkevarer, før show-time.

3om1 er et sponsorprojekt for skolebørn i Calcutta, 
Indien, hvor 3 sponsorer hver betaler 50 kr. om 
måneden.

Filmen varer 166 min, så den slutter ved 22-
tiden.

Vel mødt!

3om1

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 smad-
dersøde studerende 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 Sexekspressen lige noget for dig! Vi er en 
basisgruppe af medicinstuderende 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!

Sexekspressens Actiondag!
En spændende dag med skæg og sjov sammen med 
Panums Hyggeligste Basisgruppe!

Går du stadig rundt med en knugende fornemmelse 
i maven, fordi du gik glip af vores vinterseminar 
og derfor ikke nåede at blive uddannet som Sexek-
spres-guide? Så frygt ej, det er nemlig slet ikke for 
sent, bare se her:

Lørdag d. 30. april holder Sexekspressen Actiondag 
og alle medicinstuderende er inviterede. Program-
met er endnu ikke helt fastlagt, men er du nyt 
medlem vil vi gennemgå vores kursus i seksualun-
dervisning med dig, hvorefter du selv kan være 
med til at undervise en masse folkeskoleelever om 
sex, prævention, kønssygdomme, kærlighed, den 
første gang, homoseksualitet, grænsesætning og 
meget mere!
For de allerede uddannede medlemmer vil der være 
planlagt forskellige praktiske aktiviteter. 
Dagen starter med lidt mundgodt og et kort møde, 
hvor du kan hilse på alle de andre medlemmer og til 
sidst på dagen er der sørget for aftensmad, hvorefter 
man kan blive og feste og hygge, i fald man skulle 
have kridtet danseskoene, yes!

Mere information om tilmelding følger i næste uge, 
samt på Infoskærmene på Panum snarest, men du 
kan allerede nu sætte kryds i kalenderen - vi glæder 
os til at se dig!

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

VIL DU TIL SIERRA LEO-
NE OG LAVE SUNDHEDS-
FREMMENDE ARBEJDE?

IMCC MASANGA har restpladser med ud-
sendelse fra maj eller juli 2011

Hvad laver du som udsendt på projektet? 
Sammen med din makker arbejder du på 
lokale sundhedsklinikker i forskellige lands-
byer, hvor du underviser klinikkens sund-
hedspersonale 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, undervisn-
ingserfaring 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. semes-
ters 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 mo-
tivation 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.
 

MIKAM har, efter nylig kritik af gruppen på vores 
opslagstavle, erfaret, at der er behov for klart og 
tydeligt at understrege, hvad basisgruppens målsæt-
ninger er, og hvad, vi står for.

MIKAM er Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ Medicin. Alle som synes 
det er værd at have en mening om Komplementær og 
Alternativ Medicin (KAM), også kendt som alternativ 
behandling, passer ind i MIKAM. Deraf betegnelsen 
”Interessegruppe”. MIKAMs målsætning er at under-
søge de forskellige aspekter af KAM og sprede viden, 
ikke at promovere brugen af det, som det ser ud til, 
at nogle ynder at tro.
Vi anser det som meget rationelt og vigtigt at 
forholde sig til KAM, da den nyeste undersøgelse 
viser, at halvdelen af alle danskere har brugt KAM. 
Undersøgelsen er fra 2005 og KAM har længe været 
et område i stor udvikling, både i forhold til antallet 
af behandlere, udbuddet af behandlingsformer, og 
brugen af disse.
Den danske befolknings brug af KAM er noget, der bør 
tages alvorligt, noget både KU, Sundhedsministeriet 
og Sundhedsstyrelsen gør. Så hvorfor ikke også vi 
kommende læger? Det vil være irrationelt at tro, at 
de alternative tilbud, som patienterne overstrømmes 
med, forsvinder, hvis vi lukker vores øjne og opre-
tholder afstanden.
Øget viden om KAM og øget kommunikation og sa-
marbejde mellem lægerne og den alternative verden 
vil give øget patientsikkerhed og fremme arbejdet for 
forskning og evidens.
Vi lægger vægt på at de foredragsholdere vi inviterer, 
har en sundhedsfaglig baggrund og har en forståelse 
for vores sundhedsvidenskabelige verden. Vi lægger 
også vægt på at de foredragsholdere vi tilbyder de 
studerende på Panum er seriøse udøvere af sit fag 
og kan kommunikere godt. Mikael Stenborg blev 
hurtigt fjernet fra programmet på vores hyttetur, 

da vi opdagede, at han som 
individuel behandler ikke 
tilfredsstillede disse krav.
MIKAM mener dog ikke, at 
argumenterne til de anonyme 
kritikere der heltemodigt har 
udtrykt sin indignation uden 
underskrift på vores opslag-
stavle, giver mening. Pointen er netop at sætte sig ind 
i, hvad patienterne bliver tilbudt, og tage stilling til 
dette på en åben men kritisk måde, således at vi kan 
blive gode rådgivere for vores patienter.
Så til alle skeptikere og interesserede derude: Hvis I 
virkelig brænder for dette (som det ser ud til at nogle 
af jer gør), så er I oplagte medlemmer af MIKAM, og 
vi inviterer jer hermed til vores månedsmøde, så I kan 
dele jeres synspunkter med os i egen person.

Venlige hilsner,
MIKAM

Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/Tilsyn%20og
%20patientsikkerhed/Alternativ%20behandling.aspx
Sundhedsministeriet, Videns- og Forskningscenter for 
Alternativ Behandling (ViFAB): http://www.vifab.dk/
Om danskernes brug af KAM: http://www.vifab.dk/
alternativ+behandling/statistik/danskerne+og+alte
rnativ+behandling
KU Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behan-
dling: http://kufab.ku.dk/
Artikel fra Ugeskrift for Læger om København-
ske Medicinstuderendes holdninger til og brug af 
KAM: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/por-
tal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/
Artikelvisning?pUrl=/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/
TIDLIGERE_NUMRE/2008/UFL_EKCMA_2008_48/
UFL_EKCMA_2008_48_03080165

Hvad er egentlig pointen med MIKAM?
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Hjernedoping
- snyd eller fremskridt?

Der udvikles og udbredes medicintyper, der udover sygdomsbehandling også kan 
bruges til at forbedre koncentration, hukommelse og stemningsleje. Her er ikke 
tale om kaffe eller beta-blokkere, men derimod hårdere sager! Brug af disse 
stoffer vokser eksplosivt i disse år og bliver mere og mere almindelige blandt 
studerende - især i USA. 

Accepten af kognitivt fremmende medicin er også kraftigt på vej i Danmark, men 
er stadig et kontroversielt område med stor etisk diskussion.

FORNIKS har inviteret de førende eksperter på området til 
at fortælle og debattere om hjernedopings virkning, rolle og 
udvikling. Kom og få svar på spørgsmålene! Arrangementet 
foregår:

Torsdag d. 14. april kl. 16:15
Lundsgaard Auditoriet på Panum

Vel mødt!
FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)

www.forniks.dk
Find os også på Facebook og KUnet

Program
16:15 - Velkomst af FORNIKS
16:20 - Jørgen Scheel Krüger og Kamilla Moskowiak
��������������������������������������������
Hvordan virker de?
Er der farlige bivirkninger?
Hvordan er den fremtidige udvikling for disse stoffer?
17:20 - Pause med saft og kage
17:45 - Prof. Claus Møldrup
Hvor udbredt er hjernedoping i DK?
18:05 - Klavs Birkholm
Hvad siger Det Etiske Råd til hjernedoping?
18:25 - Debatpanel: Claus Møldrup og Klavs Birkholm
Pro et contra hjernedoping?
18:45 - Slut

Vel mødt!
FORNIKS (Foreningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)

Hvordan virker de?
Er der farlige bivirkninger?
Hvordan er den fremtidige udvikling for disse stoffer?
17:20 - 
17:45 - 
Hvor udbredt er hjernedoping i DK?
18:05 - 
Hvad siger Det Etiske Råd til hjernedoping?
18:25 - 
Pro et contra hjernedoping?
18:45 - 

SIMS præsenterer:
Besøg på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
hospital

Torsdag den 14. april fra kl. 16 til 19

Programmet ses til højre.
*Repræsentanter fra SIMS vil stå ved hovedindgangen 
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 
BINDENDE af hensyn til instituttets planlægning 
og mængden af mad og drikke.

Vi glæder os til at ser jer!











































































DEN
Bevidstl¿se

Patient

  18.April kl.16--18
aud.29.01.32

Foredrag af l¾ge S¿ren Stagelund.Foredrag af l¾ge S¿ren Stagelund.
FŒ en masse viden om tilgange og teknikker FŒ en masse viden om tilgange og teknikker FŒ en masse viden om tilgange og teknikker 

   i forbindelse med hŒndteringen af den   i forbindelse med hŒndteringen af den   i forbindelse med hŒndteringen af den
   bevidstl¿se patient, som du som ung   bevidstl¿se patient, som du som ung
   l¾ge kan bruge i klinikken. �

Der vil v¾re kaffe og kageDer vil v¾re kaffe og kage.

MÅNEDSMØDE I SATS
ONSDAG 6. APRIL KL 16.15
LOUNGEN, STUDENTERHUSET (PANUM)

Kære SATS’ere
Så er det tid til månedsmøde i SATS igen. Der 
vil bl.a. være fokus på indledende planlægning 
af Traumedage 2012. Hvis du sidder inde med et 
fantastisk tema, så kom og få indflydelse på din 
basisgruppe.
Vel mødt!

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- Kick-off (5. marts)
- Metodekursus 1 (10. marts)
- Aktivitetsdag i Studenterhuset (12. marts)
- Bestyrelsesmøde (12. marts)
- Foredrag om neuroanæstesi (17. marts)
3. Kommende arrangementer
- Foredrag om den bevidstløse patient v. læge Søren 
Stagelund (18. april)
4. Spørgeskemaundersøgelse om SATS
5. Akutkonference – om den lægelige, præhospitale 
rolle
6. Traumedage 2012 – indledende planlægning
7. Eventuelt

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores 
månedsmøder er for alle, også dem der endnu ikke 
er medlemmer.
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. 
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, 
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne til at deltage og høre mere om SATS. 
Medlemskontingentet er 50kr. om året og giver mu-
lighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

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

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september og giver 

adgang til alle vores arrangementer. 
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger også 
aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op til 
vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag i hver måned på 
1. sal i Studenterhuset 
Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. Det 
er helt gratis og uforpligtende.

SIMS månedsmøde på mandag d. 11. april kl. 17

basisgrupper
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SAMS

Månedsmøde med pizza 
Mandag d. 11 april kl. 17 i studenterhuset.

Kom og vær med til at planlægge hvilke arrange-
menter vi skal have i SAMS fremover.

Vel mødt – også hvis du bare vil hygge og spise pizza 
sammen med os.
Kh. SAMS

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 hjemmesiden.

Månedsmøde den 12 april kl. 16.00

I store mødesal i studenterhuset. Indkaldelse findes 
på hjemmesiden. 

PIPPI månedsmøde

Til næste møde får vi besøg 
af Helle Christiansen som 
netop har fået hovedud-
dannelsesstilling på Hvi-
dovre hospital.
Helle vil fortælle om ud-
dannelsesvejen til pædi-
atri og krydre med hendes 
egne erfaringer og gode 
råd.
Arrangementet er som 
altid 2. onsdag i måneden, 
hvilket denne gang be-
tyder, at det er onsdag 
d. 13/4 kl 17.00 i store 
mødesal på Panum Insti-
tuttet.

PUMUI inviterer til fest i klubben fredag d. 29. april

Nu er det blevet tid til en ny forårsfest for Afrika! 
Sidste års fest blev en kæmpe succes.
Vores lille forening PUMUI arbejder sammen med et 
landsbyhospital i Foya i Liberia, hvor vi bl.a. sender 
frivillige medicinstuderende ned for at arbejde. Over-
skuddet fra festen sidste år har betydet at hospitalet 
nu har en ny skadestue! 
Foråret står for døren, og det skal fejres. Derfor 
skal I og alle Jeres venner møde op, og sørge for at 
vi gentager sidste års succes. Der vil være drinks og 
afrobeatzzz natten lang!

Entré 30 kr.
For at deltage skal man være tilmeldt på Facebook 
”Fest for Afrika vol. 2”

Mange Festhilsner fra PUMUI 
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Fest for Afrika vol. 2

Den nye basisgruppe 
Dermatologisk Selskab for 
Studerende, DSS, holder 
stiftende generalforsamling 
i Store Mødelokale i 
Studenterhuset tirsdag 
d. 12 april 2011 kl. 18-19 i 
Store Mødelokale

Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer 
kliniske ophold i Grønland af 1 måneds 
varighed
Restpladser for 2011/12
Alle, der har bestået 8. semester, kan ansøge 
om pladserne.
Aasiaat:
2 pladser hver måned i april, juni, november 
og december 2011. 
2 pladser i hver måned januar - marts 2012. 
Eksklusiv kost. Logi: 850 kr./bolig for hele 
perioden. Hvis der kommer 2 studerende, skal 
de gerne kunne bo sammen.

Ilulissat:
1 plads i oktober 2011. Logi inkluderet for 
studerende uden legatstøtte. 

Maniitsoq:
1 plads hver måned april, maj, juni, oktober, 
november og december 2011.
1 plads hver måned januar - marts 2012. 

Inkl. logi. Studerende skal fremsende rejseplan, 
når denne foreligger.

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

Sisimiut:
2 pladser i maj og 1 plads i juni 2011. Højst 
sandsynligt inkl. logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk (vælg 
Udveksling og klinikophold) og send det til 
os!
Her kan du også læse beretninger fra andre 
studerende.
Du skal sende en motiveret 
ansøgning.
Restpladser fordeles efter 
først til mølle-princippet.

Du kan stadig nå at komme på klinikophold i Grønland

PIPPI

HAPPYSLAPPING 4-THE WIN
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7Introduktion2
Sidste uge handlede det om at lave opkaldet til en 
pige man havde numbercloset. Denne uge skal der 
arbejdes med det at konversere og der arbejdes hen 
imod et kissclose. 

7Mission 52
Lær at være den dominante i en samtale og få et 
specielt bånd med hende.

Denne uge viderearbejdes samtalen så man kan 
arbejde sig hen imod et kissclose. Igennem de sidste 
7 uger er der blevet gennemgået en del teorier men 
i denne uge kommer nogle af dem man skal bruge 
for at komme rigtig tæt på målet og være awsome i 
hendes øjne. 

Reframing
Det første man skal lære er at blive den dominante 
i en samtale. Det kan være en samtale med mange 
mennesker men også bare samtalen med hende. 
Dette kan opnås med ”reframing”. Det er kort sagt 
at sætte et nyt perspektiv eller en ny ramme om 
en allerede kørende samtale. Perspektivet styres 
af den dominante i samtalen. Den første teknik 
er Zoom-teknikken. Dette handler om at sætte 
tingene i større eller mindre perspektiv. Hvis man 
fx vil have en kvinde til at tage hjem med én men 
hun synes ikke hun kan efterlade sine veninder, så 
zoom ud. Fortæl hende hun ”… skal leve livet ellers 
vil hun aldrig opleve noget” eller ”Livet er kort så 
grib nuet”. Det samme kan også opnås hvis man i 
stedet zoomer ind. Med samme situation kan man 
i stedet skabe en verden kun med en selv og målet. 
Der kan man fortælle hende at hun skal tænke på 
hvad hun selv vil og ikke hvad alle hendes veninder 
vil. Det næste man kan lære er perspektiverings-
teknikken. Det handler om ikke altid at se tingene 
fra ens eget perspektiv men tænke over hvorfor 
folk gør som de gør. Hvis en af veninderne til målet 
siger at man ikke må tage hende med hjem, kan det 
være fordi hun er nervøs på sin venindes vegne og 
ikke bare prøver at ødelægge ens game. Tænk over 
hvorfor folk gør som de gør og her kan man gå hen 
og snakke med hende for at vise man ikke er en 
massemorder men derimod en relativ sød fyr. 

Rapport
 Den næste teknik bruger man for at få et bånd med 
målet. Det er det bånd der skabes når man føler man 
har noget tilfælles med en anden person. Dette bånd 

kan skabes ved at bruge ”rapport”-teknikken. Det 
handler om at lave rapport på det rigtige tidspunkt 
i samltane for ikke at virke som om man bare er en 
player. Rapport skal laves når man har fanget hendes 
interesse og før man begynder at være fysisk. Når 
man skal lave rapport med et mål så er der nogle 
ting der er vigtige at huske på. Rapporten kan deles 
op i to dele, start og synkronisering. Starten af 
rapporten kan ske helt fra åbneren. En formel hilsen 
er når man går hen og giver en person hånden og 
introducerer sig. En rapport start kan være man 
opfører sig som om man har kendt personen altid, 
men tilføjer et social acceptabelt filter, og bare 
snakker med personen. Det næste trin i rapport er at 
synkronisere. Man kan synkronisere på flere måder 
med målet visuelt, auditivt,logisk, emotionelt og os-
mod-dem-tanken. Visuelt handler det om at imitere 
de ting hun gør. Det skal selvfølgeligt ikke være det 
store men hendes vejtrækning, ansigtsudtryk og 
kropsholdning. Det skal ikke tage overhånd men 
det vil få hende til at blive mere afslappet og gøre 
hvad du gør. Når én i nærheden gaber, gaber man 
ofte selv. Auditivt skal man høre efter hvordan 
målet snakker, hvilke ord hun bruger meget og 
generelt jargonen. På den måde kan man begynde 
at synkronisere det og hun vil føle sig tryggere i 
dit nærvær. Logisk er på et bevidst plan mens de 
to andre var af den underbevidste type. Der er en 
overfladisk logisk rapport hvor man har ting til 
fælles som hvor man er fra, hvorfor man er hvor man 
er, osv. Og den dybe er ting som drømme og karrriere 
mål. Dette handler meget om at spille ”sådan har 
jeg det også”-spillet og få hende til at spille med på 
dit. Man skal dog aldrig gå på kompromis med ting 
der betyder noget for én. Gå med på hendes i den 
overfladiske del og hun vil automatisk spille lidt med 
på din i den dybe del. Her er teknikken koldlæsning, 
jf uge 5, meget vigtig. Emotionelt kan man lave 
rapport med det empati man skulle udøve i  uge 5. 
Sørg for at forstå hvordan hun har det og skub ikke 
hendes følelser væk men omfavn dem i stedet. Til 
sidst er der os-mod-dem-taktikken hvor man skaber 
en verden kun for én selv og målet. Det kan være at 
joke med alle andre kigger underligt, kalde sig selv 
barndomsvenner overfor andre eller spille lidt på 
man er forlovet og skal giftes snart.

Åbn 3 sæt hvor der bruges reframing og 
rapport-teknikken
Det handler i denne uge om at åbne nogle sæt med 
start-rapport-teknikken. Hvor man snakker med 
målet som om man allerede kender hende. Dette er 
godt sammen med en situationel åbner, forklaret 

i uge 3. Husk på hele vejen igennem samtalen at 
reframe og synkronisere. 

7Field Rapport ft. VEKTOR2
I denne uge har Duplo og Draco taget en af Køben-
havns nyeste scorekunstnere under deres vinger, 
Vektor! Vektor har i denne uge været ude og udføre 
uge 8’s missioner. Vektor har i denne uge været til 
fest på et kendt kollegium i København. Det var et 
ældre klientel og Vektor fandt hurtigt sammen med 
en på sin egen alder. 
Vektor: Kom nu drik!
HB7: Neej jeg har ikke lyst til at drikke så meget
Vektor: Jamen skal du ikke have en sjov aften?
Her bruger Vektor den klassiske reframing teknik.
HB7: Nej jeg gider ikke rigtigt
Vektor: Kooooooom nuuuuuuuu! Pleeeease! Bare 
et shot
HB7: Okay så
HB7 og Vektor drak en del shots sammen men al-
ligevel blev hun ikke fuld nok til at tage med Vektor 
hjem. 
Om lørdagen var Vektor til en privatfest på KUA.
Vektor: Hvorfor snakker vi aldrig sammen mere?
HB9: Men det skal vi da begynde på.
Vektor: Skal vi ikke se hvem der er sejest?
HB9 indvilger i at prøve konkurrencen og de går 
sammen rundt til festen og hører fremmede men-
nesker om hvem der er sejest. Det er den klassiske 
os-mod-dem rapport. Legen ender med at HB9 er 
sejeste men Vektor numbercloser.

Draco og Duplo har i denne uge været til fredagsbar 
på en af landets større uddannelser (uddannelsen er 
kendt af redaktionen). De startede allerede tidligt om 
morgenen med en hjemmelavet champagne brunch 
bestående af champagne og toasts. Dette skulle vise 
sig at være en fatal fejltagelse, idet der ganske enkelt 
var for meget champagne.

Duplo og Draco blev desværre alt for berusede til på 
at kunne gennemføre denne uges missioner. Allerede 
klokken 16 blev Duplo smidt ud af fredagsbaren og 
blev deporteret til en mellemstor dansk provinsby, 
hvor han måtte tilbringe weekenden. Draco fik lov at 
blive til fredagsbaren men har ingen idé om hvad der 
skete efter han mistede Duplo. 

Da guest star Vektor er den eneste der har fuldført 
missionerne vil Duplo og Draco gentage forsøget i 
næste uge.

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. 

FT. VEKTOR

gøgl

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 fik denne henvendelse fra en læser i 
MOK 21:

MOK har fået dette svar fra en anden læser:
Kære MOK
Ang. det uidentificerbare køkkenredskab:
Der er tale om en Shamoji - en japansk risske, som man 
bruger, når man laver sushi.
Man bruger den når risen føres fra gryden og over på det 
tang som det skal rulles ind i.
- Og ja, jeg har en derhjemme Mange hilsener 

Julie Greve


