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MOK søger ny babysitter!
Skriv lidt om dig selv... den sidste var ikke så rar
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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: Jonas/MOK

Denne redaktion
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K, Det sker i ugen

Onsdag:  13MOK nr 25, årgang 43 udkommer
  Studieteknikkursus, kl. 15.00, se s. 6

Torsdag: Studenterpræstens filmhygge, kl. 19.15, se s. 6
  PMS månedsmøde, kl. 17, se s. 11
  FORNIKS foredrag, kl. 16:15, se s. 12

Fredag: måske fri måske ikke

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: INGEN DEADLINE!!!!! MOK HOLDER PÅSKEFERIE!!!!
  SATS foredrag, Den Bevidstløse Patient, kl. 16, se s. 10
  

Tirsdag: 

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
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Igennem historien er der blevet frem-
stillet forskellige teorier om meningen 
med livet og menneskets væren på 
Jorden. Nogle er tilhængere af det 
romantiske forslag om at kærligh-
eden skulle være meningen, og at 
meningen således er at fi nde i rela-
tioner til den eneste ene, sin familie 
eller sit kæledyr. Andre mere ration-
alistisk tænkende har fokuseret på 
overlevelsen, og at meningen skulle 
være menneskelighedens fortsatte 
eksistens på Jorden. Andre igen 
skærer helt ind til benet og fi nder 
mening i nuet og i at skabe sin egen 
mening. Men ikke før er det blevet 
anskuet fra den højere fysiologisk og 
anatomiske vinkel: mennesket som 
lortemaskine!

Vores hele eksistens bygger på at 
konsumere lækre ting, for at om-
sætte det til det pureste lort. Og 
ikke BLOT for at omsætte det til lort, 
men fordi det skal gøres af nogen 
- og fordi vi er skabt til at kunne det. 
Og tænk hvilken maskine, uanset 
hvad du putter ind i den ene ende 
- fra Cheeseburger til Nomas hofret 
- ud kommer lort, endda næste altid 
med samme frekvens, farve, konsist-

ens, mængde og duft. Grænsende 
til genialt!
Det er tydeligt at vores livsstil og 
forløbet af vores hverdag har til 
hensigt at holde lortemaskinen funk-
tionsdygtig: vi arbejder for at skabe 
kapital til brændstof til lortemask-
inen; vi føler sult for konstant at sørge 

for tilstrækkeligt med brændstof i 
lortemaskinen; vi dyrker motion for 
ikke at få obstiperet lortemaskinens 
rørsystem; vi er tiltrukket af hina-
nden for at parre os sådan, at nye 
lortemaskiner kan tage over, hvor 
gamle må give op; vi sover, mens 
vi lader op og laver lort - og således 

er cirkelen sluttet, med intet andet 
udbytte end lort. 

Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor lor-
temaskiner føler trang til at indtage 
de store mængder alkohol, som det 
er observeret i mange kulturer og 
traditioner, men en velbegrundet 
teori kan være den øgede incidens 
af parring, motion (dans) og hurtig 
udtømning af systemet, som druk 
medfører den efterfølgende dag, 
samt den øgede sultfornemmelse 
gennem hele forløbet. Altså med 
andre ord, en optimering af hele 
lortemaskinens funktion.

Hvorfor lorten er tabu i mange sam-
menhæng er heller ikke fuldt ud 
forstået, endnu. Måske det bunder 
i et ønske om ikke at hæve sig over 
mindre funktionsdygtige lortemask-
iner, ved at hovere over vores bed-
rift. Alternativt kunne det være et 
ønske om ikke at frarøve sig selv den 
intime oplevelse og tilfredsstillelse 
ved at skabe og levere en lort. Den 
intime oplevelse af at udfylde sin 
funktion.

gøgl

Lortemaskinen mennesket.
Af: Katia Oreskov
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Af Mia Joe/MOK.red.
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Vampevasere uge 15

Forord
Ved Henrik Øøh (kosmetologer kender ham), Kasper 
AaA (2. semester kender ham) & Anders Gullach (4. 
semester kender ham). Vi savner Dennis 2Z, som ikke 
er med os i denne stund.

Indledning: Der behøves snart ikke mere intro, 
da det fjerner fokus fra den geniale tilføjelse til det 
danske sprog, som følger i nedenstående.

Cezleci (noun)
Det bid ved fuldmåne under en natlig løbetur rundt 
om søerne fra en radioaktiv svane, som forvandler dig 
til en varsvane hver 23. dag. Varsvanen er en gyselig 
skabning; halvt svane, halvt menneske, som får grå 
unger, lever af brødkrummer og herre meget brækker 
armene på børn.

Dlebong (noun.)
Hentehår fra anusområdet til dække af ens bare hud 
omkring genitalområdet, som opstår ved sygdommen 
alderdom.

Fnoffe (verb.)
Når man forsøger at rydde op vha. diffusion ved at 
åbne døren til sit værelse og vente på skidtet langsomt 
forsvinder ud i den meget renere (men stadig ret ul-
ækre) gang. Pas dog på, for fremmede mennesker kan 
diffundere ind samtidig med at dine værdigenstande 
kan diffundere ud.
Man kan sørge for at gøre døren semipermeabel ved 
at stå i døråbningen med arme og ben til hver side 
(stående søstjerne).

Gulagaga (verb)
Når man undrer sig over, at man ikke får henvendelse 
fra nogle af de firmaer, som gerne vil sponsorere ens 
projekt. Efterfølges gerne af, at man efter et par uger 
finder ud af, at man har givet dem en forkert mail og 
ingen andre kontaktoplysninger.

Henble (verb.)
Når man er inviteret til middag hos en god ven, kom-
mer for sent til maden, for derefter at sige som det 
første, at man ikke kan blive så længe.

Hilbert (noun)
Et pinligt mellemnavn, som man ikke vil have, folk 
finder ud af. Det gør de dog helt sikkert.

Intetviewe (verb.)
Winget interview, hvor journalisten intet ved om 
den person, han er i færd med at interviewe, men 
alligevel prøver at gennemføre førnævnte interview. 
Eksempel:
Journalist (J): ”Ja, og så har jeg… øh… Birgitte Jøns-
son (BJ) i studiet og hun er kendt for…” 
(lang pause) 
J: ”Ja, så skal du sige, hvad du er kendt for.”
BJ: ”Nå… Øhm, jeg er i gang med at lave ’Den som 
dræber’.”
J: ”Ja ja, den som kommer på kanal… to?”
BJ: ”TV2.”
J: ”Ja, selvfølgelig…”
(lang pause)
J: ”Har du mere at berette?”
BJ: ”Øh… Nej…?”
J: ”Ok tak. Hvad synes du om interviewet?”
BJ: ”Jah… det var… noget.”

Iæmzeze (verb.)
Når man opretter en frivillig hjælpeorganisation un-
der en basisgruppe, som udelukkende har til formål 
at sende en selv til luksusresorts samt dejlige strande 
i varme lande.
Man skal huske at forsvare sin luksusferie med en 
kombination af følgende: ”Poolen tjekker jo ikke sig 
selv for bakterier”, ”der er også hospitaler der, som 
måske mangler noget arbejdskraft”, ”selv på luksu-
shoteller kan folk blive syge” og ”jeg har brug for at 
få mit dykkercertifikat betalt, for der kan være noget 
sundhedsskadeligt for lokalbefolkningen på de flotte 
koraler med de flotte fisk”, hvorefter man skriver på 

sit CV, at man har udført frivilligt, studierelevant 
arbejde. Man skal helst overveje at holde et frise-
mester året efter, fordi ”det var så hårdt”.

Klungg (noun)
Det ene skæghår, som vokser forbandet meget hur-
tigere end de andre. Men ikke på en måde, så det 
kan bruges til noget sjovt.

Mjøppe (noun)
Den pludselige tvivl man føler, når man lige er blevet 
læge og er lidt i tvivl om ikke, man hellere skulle have 
været actionhelt.

Varlmarp (noun)
Slang for den frygtede varmuldvarp aka. varvuld-
marp. Den er blind, god til at grave og udstyret med 
det lynende intellekt af en person, der har formået 
at blive bidt af en muldvarp ved fuldmåne. Den er 
varsvanens nemesis og skarpe konkurrent til den 
kedelige og underlige pige, som alle af en eller anden 
grund er forelskede i. Detaljerne om varlmarpen kan 
man læse eller se i Twilight 4.

Qylk (noun)
Ting eller episode, som udelukkende er sjov, fordi man 
er overtræt og/eller bagstiv.

Uålavirr (noun)
Det faktum, at de fleste studerende fra 3. semester 
ret seriøst overvejer at skifte bopæl til tør studiesal. 
Det er dog lidt stressende, da det helst skal ske inden 
fakultetet vælger at lukke studiesalen lige op til eksa-
men pga. renovering.

Velantopamyr (noun)
En bussemand, som ligner en kendt. Man overvejer 
kort, om den er værd at vise til nogle, men tror ikke 
den nogenlunde lækre pige (som man hurtigt er blevet 
enig med sig selv om ”ku’ godt”) på læsepladsen ved 
siden af, vil være imponeret over fundet.

Zarkæberoph (noun)
En person, der udgiver sig for at være sendt tilbage fra 
fremtiden og fortælle alle, hvordan de skal opføre sig 
over for hinanden og naturen. Personen kan dog ikke 
selv påtage sig noget ansvar, da han jo er fra fremtiden. 
Personen får gerne folk, som senere bliver varlmarpe, 
til at hente ting til sig af den sædvanlige grund. Kan 
ikke svare på nogle spørgsmål om fremtiden, for det 
vil ændre det hele!(?)

÷ S

Ugens Vampevasere

gøgl

Den basale quiz i denne uge er i 
denne uge er i påskens anledning 
inspireret af biblen:
Hvilken tilstand kunne man mistænke at 
Filisteren Goliath (1 Samuel 17) for at fe-
jle? Lidelsen ville gøre det letter for David, 
efter han har fundet fem af de glatteste sten 
fra flodsengen til sin slynge, i kampen mod 
Goliath. 
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Sidste uges svar:
Det drejede sig om en Monteggia fraktur, og blandt 
de rigtige svar var 
Jesper S Nielsen og Morten Wagner
De kan hente en flot præmie redaktionen mandg den 25. 
april. Stort tillykke.

QUIZ QUIZ QUIZ
QUIZ QUIZ QUIZ

sk
ri

v 
di

n
e 

sv
ar

 t
il

 m
ok

@
m

ok
.d

k 
se

n
es

t 
m

an
dg

 d
en

 2
5.

 a
pr

il



55debat
Kære dekan Ulla Wever

Jeg henvender mig til dekanatet på vegne af 
det Uddannelsespolitiske udvalg (UPU) under 
FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, 
fordi vi ønsker at høre jeres holdning til den fri 
overflytning mellem universiteterne mellem 
bachelor- og kandidatstudiet på medicin. 

Vi ser følgende tre problemer, som den fri 
overflytning skaber for de fire medicinstudier 
i landet.

For det første mister universiteterne i Aarhus, 
Odense og på sigt Aalborg ståpenge, når deres 
studerende vælger ikke at tage kandidatdelen 
med. Dermed risikerer medicinuddannelserne 
i disse tre byer at blive forringet og besparet, 
hvilket giver dårligere uddannede læger.

For det andet er der begrænset plads på hospi-
talsafdelingerne i Københavnsområdet, når de 

studerende skal i klinisk ophold på 7., 9., 10. og 
12. semester. Såfremt mange studerende vælger 
overflytning til København, resulterer dette i et 
ringere udbytte af den kliniske undervisning og 
dermed mangelfulde kliniske færdigheder for de 
studerende efter endt klinisk ophold.

For det tredje er bachelorstudieordningerne ikke 
ens på tværs af landet. Det betyder, at overflyt-
tende medicinstuderende mangler følgende 
temafag, hvis de vælger at tage deres kandidat i 
København: Ortopædkirurgi, infektionsmedicin, 
endokrinologi, lungemedicin, reumatologi 
samt miljømedicin. Dette medfører forskellige 
grundlag for optagelse på kandidatdelen og kan i 
yderste instans resultere i dårligere eller ringere 
uddannede læger.

Derfor er vores spørgsmål til dekanatet på 
SUND på Københavns Universitet, om I er op-
mærksomme på problemet, hvad jeres holdning 
er til det, og hvilke foranstaltninger I har tænkt 

jer at iværksætte for at løse det?

Vi ser ikke nogen tegn på, at problemet vil gå i 
sig selv. I 2010 lå gennemsnittet som bekendt 
på 10,8 for at blive optaget på medicin i Køben-
havn, og såfremt snittet bliver ved med at 
være så højt, er det vores klare overbevisning, 
at flere gymnasiestudenter fra Sjælland vil 
søge optagelse på bachelorstudierne i Aarhus, 
Odense og Aalborg og derefter vil ønske at læse 
kandidaten i København.

Med venlig hilsen

På vegne af Uddannelsespolitisk Udvalg i 
FADL

Jonas Olsen
Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg i 
FADL

Kære Jonas Olsen

Tak for dit debatindlæg, hvori du problematis-
erer mobiliteten af bachelorer i medicin mellem 
de danske sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Den frie mobilitet er en konsekvens af Bolog-
naaftalen, som Danmark har tiltrådt og som 
KU derfor har som en central politik. Mobilitet 
er altså et vilkår, så det er ikke et spørgsmål 
om vi ønsker mobilitet, men snare, hvordan 
vi praktiserer mobiliteten. Medicinstudiet på 
KU har pt. en ministeriel fastsat ramme på 
509 studiepladser på bacheloruddannelsen. 
Yderligere har ministeriet oplyst at antallet af 
studiepladser på kandidatuddannelsen ikke må 
overstige rammen på bacheloruddannelsen og 
dette danner udgangspunktet for SUNDs politik 
på området. Alle KU bachelorer i medicin har 
retskrav på en studieplads på KU’s kandidats-
tudie i medicin, hvis de påbegynder kandidatud-
dannelsen umiddelbart efter at bacheloruddan-
nelsen er afsluttet. Da der sker et vist frafald 
på bacheloruddannelsen, er der mulighed for 
at supplere med bachelorer fra andre danske 
bacheloruddannelser.

Du peger på tre mulige problemer, som er knyt-
tet til mobiliteten af bachelorer.

For det første, at mediciner-uddannelserne 
i Århus, Odense og på sigt Aalborg vil miste 
STÅ-indtægter og, at uddannelserne dermed 
kan forringes. Jeg deler ikke den frygt for ud-
dannelsernes kvalitet. Nok falder indtægterne, 
hvis færre vælger at tage kandidatdelen på en 
uddannelse, men udgifterne falder også. 

For det andet peger du på, at universitetshos-
pitalsafdelingerne i Københavnsområdet og i 
Region Sjælland har begrænset kapacitet, og 
det kan blive et problem for kvaliteten af den 
kliniske uddannelse, hvis mange ekstra kandi-
datstuderende søger til København. Det er en 
rigtig god pointe og netop kapacitetsproblema-
tikken er genstand for en løbende dialog med 
universitetshospitalerne. Dialogen skal sikre, 
at afdelingerne kan matche det aftalte behov 
for uddannelsespladser. Der viser sig fra tid 
til anden forbigående kapacitetsproblemer på 
enkelte af kandidatuddannelsens semestre og 
specielt i denne periode med mange forandringer 
på hospitalsområdet er der derfor en tæt dialog 
mellem undervisningsplanlæggerne og afde-
lingerne. Man kan måske tilføje, at da KU blot 
fylder den kapacitet ud, der er sat på forhånd, er 
problemstillingen generel og ikke noget, der er 
specielt for de kandidatstuderende, der optages 
fra andre uddannelsessteder. 

For det tredje påpeger du, at der er forskel på, 
hvilke kurser, der tilbydes på bacheloruddan-
nelserne. Det betyder, at de studerende, der flyt-
ter uddannelsessted mellem bachelor og kandi-
datuddannelsen ofte skal læse op på nogle ekstra 
fag på kandidatdelen. Til det er der at sige at for 
at blive kandidat i medicin fra KU skal man have 
bestået alle eksamener på uddannelsen. Følgelig 
er der ingen studerende, der ”slipper igennem” 
med viden, færdigheder og kompetencer, som 
ikke lever op til den gældende studieordning – en 
studieordning, der som bekendt er godkendt af 
Sundhedsstyrelsen.
Alt i alt mener jeg at vi skal værne om mobilitet-
sprincippet og at der ikke bør være grund til 
bekymring, hvad angår kandidatuddannelsens 
kvalitet så længe vi konsekvent følger vores 
kapacitetspolitik omkring optaget .

 Mvh.
Hans Henrik Saxild, prodekan for undervisn-
ing
og
Ulla Wewer, dekan
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet

Åbent brev til Dekanen

Svar fra Dekanen

Er der noget du undre dig over på studiet så kontakt MOK på mok@mok.dk og vi kan hjælpe 
dig med at få svar på det.

Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2011
      
   Teknisk Assistent: Demonstrator:
April      
 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 

Gadaffy Duck!
Af Mia Joe/MOK.red.



66 studenterpræsten

April 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 15-16-
17 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 12/4 0900 – 1000  1000 – 1200 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 
      
Tirsdag 26/4 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 28/4 1115 – 1300 1300 – 1500 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 29/4 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

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

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

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

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

Tilbud fra Studenterpræsten  
uge 15, 2011
De ti bud X ”Du må ikke begære din næstes…”

Ja, din næstes hvad? Som optakt til dagens afsnit gik 
jeg lige for en sikkerheds skyld både til salmebogen 
og på Wikipedia for at checke, hvad det helt præcis 
er, der står i det tiende bud. Og tænk, jeg blev totalt 
forvirret! Her er jeg, teolog og alting, der tror, at de ti 
bud er det ti bud. 
Jeg ved jo godt, at der er noget om kildekritik og gamle 
tekster. Jeg ved også godt, at forskellige kirkelige 
retninger har hver deres udlægning af buddenes ordlyd 
og rækkefølge, men jeg havde egentlig den simple 
forestilling, at der ligesom var taget en beslutning om, 
hvordan den danske folkekirke forstår de ti bud. At det 
er vedtaget, hvad det er, som nogen kan tvinge nogen 
andre til at lære udenad. Sådan er det ikke! Man er nødt 
til at tænke lidt selv. Hvor anstrengende!
Der er fx ikke helt klarhed om, hvorvidt niende bud 
omhandler din næstes hus eller din næstes hustru. 
Nicolai skrev med udgangspunkt idet upassende i 
at begære sin næstes hus i sidste uge, men det vil så 
betyde, at hustruen bliver smidt i fællespulje i det 
tiende bud sammen med din næstes andre mindre 
ejendele. Det er højst sandsynligt, at i den kontekst, 
som buddene er skrevet i, er det en helt naturlig 
opdeling. Kvinder, kvæg og andre materielle goder 
skal man ikke hverken stjæle eller overveje at stjæle 
fra sin næste. 
Det giver i hvert fald mig anledning til at tænke på ny. 
Hvor meget skal der tolkes på de ti bud for at få dem 
til at give mening? Når jeg nu forud har besluttet mig 
for, at de ti bud er gode at få forstand af, hvor meget 
kan jeg så tillade mig at vride det, der rent faktisk står, 
for at jeg kan holde det ud? Er der frit valg? Hvis bare 
argumenterne er i orden?
Jeg har ikke svaret. Vi er allerede nået igennem de 
ti bud, men mon ikke Nicolai og jeg i de kommende 
uger vil tænke lidt videre og dele vores overvejelser 
med dig…

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Mandekroppen og Sport. Latente 
religiøse lag i den moderne 
sundhedskultur
Foredrag med professor Hans Bonde

Menneskets drøm om at undgå sygdom og (tidlig) død er 
lige så lang som menneskeheden selv. Hvor religionen 
tidligere forsøgte at give meningsfulde svar på livets 
udsathed, bliver sundhedsdyrkelsen i moderne tid 
stedet, hvor mennesker sørger mod frelse.
Hans Bonde er historiker, med speciale i idrætshistorie 
og professor på Institutut for idræt og sport ved KU. 
Han har bl.a. udgivet “The Politics of the Male Body 
in Global Sport - The Danish Involvement”.

Tid: onsdag 13. april kl. 19.00-21.00
Sted: H.C.Ø AUD. 8, Universitetsparken 5, 2100 Ø

Får du for lidt… god undervisning? 
Fremtidens forskning og 
undervisning.

Kom og debattér kvaliteten af det, dit studie putter i 
hovedet på dig. Mens regeringen lover os uddannelse i 
verdensklasse, dikterer universitetsloven en forsknings- 
og økonomisk strategi for universitetet - og med de 
største bevillinger følger krav om samarbejde med 
erhvervslivet. Hvor stiller det dig som studerende? Vil 
du også i fremtiden få forskningsbaseret undervisning 
eller snarere industri-dikteret erhvervsvejledning? 
Kom og hør studerendes, universitetets og erhvervslivets 
bud på konferencen “Fremtidens forskning og 
undervisning”. Der vil være kaffe, vand og kage til de 
fremmødte. Konferencen er åben for alle.

Tid: torsdag 14. april kl. 14-17
Sted: ‘Salen’ i Studenterhuset, Købmagergade 52, 
1150 K
Tilmelding: Ikke nødvendig, men send gerne en 
mail til Nanna.Heinz@gmail.com af hensyn til 
forplejningen.
Arrangør: Scient og Studenterpræsten på Natur 
& Sund

“Mælkevejen” (1969) af Buñuel i 
Cinemateket

Dette er verdens berømteste ateistiske filminstruktørs 
mest indforståede og mest omfattende opgør med 
og satire over kristendommen, kirkens dogmatiske 
selvmodsigelser og menneskefjendske praksis. Ætsende 
muntert, skarpt og vidende anskues kristendommen 
som en religion, der i skiftende tiders og magthaveres 
sammenhæng har forvoldt store skader.
Filmen introduceres af Bo Torp Pedersen, som 
er formand for foreningen Kirke og Film (www.
kirkeogfilm.dk)

Tid: torsdag 14. april kl. 19.15
Sted: Cinemateket, Gothergade 55
Entré: Der er et begrænset antal fribilletter til filmen. 
En fribillet kan fås efter først-til-mølleprincippet 
ved henvendelse til Annette Davidsen på mail: 
davidsen@hum.ku.dk 

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 (3. maj og 24. maj)
Sted: Skt. Johannesgården, lokale K1, 1. sal, 
Blegdamsvej 1 B, Kbh. N

Læs mere: 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

studievejledningen
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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: RepræsentantskabsmødeHusk, at Københavns Kredsforening holder åbent for ekspedition i dagene lige før påskefe-

rien i uge 16 (18.-20. april).

Kig forbi, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til forsikring, kontingent eller andet.

Bliver du kandidat her til sommer? Så husk, at du har mulighed for at få dispensation til at 
arbejde for FADLs Vagtbureau her i København i hele juni og juli måned. 

Det eneste du skal gøre er at downloade en anmodningsblanket, som du skal underskrive og 
afl evere i Kredsforeningens Sekretariat på Blegdamsvej 26, Baghuset. 
Du kan også maile den direkte til hd@fadl.dk, og så har du adgang til vagterne.

Åbent i uge 16

Vidste du, at du som medlem af FADL 
får rabat, når du handler i Akademisk 
Boghandel?
Du får blandt andet:

•Særlig medlemspris på bøger fra FADLs 
Forlag. (15% rabat i forhold til normal-
prisen)
•15% rabat på stetoskoper, kitler, dis-
sektionssæt og KU-logovarer
Husk dit FADL-klistermærke for 2010-
2011, når du handler.

  Dispensation til fortsat vagtaktivitet 

      

 

Bliver du kandidat her til sommer?  Så husk, at du har mulighed for at få dispensation til at arbejde for 

FADLs Vagtbureau her i København i hele juni og juli måned. Det eneste du skal er, at downloade en 

anmodningsblanket på www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/koebenhavns-kredsforening. Denne blanket (som 

du naturligvis også kan hente på Kredsforeningen eller på Vagtbureauet), skal du underskrive og 

returnere til os. Du kan aflevere / sende / maile denne udfyldte blanket til Kredsforeningen på 

hd@fadl.dk.    Herefter er der adgang til vagterne  

 

Ansøgning om dispensation til fortsat vagtaktivitet via FADLs Vagtbureau i 

København efter bestået kandidateksamen. 

 

Undertegnede (navn) ______________________________________    CPR-nr. _______________-________  

e- mail ___________________________________@_________________   

forventer at blive kandidat til sommer 2011 og ansøger hermed om dispensation til fortsat vagtaktivitet 

via FADLs Vagtbureau i København i juni og juli måned 2011.  

 

Dato______-_____ 2011                                Underskrift _________________________________                         

 

 

 

Udfyldes af FADLs Kredsforening: 
 
I forlængelse af din ansøgning om dispensation, kan vi hermed meddele dig at du har mulighed for at 
tage FADL-vagter (holdvagter og/eller løsvagter) i juni og juli måned 2011. I forbindelse med din 
dispensation, betragtes dispensationsperioden som en opsigelse, hvis du er på et vagthold. 
 
 
FADL, den (dato)______-______ 2011        Underskrift / stempel  __________________________________ 
 
 
(Kopi sendes til Vagtbureauet) 

 
Udpluk af retningslinjer vedtaget på FADLs Repræsentantskabs møde den 16. marts 2009 (revision af tidligere 
regelsæt fra 5. februar 1998) . 
Som hovedregel betragtes et medlem som udtrådt af foreningen efter aflagt lægeløfte. Der er derfor tale om en 
undtagelsessituation, der kræver dispensation, når medlemmet fortsat ønsker at kunne tage vagter gennem FADLs 
Vagtbureau i København efter aflagt lægeløfte. Denne dispensation kan gives i op til én måned efter aflagt lægeløfte. 

 
 



 

RejsePlus afbestilling
Som tillæg til din forsikring hos Codan kan 
du vælge RejsePlus, som er en udvidet 
rejsedækning og afbestillingsforsikring.

RejsePlus dækker blandt andet:

•     afbestilling ved akut sygdom
akut tandhjælp
krisehjælp til pårørende
erstatning for aktiv ferie 

Vær dog opmærksom på, at afbestillings-
forsikringen kun dækker for rejser, der er 
bestilt efter forsikringens oprettelse. 

Tillægsforsikringen koster 437 kr. for et 
helt år, men du betaler kun fra den dag, 
hvor du opretter forsikringen og resten 
af året. Herefter er den en fast del af din 
Codan forsikring via FADL.

Send en mail til Københavns Kredsfor-
enings Sekretariat på kkf@fadl.dk, hvis du 
ønsker at oprette en RejsePlus forsikring.

•
•
•

kredsforeningen
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:
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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 koro-
nararteriografi (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 t.o.m. uge 18 i 2011.
Fortsat interesseret?
Der afholdes et introduktionsmøde torsdag den 14. april 2011 kl. 2000-2100 på CEKU (Center for Klinisk Uddannelse), auditorium E, Teilumbygningen, Rigshos-
pitalet.
NB! Mødet er obligatorisk for deltagelse i projektet.
Yderligere information
Kontakt PhD-stipendiat Sune B. E. W. Räder (læge) på SBEWRG@Gmail.com / +4520950972 vedr. CADT-projektet (Coronary Angiography Dyad Training).

Studentermedhjælp søges 
Studentermedhjælp søges til at gennemføre tel-
efoninterview efter et struktureret spørgeskema på 
patienter med karpal tunnel syndrom. 
Du skal have en behagelig og let forståelig telefon-
stemme og kunne interviewe ca 15 timer pr uge i 4-6 
uger (maj- medio juni) valgfrit i tidsrummet 9-20. 
Du kan ringe fra neurokirurgisk klinik, Rigshos-
pitalet, men der er også mulighed for at arbejde 
hjemmefra. 
Honorar efter gældende overenskomst.
Kontakt: 
1.Reservelæge 
Louise Møller Jørgensen
LMJ@mail.tele.dk

STRIX TV CASTER NYUDDANNEDE LŒGER TIL NY TV SERIE

STRIX TV A/S, produktions huset bag bl.a. successerien ”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 beslut-
ninger 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.strix.tv/en/
display/den.aspx

Er du frisk på at 
arbejde som lægevikar i 
psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispeb-
jerg, Psykiatrisk Center København, søger 6 nye
medlemmer med start fra 1.Juni 2011.
Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker 
aften- nattevagter (16.00- ca. 8-.45)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 kunne afsætte tid til dette i 
maj eller juni). Introdagene 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).
- Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i 
medicin og kirurgi (kliniske ophold iht.
studieordningen)

Ansøgningsfrist: 23.April. 
Der vil bliver holdt ansættelsessamtaler i efter-
følgende uge.
Send din ansøgning med  vedhæftet CV til holdleder 
Jon Egelund, jonegelund@gmail.com 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jon Egelund
jonegelund@gmail.com

Eksamensforberedende kurser 4. semester anatomi!
Kunne du tænke dig at blive en haj til anatomi eller kunne du blot tænke 

dig at højne dit niveau til eksamen? 

Mit navn er Anders Gullach, og jeg underviser på 4. semester i anatomi.  Jeg tilbyder 

eksamensforberedende kurser i mave-tarmkanalens samt hjerte-lungernes anatomi. 

Aspiri tilbyder det samme kursus, men jeg vil gøre det for ½ pris.

 Kurset vil finde sted lørdag og søndag d. 21.-22. maj kl. 10-15 begge dage. 

Tilmelding: Skriv en mail til 

anders_gullach@hotmail.com med infor-

mation om dit navn og holdnummer og få 

nærmere oplysninger om tilmelding.

Pris: 225 kr.

Kære basisgrupper
Hvis I vil have en side i Rusbogen 2011, kan I skrive lidt om 
jer selv, formål og kontakt info. En side svarer til en A5. Send 
den ind til rusbogen@rusvejleder.dk senest  1.maj.
Eventuelle spørgsmål kan sendes til samme mailadresse.
Venlig hilsen Rusbogen, Rusvejledningen 2011
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FORSK!
2011

PANUM
1. OKT.
12:00-20:00

Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu når din basisgruppe inviterer 
til årets event!

START NU!
FIND DIN VEJLE

DER

NOBELPRIS?

SNYD 4 ÅRS REGLEN

XNÅR 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

SEKRETÆRHJÆLP   

Dansk Nefrologisk Selskabs Landregister søger en studentermedhjælper 
til forfalden sekretærarbejde. Arbejdstiden er variabel, og er skønnet til et 
omfang af 10 timer om måneden. Spidsbelastningen i år ligger i juni - august 
i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Der er hovedsagelig 
tale om hjemmearbejde. 

Krav: 
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 
. Adgang og indgående kendskab til Word og Excel 2007 er en forud-
sætning.

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt, via www.fadlvagt.dk – mærket Herlev 
Nefrologisk register

A N N O N C E R

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

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

basisgrupper

BACHELOR/KANDI
DATPROJEKT

FORSKNINGSÅR
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PMS holder månedsmøde d. 14. 
april kl 17:00 i studenterhusets 
mødelokale 

Nye og nysgerrige er meget velkomne. 
Kom og vær en del af den mest sindsyge basisgruppe 
på panum !
Dagsorden
1.Velkomen til nye
2.Valg af ordstyrer og referent
3.FORSK!2011
4.Sponsorer
5.Evt.

Vel mødt !
/PMS

basisgrupper

PMS holder månedsmøde d. 14. IMCC Exchange søger bolig og buddies til udenlandske medicinstuder-
ende i juli og august

Skal du ud og rejse til sommer og har en bolig der står tom, så kan du tjene lidt penge samtidigt med du gør 
en god gerning for en medicinstuderende fra et andet land. IMCC Exchange giver 1600 kr. per studerende og 
måned. Dit værelse/din lejlighed skal have en seng eller sovesofa, og der skal være adgang til bad og køkken.
Skriv til exchange-bolig@imcc.dk hvis du er interesseret eller vil have mere info.

Skal du ikke ud og rejse til sommer, har du i stedet chancen for at være buddy for en medicinstuderende, der 
kommer til Danmark. Det er en super fed chance for at lære en ny kultur at kende, forbedre dine sprogkund-
skaber i f.eks spansk/fransk/arabisk og komme til en masse fede fester m.m.
Skriv til exchange-kontaktperson@imcc.dk

Sommerskole i Global Health Challenges

I to uger af din sommerferie kan vi tilbyde dig en vidensrejse ud i sundhed og globalisering, udviklingsstrategier, 
globale aktører, sundhedssystemer og sundhedspolitik, “smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme”, børne- og 
reproduktiv sundhed, voldelige konflikter, menneskerettigheder, hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge og 
indvandrer i sundhedssystemet, brain-drain og meget mere.

TID: 8. august til 19. august 2011
STED: København, CSS (Kommunehospitalet)
PRIS: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for ikke 
KU-studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig baggrund og andre med interesse 
for emnet.                                                                                              
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 15. maj 2011
ANSØGNINGSSKEMA: Online på:  http://www.globalhealth.ku.dk/ssghc/ 
ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health og IMCC

KONTAKT: Kursus Koordinator, Sandra Villumsen – ssghc@sund.ku.dk 

SUNDHED FOR ALLE PRÆSENTERER
BRIGET TOEBES

HEALTH, HUMAN RIGHTS AND UNDOCUMENTED MIGRANTS

Kom til et spændende foredrag med Brigit Toebes, en af de førende forskere inden for Human health rights
‘Brigit Toebes vil under foredraget først diskutere, hvad menneskerettigheder er, og hvordan de omhandler 
sundhed og sundhedsydelser. Derefter vil situationen for udokumenterede immigranter omtales, og spørgsmålet 
om, hvorvidt de har tilstrækkelig adgang til sundhedsydelser. Dette vil holdes op imod retningslinierne i men-
neskerettighedserklæringen.’
Brigit Toebes er en forsker med en bred viden om international menneskerettighedslovgivning og international 
og national sundhedslovgivning. Hun forsker i internationale menneskerettigheder, økonomi, sociale og kul-
turelle menneskerettigheder, international og national sundhedslovgivning, og forholdet mellem sundhed og 
menneskerettigheder.   

Foredraget vil være på engelsk

D. 27. april kl.16.30 I 29.01.30, Panum

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

Hvad arbejder PUFF for?
•Gøre det lettere for studerende at starte på et 
forskningsprojekt
•Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstu-
derende 
•Forbedre studenterforskerens faglige forudsæt-
ninger
•Formidlende organ mellem studerende og forskn-
ingsaktive institutioner
•Forsknings-interesserede kan mødes med lige-
sindede 

Hvad laver vi i PUFF?
•Studenterkonferencer (senest FORSK!2011)
•Foredrag med forskere (Eksempler på forskning-
skarriere ved universitetet og i industrien)
•Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokol-
skrivning, fondsansøgning
•Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
•Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge 
(hver 1. tirsdag i måneden)
•Journal club (to gange per semester, i forlængelse 
af et månedsmøde)
•Samarbejde med PhD skolen, andre studenter-
foreninger

Kommende PUFF arrangementer:
•Månedsmøde, tirsdag d. 3. maj kl. 16.15 i Lille 
mødesal – oplæg om litteratursøgning ved bibli-
otekar Jette Meelby fra Det Sundhedsvidenskabeligt 
Bibliotek.
•Nordiske Sommerskole i Cancerepidemiologi 
– tilmeldingsfrist d. 15 april 2011
•Det smitter! Fejring af Infektionsmedicinsk Afd. 
Qs første 10 år på Skejby Sygehus, 13. maj 2011, 
kl. 14.00-01.00 

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 Sexekspres-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. Programmet er 
endnu ikke helt fastlagt, men er du nyt medlem vil vi gennemgå vores kursus i seksualundervisning med dig, 
hvorefter du selv kan være med til at undervise en masse folkeskoleelever om sex, prævention, kønssygdom-

me, kærlighed, den første gang, homoseksualitet, grænsesætning og meget mere!
For de allerede uddannede medlemmer vil der være planlagt forskellige praktiske aktiviteter. 

Dagen starter kl. 12.00 i Studenterhuset med lidt mundgodt og et kort møde, hvor du kan hilse på alle de an-
dre 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!

Arrangementet er gratis, men kræver dog at du tilmelder dig via e-mail til:

6x.actiondag@gmail.com

Skriv navn, semestertrin og om du er ny i Sexekspressen. Vi glæder os til at se dig!

IMCC Exchange søger bolig og buddies til udenlandske medicinstuder-

Skal du ud og rejse til sommer og har en bolig der står tom, så kan du tjene lidt penge samtidigt med du gør 
en god gerning for en medicinstuderende fra et andet land. IMCC Exchange giver 1600 kr. per studerende og 
måned. Dit værelse/din lejlighed skal have en seng eller sovesofa, og der skal være adgang til bad og køkken.

Skal du ikke ud og rejse til sommer, har du i stedet chancen for at være buddy for en medicinstuderende, der 
kommer til Danmark. Det er en super fed chance for at lære en ny kultur at kende, forbedre dine sprogkund-

S T U D E N T E R -
K L U B B E N  E R 
LØBET TØR FOR 
KAFFE!
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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 kontro-
versielt 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

basisgrupper

Lundsgaard Auditoriet på Panum

LEGATMØDE d. 2. maj!
For alle der vil vide mere om hvordan man laver en 
legatansøgning, afholder vi snart forårets legatmøde. 
Især oplagt for dem der er så heldige og skal ud med PIT 
til efteråret eller foråret, men alle er velkomne! 

Kom og hør mere om hvordan du får fin-
ansieret dit ophold! Få fif og tricks fra en 
der har været igennem forløbet. Mødet 
afholdes mandag d. 2. maj kl. 16.00 i 
lokale 1.2.33, vi ses der!

//PIT

Vil du udsendes 
med PIT??
Så er det nu du skal slå til!!

2 restpladser på Karatina District Hospital, Kenya 
forår 2012 (maj – juli).

Karatina ligger ca. 150 km nord for Nairobi, tæt på Mt. 
Kenya. Der er 200 sengepladser fordelt på medicinsk, 
kirurgisk, maternity og pædiatriske afdelinger. Der 
er desuden mange outreach programmes som foregår 
uden for hospitalet.

Hospitalet er et nyt PIT hospital, så vil du være blandt 
de første til at besøge hospitalet er dette måske noget 
for dig.

2 restpladser på Busia District Hospital, Kenya forår 
2012 (feb – maj).

Hospitalet ligger på grænsen mellem Kenya og Uganda. 
Det har ca 150 senge og der er ansat 1 kirurg, 1 
gynækolog, 5 læger og omkring 100 sygeplejersker. Der 
er 5 afdelinger, 1 fødselsgang og 1 operationsgang. Der 
vil være mulighed for at leje en 2 værelses hytte som er 

møbleret og har gaskomfur, køleskab, TV m.m. Dette 
koster ca 300 USD om måneden.
Hospitalet er et forholdsvis nyt PIT hospital, men der 
kan findes et par rapporter fra tidl. udsendte på www.
imcc.dk under PIT.

1 restplads i Kirinda, Rwanda forår 2012 (feb – apr).

Hospitalet er et lille distrikts hospital i den vestlige 
del af Rwanda (Karongi District) ca. 3 timer i bil 

fra hovedstaden Kigali. Der er ca. 130 senge-
pladser, fordelt på medicinske og kirurgiske 
specialer. Der vil således være mulighed for at 

stifte bekendtskab med alt fra kejsersnit og
appendektomier, til infektionssygdomme, 

underernæring, obstetrik og meget an-
det.

Opholdet er feb.-apr. (3 mdr) og du vil 
blive udsendt sammen med en anden 

(pladsen allerede tildelt). OBS! Gode franskkundskaber 
er klart en fordel, om end ikke et must.

Hospitalet er en helt ny kontakt, dvs. du bliver blandt 
de første der sendes ud med PIT.

2 restpladser på Christian Hospital Mungeli, Indien 
forår 2012 (maj - juli)

Mungeli er en lille landsby der ligger i Chhattisgahr, 
Indien. Hospitalet er stedet for dig der har lyst til at 
assistere til mange operationer og evt. få hænderne 
ned i forskellige mindre operationer, såsom kejsersnit 
og hysterektomier, blødende ulcus og appendicit etc. 
Hospitalet er et mindre hospital bestående af 80 senge-
pladser fordelt på forskeligge afdelinger og der
arbejder i øjeblikket 6 læger.

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

2 restpladser i Padhar, Indien forår 2012 (feb – apr).

Padhar Mission Hospital ligger i Betul distriktet, 
Madhya Pradesh, Indien.
Hospitalet er et lille land-hospital i det centrale in-
diske højland, med ca 200 sengepladser, og drives af 
en kristen lutheransk mission. Hospitalet har både 
medicinske og kirurgiske afdelinger fordelt på forskel-
lige specialer (gyn-obs, ortopædkirurgisk, pædiatri, 
oftalmologi, radiologi, anæstesi, tandlæge). Hospitalet 
har før modtaget studerende fra Tyskland, Sverige og 
Schweitz, men der er ingen lokale studerende. Det er 
muligt at bo på selve hospitalet, hvilket koster 650Rs/ 
daglig (ca. 80kr) og inkluderer 3 daglige måltider. 
Se evt mere på http://www.padharhospital.org/

Opholdet er som udgangspunkt sep-dec (3 mdr), men 
aftales individuelt med hospitalet. Med dem aftaler du 
også hvilket hospitalsudstyr det er godt at tage med. 
Hospitalet er en ny kontakt, dvs. du bliver blandt 
de første der sendes ud med PIT, hvilket betyder at 
vi meget gerne vil have tilbagemelding på hvordan 
opholdet har været.

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

Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” fra 
d. 16. maj 2011 kl. 12. Skriv blot en mail med oplysnin-
ger om navn, semester og evt. rejsemakker til:

hospitalsgruppen_pit@hotmail.com

Mvh PIT

Fest for 
Afrika 
vol. 2
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. 
Overskuddet 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!

Dørene vil kun være åbne mellem 
kl. 20 og 22.

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

På gensyn og festlige hilsner, 
Fra PUMUI

Program
16:15 - Velkomst af FORNIKS
16:20 - Jørgen Scheel Krüger og Kamilla 
MoskowiakHvilke kognitive fremmende 
midler findes der?Hvordan virker de?Er der 
farlige bivirkninger?Hvordan er den fremti-
dige udvikling for disse stoffer?
17:20 - Pause med saft og kage
17:45 - Prof. Claus MøldrupHvor udbredt er 
hjernedoping i DK?
18:05 - Klavs BirkholmHvad siger Det Etiske 
Råd til hjernedoping?
18:25 - Debatpanel: Claus Møldrup og Klavs 
BirkholmPro et contra hjernedoping?
18:45 - SlutVel mødt!

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


