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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:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer

Torsdag: T-café eller bliv hjemme. 

  

Fredag: Påske-fejring med Kristne Medicinere, lam og harpe.
  Fest for Afrika - tilmeldelse på FB!

Lørdag: Fri-bar-fest! Du drikker alt, hvad du kan   
  for 180 kr i trygge rammer med mennesker,   
  som du ser til hverdag  

Søndag:  1.maj! Kværn breezers med folkeskolerne i Fælled- 
  parken. Start evt. nede i Studenterklubben til FADLs  
  fællesfront kl 9

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  + deadline for skattejagtsvar kl 2000timer! Argh! 
  

Tirsdag: Peter Sommer kommer og fortæller om basal og akut   
  neonatal radiologi på Café Zusammen

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

2010-2011

2 mok

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

okm .dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,



3redaktionelt
Drengene er tilbage!

De to drenge fra Værløse også kendt som Danmark ysndlings pop-rap-duo Nik & Jay er endelig 
tilbage med ny musik. Jannik og Niclas har ikke udgivet noget studiealbum siden Fresh, Fri & 
Fly fra 2006. Deres fans har dog haft glæden af et greatest hits album med tilhørende live dvd 
der blev udgivet i 2008. 
Drengene har dog være travlt optaget i studiet for at indspille et helt nyt album, som vi alle får-
glæden af i slutningen af april måned, nærmere bestemt tirsdag den 26. hvor albummet ”Engle 
eller Dæmoner” slippes, til glæde for alle de ventende, tålmodige fans. Og det er et album, som 
ligger meget langt fra tidligere hits som ”Lækker”, ”Boing” og ”Nik og Jay”. Drengene er blevet 
voksne, veletablerede musikere, og det er især dette tema, som albummets tekster drejer sig om. 
Albummet maner til rolig verdensmandsattitude, og armene og hovedet rejser sig automatisk i ve-
jret i den times tid, som albummet varer. Tonerne indtages med rank ryg og ”fuck yeah”-face. 
Følelserne bæres i den grad uden på tøjet og hiver effektivt lytteren med ind i LA’s aftensol, hvor 
letpåklædte damer og cool kids på skateboards cruiser rundt og nyder friheden. Det er da også fra 
drengenes ture til staterne, at inspirationen til det nye album er hentet – dette ses ikke mindst i 
kraft af at drengene for første gang synger på engelsk. Her er tale om 3 engelsksprogede tracks, 
med hvilke duoen agter at overtage landet på den anden side af dammen. Det er dog redaktionens 
overbevisning, at de burde holde sig til modersmålet. Det er lidt som om at en del af den så kendte 
Nik og Jay ”feeling” forsvinder i Google Translate processen, som de uden tvivl har benyttet sig 
flittigt af. Dog skuffer duoen hverken på dansk eller engelsk, hvad angår finurlige og besynderlige 
rim, som fx i tracket Udødelig, hvor dette rim løfter det op på et helt, ja, udødeligt niveau: 

"… motherfucker, det er kun hjertet, der er vigtigt for mig, som med artiskokker…"

Sprogblomsten kan findes ca. 2 minutter inde i tracket.

Som tidligere nævnt er ”Engle og Dæmoner” et særstykke i Nik og Jays diskografi, hvad angår 
sound. Dette er både en god og skidt ting. Man skal ikke forvente store clubbangers, men i ste-
det potente popsange, som mange af os formentlig vil sætte på højttalerne derhjemme. Engle og 
Dæmoner vil i hvert fald være soundtrack til redaktionens arbejde et stykke tid fremover. Men 
det er jo svært at abstrahere fra at det er to uduelige festoriginaler, der har formået albummet, 
så derfor kan redaktionen kun give 3 stetoskoper ud af 6 mulige - et til Nik, et til Jay og et til 
Jon og Jules.

Peter James og Hallas/ MOK-red

Diagnosekode: DR467

I din praksis i Fredericia får du 
besøg af en lille dreng der skal til 3 års undersøgelse.  

Graviditeten og fødslen var uden problemer, men igennem de første 
leveår har drengen udviklet 
tiltagende nyreproblemer som bl.a. viser 
sig ved en overproduktion af urinsyre 
som kan findes som krystaller i bleen. 
Desuden er det blevet konstateret, at 
drengen er mentalt retarderet.
Til undersøgelsen er drengen meget uro-
lig. Han udstøder umotiverede småskrig 
og har spastiske bevægelser der leder 
tankerne på Huntingtons Chorea. Desu-
den finder du små rifter og sår omkring 
munden samt bidemærker på hænder 
og fødder.

Kære kollega. Hvilket sjældent syndrom 
kan vores lille ven lide af?

Basisk quiz
Hvad betyder ordet excochleatio?

Vinder af sidste uges diagnostiske quiz 
blev Jesper Nielsen fra 9. semester, der 
kom nærmest med flest rigtige diagnoser. Tillykke! Præmie i vente!

I den basale quiz svarede Mathias Buron fra 5. semester ganske rigtigt, at 
Goliath kunne have haft en hypofysetumor, der besværede ham i kampen 
mod David. Også kys og kram til Mathias, kom og hent din præmie!  

DIAGNOSTISK QUIZ
FADLs 1. maj er en årligt tilbagevendende begivenhed, der 
fejres med morgenmad (inkl. øl), kampsange og de obligatoriske 
brandtaler.

1. maj er traditionelt en arbejderkampdag, men FADLs 1. maj er 
for alle uanset politisk tilhørsforhold. Vi indrømmer, at der nok 
sniger sig nogle gamle røde kampsange ind, men det er helt op til 
én selv om man synger med :-)

I år starter arrangementet søndag d. 1. maj kl. 9.00 i 
Studenterklubben på Panum.
Omkring kl. 12.30 rydder vi  op (i fælles flok). Kl. 13 har vi anmeldt 
en demo, hvor vi bærer FADL-fanen ad Blegdamsvej over til 
Fælledparken.

HUSK!!
- Studiekort med FADL-klistermærke, så du kan komme ind!
- Tæppe, proviant, regntøj, 
spil og hvad du ellers tror du 
får brug for i Fælledparken.
… og ikke mindst dit gode 
kamp-humør.

Vel mødt
FADL København
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Vampevasere uge 17

Forord
- Anders Gullach og Kasper Aagaard.

Indledning: Bachelorprojekt og maratonbar på 
RHK har præget fraværet i denne tid. Må det 
hele snart slutte, helst inden D-dag på lørdag.

Bjölfe (verb.)
Når man bøvser og puster bøvsen ud til siden.

Borklung (noun.)
Bombekælder bygget for at imponere piger. Var 
meget populært i 70’ernes atomkrigsmareridt. 
Flere uskyldige piger har dog sidenhen klaget 
over at være blevet fejlinformeret om en 
forestående atomkrig, hvorefter de har brugt 
flere uger i en sådan kælder i et forsøg på at 
”redde menneskeheden”.

Dorlunge (verb.)
Skyldfølelse der opstår når man føler sig sulten 
på våd studiesal. 

Fritterporfyri (verb.)
Når en fritte-opdrætter (opdrætter af lille 
væseldyr) på McDonalds bliver spurgt om 
man skal have ”fritter til sin burger”, hvilket 
forvirrer ham enormt.

Ig (noun.)
Når et ord er længere end sin egen forklaring. 
Eksempelvis: Tandlægestuderende = en fejl.

Isvaere (verb.)

Når man laver en konkurrence om, hvem der 
kan stå med hånden nede i isvand i længst tid, 
og man efter 3 dage efter afsluttet konkurrence 
endnu ikke har fået følelse i sit håndled. Men 
man vandt.

Intereseret (noun.)
Interesseret stavet forkert. Kig i ordbogen hvis 
du er intereseret.

Mjälke (verb.)
Når man er fyr og tager en sportstaske fyldt med 
tøj med til en fest, fordi man ikke kunne beslutte 
sig for, hvad man skulle tage på.

Mumbraekin (adj.)
Diskrepans mellem ens fysiske og psykiske 
tilstand, f.eks. hvis man er helt vildt ked af det, 
men har en god mavefornemmelse, fordi man 
lige har spist 3 lækre æblepandekager med 
hindbærmarmelade. Eller hvis man er helt vildt 
glad, men har kløende og væskende udslæt over 
hele kroppen. Mumbrakin er altid skidt, eller i 
hvert fald meget forvirrende. 

Mumbraere (verb.)
Når man forsøger at nedbryde sin mumbraekine 
(se denne) tilstand. F.eks. når man er rigtigt 
ked af det og så drikker sig rigtigt fuld for at 
inducere tømmermænd. Dette bevirker, at ens 
fysiske tilstand nu vil være på samme niveau 
som ens psykiske tilstand, hvilket vil nedsætte 
den mumbraekine tilstand og herved medføre 
en relativ psykisk bedring. Det behøver ikke 
give mening.

Notainduceret subjektivt symptomatisk 

psykotisk episode (noun.)
Tilstand hvor man er sikker på man fejler det, 
man lige har læst om.

Pilip (noun.)
Den tvivl der opstår når man står ved et pissoir 
ved siden af en anden fyr og man ikke er 
sikker på, hvorvidt han kigger på ens genitalia 
externa eller den 2 krone, som du prøver at 

ramme (med tis).

Pjop (noun.)
Den sok man placerer i sine underbukser for at 
imponere pigerne.

Polop (noun.)
Den forvirring der opstår, når man ser en anden 
fyr hive en sok ud af sine underbukser, når man 
står ved et pissoir.

Salazar (noun.)
Vittighed fortalt på slangesprog. Tjek Voldemorts 
blog ud.

Sandkav (noun.)
Profylaktisk hul man graver i sandet, når man 
er på stranden og skal ligge på maven.

Valkablik (noun.)
Det undrende blik en pige sender dig, når du 
under allerførste samleje beder hende om at tage 
den grønne hat på, du har liggende i skuffen ved 
siden af sengen.

Völke (verb.)
Når myggestik ødelægger en oplevelse, f.eks. 
ens første kys, og det eneste man kan tænke 
på er, at det kløede helt vildt i panden, hvilket 
medførte at man slet ikke kunne nyde det 
grove overskæg, som kærligt kærtegnede ens 
ungsvende-læber.

Øvsung (verb.)
Når man melder sig ind i en basisgruppe, som 
viser at skuffe en voldsomt trods et meget 
lovende navn; F.eks. Sexekspressen.

÷ S

Ugens Vampevasere

Nysgerrig efter at vide hvem dine konkurrenter 
er?
Her får du en liste over alle besætningerne der 
deltager i skattejagten. 

“Keep your friends close, but your enemies 
closer.”

I næste MOK vil sejldugen blive løftet for 
holdenes point-stilling...

Forsat god vind! 
Yaaargh, Morgan Mega-Mast

111 YOUNG BOYS
Basim, Babou
Barbie, Buffy

AKUMMERLYPSE
Failboy, Usselgirl
Kummerman

BLATTEJÆGERNE
Blonas, Blelle, Bleder
Blarkus, Blalex,
Blarne Bliis, Bliller

BLEGDAMSVEJ POISON GORILLAS
Shizzle-Chimp, Olerangutang
King Kong Karen, Eric the Apist
Howler-Monkey-Mutha-ucka
Baboon-biatch

DYRELORTENE
Kaninen, Dragen
Påfuglen, Elefanten
Brilleaben, Geden
Salamanderen, Gorillaen

HENRIKS FINGRE
Listefinger, Dragefinger
Phuukfinger, Pilfinger

LOVE PIRATE ON JUTLANDIA
Kærlige Kim Klo
Lau the Rainbow-Warrior
The Love-Lobster
Crazy, but Loving As-J
Wendy

SKATTEFRAGT A/S
The Thread, Bleedin’ Knuckles
Bloodbucket, The Frenchman
Golden Lady, Mistress
Checkmate, Priest

SNEHVIDE OG DE 7 SMÅ DVÆRGE
Snehvide, Flovmand, Lystig, Prosit, 
Brille, Dumpe, Søvnig, Gnavpot

TEAM FAST FOOD
Fransk Hotdog, Familiepizza
Filet O’Fish, Pita Kebab
Chili Cheese Tops, McFlurry
Durumrulle, Pommes Frites,

TEAM ZOO
Awesome Aligator
Psychedelic Sealion
Rowdy Racoon

Titanic Tiger
Kool Kangaroo
Naughty Nightowl
Jawbreaking Jaguar
Irresistible Iguana

THE GANG
Pimp, Punk, Skank
Skinken, Hoe

QUEENS OF FUCKING EVERYTHING
Skrævseline, Clitorina, Tashtikel, 
Lolita, Picoline, Analia

ØLPØL SHORE
Marty B, Twoww
The Erection 
Ronnie, Sweetheart
Weener-in-the-Hole
Nuggi, Ginny

Panums Skattejagt!
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Lægeforeningen melder nu ud: 
”Tiden er løbet fra fi reårsreglen”

Nu er det nok ikke alle medicinstuderende, der hver uge lige får 
læst lederen i Ugeskrift for Læger. Men lederen i ugeskriftet den 
4. april bør ud til så mange som muligt, og det vil jeg som formand 
for FADL meget gerne bidrage til.
Lægeforeningen melder nu ud: ”Tiden er løbet fra fi reårsreglen”
Fireårsreglen kom til verden i 2007 som en del af en større aftale 
om lægers videreuddannelse. FADL har fra starten kæmpet åbent 
og offensivt imod reglen, bl.a. gennem to store retssager, som vi 
desværre tabte. Lægeforeningen og Yngre Læger har arbejdet 
mere på de indre linjer og understreget overfor os, at en ”aftale var 
en aftale”, men de nok skulle tilse, at alle parter overholdt deres 
del af aftalen. Også de dele der omhandler karrierevejledning, 
individuelle uddannelsesplaner til alle og uddannelsesstillinger i 
rigt mål. Nu konstaterer Lægeforeningen åbent: Aftalen er ikke 
blevet overholdt af regionerne og Sundhedsstyrelsen. Samt 
fi reårsreglens forudsætninger er på en række andre områder 
også faldet væk.
Dette er en holdning, vi i FADL støtter til fulde og glæder os over. 
Men der er stadigvæk et langt stykke vej til at få fi reårsreglen 
fjernet, da det jo er Sundhedsministeren, der i sidste ende skal 
overbevises. Her er det rigtig dejligt at være på hold med ”store-
bror”, der slås for de yngste læger og os, da Sundhedsstyrelsen 
og ministeriet indtil nu har været rimelig immune overfor vores 
protester og udmeldinger. Nu kan vi kun håbe, at de ikke har fået 
en vaccine mod Lægeforeningen også. 
Dette gør selvfølgelig ikke, at FADL melder sig ud af kampen 
mod fi reårsreglen, men vi vil måske for engangs skyld stille os 
lidt i kulissen og se hvad vi kan hjælpe ”storebror” med. Målet 
er stadigvæk det samme: optimale forhold under videreuddan-
nelsesforløbet uden en fi reårsregel i nakken.

Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL
Sara Schødt Nielsen

Tiden er løbet fra fi reårsreglen
LEDER
 Formand for Lægeforeningens udvalg for uddannelse og forskn-
ing Lars Riber

Flere speciallæger på kortere tid. Det var formålet med den 
såkaldte fi reårsregel, som er det mest omdiskuterede punkt i 
aftalen om tilrettelæggelse af den lægelige videreuddannelse. Nu 
er det fi re år siden, at aftalen blev indgået, og der er sket rigtig 
meget siden dengang.
Helt basalt må Lægeforeningen konstatere, at aftalen ikke er blevet 
overholdt af regionerne og Sundhedsstyrelsen. De har valgt at se 
stort på mange og afgørende forudsætninger i aftalen, og det er 
naturligvis fuldstændig uacceptabelt.

For Lægeforeningen har det været vigtigt, at det tidspres, der blev 
lagt på unge kollegers skuldre, skulle afhjælpes i form af tilbud om 
karrierevejledning, individuelle uddannelsesplaner og tilstrækkelig 
mange uddannelsesstillinger og klassifi cerede stillinger.
Alligevel har halvdelen af de uddannelsessøgende ikke fået 
en individuel uddannelsesplan. Regionerne ved det godt, for 
inspektorkorpsene påpeger denne mangel gang på gang i deres 
rapporter. Den vejledning, som skulle hjælpe med at vælge kar-
rierevej på kortere tid, er ustruktureret og fragmentarisk.
Regionerne har heller ikke levet op til aftalen om, at et hvilket 
som helst klinisk basisuddannelsesforløb ville kvalifi cere til alle 
introduktionsstillinger. Nu viser erfaringen, at muligheden for at få 
ansættelse i introduktionsstillinger inden for et af de internmedicin-
ske specialer afhænger af, om ansøgeren tilfældigvis har haft et 
forløb, der indeholder intern medicin.

Overblik over antallet af uddannelsesstillinger er det ikke lykkedes 
at få ud af Sundhedsstyrelsen. Derfor er det i praksis umuligt at 
vide, om der opslås det antal introduktionsstillinger, der følger af 
dimensioneringsplanen.
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Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 14/2011.
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Åbningstider Mikroskopisk 
Studiesal Forår 2011
  Teknisk Assistent: Demonstrator:
April
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 

April/Maj 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 16-17-
18 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 
      
Onsdag 4/5 0900 – 1100 1100 – 1300  Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 5/5 0900 – 1100  1100 – 1300  Anine T. W. Skibsted 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

SUND giver 10 skolarstipendier

Skal du læse forskningsår i efteråret 2011?

Søg et af SUNDs ti skolarstipendier á 10.000 kr. 
per måned.

Ansøgningsfrist: 15. maj

http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/fi-
nancing/scholarship/

Kick-off møde den 29. april 
igangsætter arbejdet med Strategi 
2016
KU afholder Kick-off møde den 29. april kl. 10.30-14.30 
for den proces, der skal skabe universitetets strategi
frem til 2016. Mødet foregår i Festsalen på Frue Plads 
og er for alle medarbejdere og studerende.
På mødet vil ledelsen præsentere de foreløbige ideer og 
de fremmødte kan præsentere deres. Formålet er at
starte en strategiproces, der både udstikker overordnede 
retninger for KU, og er nærværende og relevant for 
medarbejdere og studerende. På mødet vil bl.a. en 
indbudt taler give et inspirationsoplæg, men det 
meste af tiden vil blive brugt til gruppearbejde, hvor 
deltagerne vil formulere og prioritere ambitioner, 
målsætninger og barrierer. Resultatet af gruppernes 
arbejde vil udgøre grundlaget for mere dybdegående 
drøftelser på 2 efterfølgende temamøder den 19. og 
24. maj.

Tilmelding til Kick-off mødet er nødvendig. Tilmeld dig 
på: https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaStrategi2016/
Sider/Tilmelding_til_kickoff_moede.aspx

På SUND skal vi også have en ny strategi. Den skal 
formuleres i løbet af efteråret 2011, men for at sikre
sammenhæng mellem KU’s strategi og fakultetets 
strategi begynder arbejdet på SUND allerede nu. 
Inddragelse af medarbejdere og studerende vil også 
være bærende i SUNDs strategiarbejde. Første skridt 
er netop taget med nedsættelse af en følgegruppe 
på SUND for KU’s strategi 2016. Til efteråret 
tænkes følgegruppen omdannet til styregruppe for 
udarbejdelsen af SUNDs egen strategi.
Gruppen er sammensat med repræsentanter fra 
FSU, FAMU, FFUF, Ph.d.-udvalget, Akademisk Råd, 
studieledere, institutledere, dekanat og studerende. 

Følgegruppen skal sikre:
- at medarbejdernes og de studerendes synspunkter 
viderebringes til følgegruppen
- at der rapporteres frem og tilbage fra de afholdte 
møder til medarbejdere og studerende på SUND
- at de respektive råd eller udvalg drøfter input 
til KU strategi 2016 og udkast til strategi 2016 i 
høringsfasen.

På KUnet er der oprettet en hjemmeside med 
informationer om processen og mulighed for at 
give input. Se på https://intranet.ku.dk/nyheder/
TemaStrategi2016/Sider/Strategi2016.aspx.
På SUNDs hjemmeside kan du følge SUNDs arbejde 
i strategiprocessen. Siden er under opbygning, men 
du kan lige nu se medlemmer af følgegruppen og 
kommissorium for gruppen.

Lundsgaardmøde fredag den 29. 
april
Der er Lundsgaard-møde fredag d. 29. april kl. 8.30 
til 9.30 i Lundsgaard-auditoriet. På dagsordenen er 
bl.a.:
- Opfølgning på Rigsrevisionens og Kammeradvokatens 
redegørelser
- Retningslinjer for brug af forskningsmidler
- Strategi 2016
- Nybyggeri og renovering

Betonrenovering giver bygningsaf-
spærring i weekenden 30/4-1/5
De næste afspærringer ifm. betonrenoveringerne 
på Panumbygningen foregår i weekenden 30. april 
og 1. maj og omfatter bygningerne 8 (Lundsgaard 
Auditoriet), 10, 12, 14 (Panum StudieCenter), 16 og 
18.
Fø l g  b e t o n p r o j e k t e t  p å  w w w. s u n d . k u . d k /
betonrenovering, hvor der findes referater fra 
brugermøderne og en opdateret tidsplan for det 
omfattende projekt. Pt. pågår malerarbejde på bygning 
16 og 18.

Nyt rækværk ved kantineterrassen
Kantineterrassen over varegården har fået nyt 
rækværk, og i løbet af foråret beplanter gartnerne
kummerne på ny.

Inventarlageret er åbent onsdage 
10-11
Inventarlageret i P-kælderen (under bygning 6 på 
Panum) har åbent onsdage kl. 10-11 for ind- og 
udlevering af inventar til genbrug på SUND. Kom 
og gør et fund til dit kontor eller dit laboratorium. 
Henvendelse udenfor åbningstid kan ske hos 
bygningsinspektøren på fbi@sund.ku.dk.

Træbeskæring på Den Røde Plads
Gartnerne har beskåret de små træer ved Den Røde 
Plads på Panum. Det ser dramatisk ud, men træerne 
sætter blade igen til sommer.

Udbedringer af gårdrummet i bygn. 
15a er snart afsluttet
Membranrenovering i gårdrum 15a nærmer sig sin 
afslutning. Genopbygningen pågår i de tre niveauer,
med bl.a. nye kummer og beplantning.

Medicinsk Museions viser kunstin-
stallation baseret på 650 genchips
Det dansk-kinesisk samarbejdsprojekt, der forsker i de 
genetiske årsager til stofskiftesygdomme, har inspireret 
til en oplysende installation på Medicinsk Museion i 
København. Installationen Genomic Enlightenment er 
opbygget af næsten 650 genchips, der er blevet brugt 
til at undersøge den genetiske baggrund hos 17.000 
danskere med fedme og type 2-diabetes. Chipsene 
hænger som et nordlys i tynde lyslederkabler fra loftet 
i museets forhal, hvor de vil oplyse hinanden, rummet 
og de besøgende.
Chipsene er blevet doneret af det dansk-kinesiske 
Lundbeck Foundation Centre for Applied Medical 
Genomics in Personalised Disease Prediction, 
Prevention and Care, LuCAMP. Chipsene er anvendt
til at lede efter hidtil ukendte genetiske variationer, der 
kan øge risikoen for almindelige stofskifteforstyrrelser, 
som for eksempel fedme, type 2 diabetes og forhøjet 
blodtryk. 
Installationen kan ses i åbningstiden som er onsdag, 
torsdag, fredag og søndag kl. 13-17.

24.  
24. 8-12 Stine 
26.  

August
13.  
14.  
15.  

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. dk for at lave en aftale udenfor træffetiden. dk
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.dke-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dke-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.35
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Kom og oplev et brag af et show! 
FORNIKS præsenterer:

Der er lagt op til fantastisk underholdning og hår(celle)rejsende 
spændende oplæg om musik og hjernen når vi følger vejen fra 
lydbølger til hjernebølger. 

Få svar på hvad musik er, hvordan musik opfattes og påvirker hjernen. 
Hør om musikrelaterede lidelser du ikke vidste eksisterede og hvordan 
vi kan bruge musikken som terapiform. Oplev selv teorien overført til 
praksis når der opføres live musik og performance show. 

Kom derefter til afterparty i studenterhuset og få en drink med 
os og de lækre dansepiger!

Onsdag d. 4. maj 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 - Komponist Peter Hellemann:

Musikkens indvirkning på følelser og stemning
16:45 - Live optræden:

Kirkadian Rhythms
17:00 - Pause med saft og kage
17:15 - Prof. Lars Heslet:

Forskning i musikkens påvirkning af hjernen samt musikterapi. 
17:50 - Neuropsykolog Hysse Forchhammer:

Kliniske cases med musik og sygelighed, skizofreni og epilepsi.
18:20 - Live show med 30 dansere: 

Rytmisk afslutning
18:45 - Afterparty i Studenterhuset
20:00 - Live musik:

Kirkadian Rhythms

SoundWaves 
2

BrainWaves

FORNIKS 
månedsmøde

Er du interesseret i
neurologi, neurofysiologi 
eller neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde 
torsdag d. 28. april, kl. 17:00 i 
Studenterhuset i FORNIKS’ lokaler 
på 1. sal. Alle er velkomne.

Dagsorden for mødet:
• Formalia
• Konstituering af bestyrelse
• Konto/CVR etc.
• Overordnet målsætning for 2011
• Kurser?
• YN
• Program
• Basisbar
• Fondsansøgning
•Evt.

Vel mødt!

FORNIKS - (FOReningen for Neuro 
Interesserede Københavnske 
Studerende) www.forniks.dk

GO!INVITERER TIL FORE-
DRAG OG MÅNEDSMØDE

Basisgruppen for gynækologi og obstetrik 
interesserede medicinstuderende holder 
månedsmøde torsdag den 28.april kl 17.00 i 
sofastuen ved lille mødesal.

Kom og bliv en del af en nystartet basis-
gruppe, hvor der både er plads til faglighed 
og hyggeligt samvær.

Har du nogensinde undret dig over hvordan 
en normal fødsel forløber, hvad det er man 
som fagperson skal være opmærksom på 
undervejs i fødslen for at vurdere fødslens 
fremgang og er du interesseret i at lære nogle 
fif som du kan brillere med under fødegang-
sopholdet på 12.semester?

Så kom til månedsmødet og hør oplægget om 
den normale fødsel ved jordemoder Charlotte 
Fergo

Der vil være kage og en masse lækre damer, så 
der er ingen undskyldning for ikke at deltage 
hvis man er mand!
    Vel mødt!

Kristne Medicineres påskefrokost

Kristus er sandelig opstanden! 
Det fejrer Kristne Medicinere med 
påskefrokost fredag d. 29/4 kl. 19.00 
i Kollektivet Refsnæsgade, 41 3. 
tv, Nørrebro. Så grib harpen, lamme-
køllerne og de visne påskeliljer og kom!
Alle er hjerteligt velkomne og det er 
gratis for nye. 
Kontakt kristnemedicinere@gmail.
com eller Boje på 30265553. 

Indkaldelse til månedsmøde i 
Dermatologisk Selskab for 
Studerende tirsdag d. 3. maj i Lille 
Mødesal i Studenterhuset kl. 18-19. 
Dagsorden: Valg af ordstyrer og referent, 
præsentationsrunde, 
siden sidst af bestyrelsen, forventninger 
til foreningen, forslag til logo, præsenta-
tion ved stud.med og bestyrelsesmedlem 
Morten Hildsøe: ”Hårsækken - en im-
munpriviligeret struktur?” , eventuelt.

PIPPI generalforsamling og 
månedsmøde

Onsdag d. 4. maj holder 
PIPPI den årlige general-
forsamling. Vi skal bl.a. 
have valgt nye ansigter 
til bestyrelsen, så hvis du 
kunne tænke dig at have 
en hovedrolle i fremtidens 
PIPPI og være med til at 
finde ud af hvilke arrange-
menter vi skal lave, bør du 
kigge forbi. Det kommer til at foregå kl. 17 
i lille mødesal. 
Se grupperummet for dagsordenen.

Onsdag d.  11 .  maj  holder  PIPPI 
månedsmøde. Denne gang kommer Marie 
Louise von Lindstow og fortæller om respi-
rationsproblemer hos børn. Hun har tidligere 
været til vores månedsmøde og præsentere 
dette emne for PIPPI. Foredraget var virkelig 
spændende og lærerigt, da hun har mange 
videoklip med de forskellige respiratoriske 
problemer, så man lettere kan forstå symp-
tomernes karakter. Månedsmødet er som 
altid kl 17 i lille mødesal.

PIPPI munpriviligeret struktur?” , eventuelt.

. .
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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, kønssygdomme, 
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 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!

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!

basisgrupper

Du kan stadig nå at komme på klinikophold i Grønland
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.

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

Så er det tid til endnu et månedsmøde - som sædvanligt 
er det sidste torsdag i måneden - torsdag d. 28. april i 
Studenterhusets Lounge. Månedsmødet starter kl. 
17 og er både for nye interesserede og ”gamle” imcc’ere, der 
vil høre om, hvad der sker i IMCC København i maj måned. 
Som altid vil en af grupperne i slutningen af mødet fortælle 
om deres projekt. Så tag din imcc-ven under armen og kom 
og hør mere om, hvad der sker!

Vi glæder os til at se jer. 

Mvh. IMCCs administrationsgruppe i København
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GENERELT OM 
FORGIFTNINGER
FOREDRAGSHOLDER
�VERL®GE �IM
�EDER �ALHOFF�
�IFTLINJEN�
�ISPEBJERG

PARACETAMOL-
FORGIFTNINGER
FOREDRAGSHOLDER
�VERL®GE �IM
�EDER �ALHOFF�
�IFTLINJEN�
�ISPEBJERG

R¯G- OG CYANID-
FORGIFTNINGER
FOREDRAGSHOLDER
�VERL®GE �IELS
�BBEH¯J� �RBEJDS�
MEDICINSK KLINIK�
�ISPEBJERG HHV

�®GE �EJS �ANSEN�
AN®STESIAFD�
�ISPEBJERG

3.MAJ ODENSE
16.30-20.00
AUDITORIUM, OUH

12.MAJ K¯BENHAVN
17.30-21.00
PANUM INSTITUTET

9.JUNI AARHUS
17.00-20.30
N¯RREBROGADE: BYGN 10,
ÔPALLE JUUL JENSEN AUDITORIETÕ,
DNC-HUSET

SERVERING AF SANDWICH OG 
DRIKKEVARER I PAUSEN.
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DANSK SELSKAB FOR AKUTMEDICIN DASEM PR®SENTERER
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TILMELDING: WWW�AKUTMEDICIN�ORG
�� KR FOR MEDLEMMER OG STUDERENDE���� KR FOR IKKE�MEDLEMMER� �LLE FAGGRUPPER ER VELKOMMEN�

SOFAS SKAL V®LGE BESTYRELSE

Alle stud.med. med interesse for akutmedicin mŒ deltage. Transport-

omkostninger kan d¾kkes, hvis du kommer fra Aalborg, Kbh eller Odense. 

Tilmelding senest 10. juni til akutmedicin@gmail.com L¾s mere: sofas.dk eller 

Þnd os pŒ facebook. Dagsorden trykkes i Acuta, Mok, Sund&Hed og Þndes pŒ 

hjemmesiden. Foreslag til dagsordenen modtages gerne. Medbring selv k¿d til 

grillen - vi s¿rger for resten. Vil du vide mere om akutmedicin? Kom til GF, se 

sofas.dk eller akutmedicin.dk. Pr¾cis location udsendes pr. mail efter 

tilmelding. Det bliver RockÕnÕRoll - Rock Stars of Medicine! 

SOFAS - STUDERENDES ORGANISATION FOR AKUTMEDICINSK SPECIALE

AKUTL®GE?! SE HER!

GRATIS
medbring dog selv 
k¿d til grillen

www.sofas.dk

GENERALFORSAMLING & GRILL

NATIONALT M¯DE
ONS 22. JUNI KL. 18:30 ¥ AARHUS

AKUTL®GE?! SE HER!

GENERALFORSAMLING & GRILL
GENERALFORSAMLING & GRILL
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MARS - Medicinernes Almene Rum-
medicinske Selskab - inviterer til stif-

tende generalforsamling

Onsdag d. 4. maj kl 18.00 holder MARS stiftende generalfor-
samling i Store Mødelokale i Studenterhuset. Vi forestiller os at 

MARS skal have til formål at samle og organisere alle københavn-
ske medicinstuderende med en brændende interesse for rum-

medicin og alt andet med tilknytning til rummet - THE FINAL 
FRONTIER! Der vil blive udfærdiget en dagsorden og forslag til 
vedtægter, som bringes til diskussion og afstemning ved general-
forsamlingen. Der er brug for masser af ansvarsposter til at vare-
tage de vanvittigt mange vanvittigt vigtige arbejdsopgaver, som 

fremover vil komme til at præge selskabets daglige virke. Så hvis 
du vil være en del af Panums nyeste, mest actionpacked, sjoveste, 
friskeste, mest streetwise og mest filosofiske basisgruppe, så mød 
op d. 4. maj i Studenterhuset. Der vil være rumkager og rumkaffe, 
som man kan indtage til rummødet mens man hygger sig med de 

andre rummedicinere i rummødelokalet. 

Vi glæder os rigtig meget til at se DIG til stiftende generalforsam-
ling i MARS!

Johanne og PJ

op d. 4. maj i Studenterhuset. Der vil være rumkager og rumkaffe, op d. 4. maj i Studenterhuset. Der vil være rumkager og rumkaffe, 
som man kan indtage til rummødet mens man hygger sig med de som man kan indtage til rummødet mens man hygger sig med de 

Vi glæder os rigtig meget til at se DIG til stiftende generalforsam-

Igennem historien er der blevet fremstillet 
forskellige teorier om meningen med livet 
og menneskets væren på Jorden. Nogle er 
tilhængere af det romantiske forslag om at 
kærligheden skulle være meningen, og at 
meningen således er at fi nde i relationer til 
den eneste ene, sin familie eller sit kæledyr. 
Andre mere rationalistisk tænkende har 
fokuseret på overlevelsen, og at meningen 
skulle være menneskelighedens fortsatte ek-
sistens 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 anato-
miske vinkel: mennesket som lortemaskine!

Vores hele eksistens bygger på at konsumere 
lækre ting, for at omsætte 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, konsistens, mængde og duft. 
Grænsende til genialt!
Det er tydeligt at vores livsstil og forløbet af 
vores hverdag har til hensigt at holde lorte-
maskinen funktionsdygtig: vi arbejder for at 
skabe kapital til brændstof til lortemaskinen; vi 
føler sult for konstant at sørge for tilstrækkeligt 
med brændstof i lortemaskinen; vi dyrker mo-
tion for ikke at få obstiperet lortemaskinens 
rørsystem; vi er tiltrukket af hinanden 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 lorte-
maskiner 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 lorte-

maskinens funktion.

Hvorfor lorten er tabu i mange sammenhæng 
er heller ikke fuldt ud forstået, endnu. Måske 
det bunder i et ønske om ikke at hæve sig 
over mindre funktionsdygtige lortemaskiner, 
ved at hovere over vores bedrift. 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.

Åbenbaringen om denne teori kom til os, 
forfatterne af artiklen, ved et totalt tilfælde, 
men det passer. En god ven skulle ud og lave 
lort, da det gik op for os, at han jo allerede 
havde lavet det, men bare manglede at 
presse det ud. Lige meget hvad vi laver, laver 
vi lort imens, og alt i vores handlingsmønster 
kan ledes tilbage til en indbygget trang til at 
lorten skal laves og leveres perfekt. 

Og tænk bare hvordan alt dette giver dybere 
mening til dit liv som medicinstuderende/lor-
temaskine: du får ikke kun lov at lave lort, 
men også at reparere lortemaskiner - og 
det endda samtidig med at du laver lort. Ja, 
selv nu mens du læser denne nedfældne 
åbenbaring laver du lort. 

God fornøjelse.

Venlig hilsen Jonathan og Katia. Og en særlig 
tak til Frederik (Bukkakke) for inspiration.

Lortemaskinen mennesket.
Dette er den fulde version af historien da MOK ikke turde bringe den hele sidste gang. Læs løs og undskyld fra redaktionen... Markus/MOK.red.

gøgl
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BØGER TIL SALG
SPAR TUSINDER AF KRONER
Køb vores aflagte bøger, over 20 
titler til salg
SÆLGES KUN SAMLET
Pris 500 dkk. 
Indeholder: 
Bojsen Møller: Bevægeapparatets anatomi
Stevens & Lowe: Human Histology
Andreasen, Bjering & Rostgaard: Indre Organers 
Anatomi
Berme & Levy: Physiology
Feneis: Anatomisk Billedordbog
Mathiessen & Petersen: Regionær Anatomi
Holmboe: Anatomiens Navne
Nielsen: Kompendium i speciel histologi
Hennekens & Buring: Epidemiology in Medicine
Meisennberg & Simmons: Medical Biochemistry
Langmanns: Embryologi
Karlsen: Basal Nyrefysiologi
Bendtzen et al: Basal og Klinisk Immunologi
Høiby: Basal og klinisk Mikrobiologi
Brodal: Sentralnervesystemet (norsk) 
+ 5 andre titler inkl. Medicinsk Filosofi

Mvh Dr. Line og Peter Toft Tengberg
kontakt: 61663676 eller ptofttengberg@gmail.com

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 livemusik, DJ, 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

Raske kvinder (18-30 år) 
søges til videnskabeligt 
projekt om inaktiv livsstil 
og kost.
Vi søger raske unge kvinder til et studie om inaktiv 
livsstil og kost.
Vi vil undersøge hvordan en fysisk inaktiv livsstil 
kombineret med øget kostindtag, påvirker sukker-
optagelsen samt udviklingen af fedme.
Du kan deltage hvis du:

Er en rask kvinde mellem 18 og 30 år
Er normalvægtig (BMI 18-25)
Ikke ryger
Ikke tager fast daglig medicin, inklusiv p-piller
Har regelmæssig menstruation (max. 32 dage 
mellem hver menstruation)
Relativ aktiv i din hverdag (et aktivitetsniveau 
svarende til 8.000-10.000 skridt pr. dag)

 
Din deltagelse i projektet forløber over cirka 7 
uger, hvor du:
-       Skal være inaktiv i 15 dage (1500 skridt om 
dagen) og skal indtage 1500 kcal ekstra i forhold til 
dit energiforbrug.
 
Undervejs i forsøget vil vi foretage en række under-
søgelser, der inkluderer:

Almen helbredsundersøgelse udført af en læge
Kognitiv test (mål af koncentrationsevne vha. 
computertest)
2 vævsprøver fra fedtet på maven samt 2 fra 
musklen på låret
3 konditests på cykel
3 DXA scanninger (helkropsskanning som måler 
total fedt- og muskelmasse)
2 MR scanninger (skanning af maven for at måle 
mængden af fedt omkring tarmene)
3 sukkerbelastningstests (3-5 timers varighed)
2 3-døgns målinger af sukkerkoncentrationen i 
blodet samt måling af energiomsætning

 
Projektet er i gang og forløber frem til juli måned. 
Du bor hjemme under hele forsøget, men testene 
foregår på Rigshospitalet (Center for Inflammation 
og Metabolisme). Deltagelse honoreres med 10.000 
kr. (skattepligtig b-indkomst) 
For nærmere information kan du kontakte os på: 
mailforsoeg@gmail.com  
Oplys tlf. nummer, så vi kan kontakte dig. Du må 
meget gerne give yderligere information omkring 
alder, højde, vægt og almen aktivitetsniveau (f.eks. 
fodbold 3 gange om ugen).
Med Venlig Hilsen

Julie Agner Damm, stud. Med.
Under ledelse af lægerne Nina Majlund Harder og 
Rikke Krogh-Madsen, PhD.
CIM – Center for inflammation og Metabolisme, 
Rigshospitalet

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Læsebræt sælges
- det klassiske fra Trævarefabrikerne
Pris 120 kr (nypris 159 kr)
Henv. lisesa@gmail.com

Raske mænd i alderen 20-30 år 
søges til forsøg
EXINT forsøget undersøger, om der efter ind-
tagelse af et måltid, er forskel på koncentrationen 
af mavetarmhormoner i blodet hos veltrænede og 
utrænede mænd. 
For at deltage, skal du være: 
Mand i alderen 20-30 år, rask, normalvægtig (BMI: 
20-25) samt være enten: utrænet og ikke dyrke 
motion regelmæssigt eller veltrænet og dyrke aerob 
træning mindst 3 gange ugentligt (løb, cykling eller 
lignende).

Deltagere skal møde op to dage og får foretaget en 
konditest på motionscykel, en DEXA-scanning samt 
lavet en måltidstest, hvor man fastende indtager 
en proteindrik. Herefter tages der en blodprøve 
hver 30. min i 3 timer. I alt bliver der trukket et 
blodvolumen på ca. 250ml. Hver gang du får taget 
blodprøver, skal du på en VAS-skala definere, hvor 
sulten du er. Efter måltidstesten får du serveret et 
ad libitum måltid. 

Deltagelse i forsøget honoreres med 500 kr.
Forsøget udføres på: 
Panum Instituttet, Bygning 12, 4.sal., Blegdamsvej 
3B, 2200 KBH. N.
Er du interesseret i at deltage eller ønsker mere 
information, så kontakt:

Stud.med.
Lærke Taudorf          
TELEFON: 3532 6002      laerketa@sund.ku.dk

HERLEV-ØSTERBRO-UNDER-
SØGELSEN SØGER NYE KOLLE-
GAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser mv. 
og få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer med lyst til ovenstående 
samt interview af Herlev-Øster¬broundersøgelsens 
deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.30 til ca. kl.21.00 
med oplæringsstart i uge 18. Arbejdet finder sted 
på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Univer-
sitetshospital.

Send ansøgning og CV t i l  Afdel ings-  og 
projektsy¬geplejerske Anne Lene Oxlund på 
anleox01@heh.regionh.dk inden 2/5 2011. 
Du er velkommen til at søge yderligere information 
på 4488 3317

Videnskabens mand: 
Fysiologen, formidleren og 
forskningsaktivisten Poul 
Brandt Rehberg
Af cand. mag., ph.d. Henrik Knudsen, Institut for 
Videnskabsstudier, AU
Tid: Tirsdag d. 3. maj 2011 kl. 19.30.
Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 K, 
Auditoriet.
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. Men hvem var forskeren bag den offentlige 
figur og med hvilket erfaringer gik han ind i den 
forskningspolitiske debat efter krigen?
Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab.

FYR-aftenNeonatal 
radiologi
Kom og hør radiolog Peter Sommer 
fortælle om basal og akut neonatal 
radiologi 

Peter Sommer arbejder som radiolog på Herlev hos-
pital og har subspecialiseret sig inden for billeddiag-
nostik af for tidlig fødte børn. Oplægget vil være med 
hovedvægt på tolkningen og optagelse af billederne 
sat ind i den kliniske kontekst. Den embryologiske 
udvikling vil også blive inddraget i det omfang det 
har relevans for forståelsen af billederne.     

Arrangementet er rettet mod læger og lægestud-
erende med interesse for radiologi, men alle inter-
esserede er velkomne

Tirsdag den 3. maj kl. 17, Cafeen Zusammen, H.C. 
Ørstedsvej 47, Frederiksberg.
17:00-18:45 med indlagt pause
Efter det officielle arrangement vil der være mu-
lighed for at købe mad og drikke i cafeen (4 ud af 5 
kopper i Ibyen.dk) og få en snak med kollegaer og 
andre med interesse for specialet
  
Deltagelse kræver tilmelding på FYRs hjemmeside 
www.radiolog.dk og koster 40 kr. som betales på 
selve dagen
Der vil blive serveret kaffe og kage under 
oplægget  

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

Sidste uge handlede om at skabe et bånd med 
kvinden og gøre sig selv attraktiv overfor målet. 
Denne uge handler det om at arbejde sig imod et 
kiss close. Grunden til at teorien bag kiss close 
ligger så sent er ikke fordi man ikke skal kysse 
før men det øger chancen for succes og at hun 
vil mere end dette efter kysset. 

7Mission 92
Kiss close

Der er mange teorier bag et kiss close og hvordan 
man får succes. Kiss close handler om timing, 
selvtillid og teknik. De sidste 8 uger har arbejdet 
på timingen, selvtilliden og lidt på teknikken. 
Det har været generel scorekunstner teknikker 
men nu kommer der specifikke teknikker til at 
lave et kiss close. 

Mystery’s kiss close
En af verdens meste kende scorekunstnere Mys-
tery har udviklet et system hvor man næsten 
ikke kan gå galt i byen og heller ikke taber ansigt 
hvis det fejler. Igennem interaktionen skal man 
prøve at få det han kalder IOI’er(Indicator of 
Interest). Eksempler på IOI’er er hun initerer 
kontakt, hvis hun spørger om du går når du 
lader som om, leger med håret, initierer krop-
skontakt, læner ind mod dig, osv. Hvis man får 
3 IOI’er kan man forsøge mystery’s kiss close. 
Der er flere måder at udføre dette på. Man kan 
trække hende hen mod et sofa arrangement 
og hvis hun sætter sig meget tæt på dig er den 
formentlig hjemme. Det man gør er så at spørge 
om hun har lyst til at kysse én og hvis hun svarer 

ja eller måske så er den rimelig sikkert hjemme 
og hvis hun svarer nej kan man bare give et neg, 
jf uge 5, som fx ”hvorfor står du så også laver 
truttemund” eller ”er det så fordi du har tørre 
læber du hele tiden slikker dem?”. Så har man 
ikke tabt ansigt hvis det ikke sker.

Forsøg 3 kiss closes på mål eller gennemfør ét 
succesfuldt
Denne uges mission er simpel. Man skal forsøge 
at lave kissclose på 3 mål eller også er missionen 
gennemført hvis det lykkedes på nummer ét 
eller to. Man lærer ikke hvornår tidspunktet 
er rigtig før man initierer 10 kiss closes på det 
forkerte tidspunkt.

Field Rapporten for Mission 9 vil komme i næste 
uge sammen med en afslutning af kurset.

7Field Rapport fra Del 82
Efter sidste uges fadæse har Duplo været 
utroligt motiveret for at få finpudset sin 
scoringsteknik. I denne uge har han været 
til fest med elektronisk tema på en af de 
større videregående uddannelser i København 
(uddannelsen er kendt af redaktionen). Ved 
denne lejlighed fik Duplo også afprøvet sin nye 
avater*. Aftenen begyndte godt og Duplo fik 
åbnet nogle sæt klassiske åbnere; især havde 
han succes med ”Kunne du finde på at date en 
fyr der hed Muffe?”.

HB8:  ”Muffe?”
Duplo:  ”Ja, der er bare så meget at leve op til 
med det navn. Man kan næsten kun blive skuffet 
i længden”

HB8: ”Haha, du er sjov”
Duplo: ”Her tag den her på, så ligner vi 
hinanden…” Duplo giver HB8 et armbånd. 
Herved knyttes der et bånd mellem de to – os-
mod-dem.
HB8: ”Nej, tak. Det er grimt” 
Pludselig er HB8 den dominante i samtalen 
og Duplo bl iver nødt t i l  at  bruge en 
refraimingteknik.
Duplo: ”Nu skal du ikke være så kedelig; man 
lever jo kun én gang!”
HB8: ”Okay, det er rigtigt. Så lad mig få det 
armbånd!”

Desværre kom Duplo ikke videre med denne 
HB8, men der kommer altid en sporvogn og 
en HB til.

Draco har virkelig prøvet at gøre hvad han 
kunne for at score damer i denne uge. Hele 
sidste weekend var Draco på weekendtur med 
nogle unge mennesker. 

Draco mødte på seminaret en HB6 som initielt 
var meget afvisende men efter meget katten og 
garnnøglen teknik endte det med de havde en 
instant date midt om natten og nu har Draco 
fået hendes nummer og det kan være Mission 
9 lykkes med hende. Dog har det gjort at Draco 
i denne uge har ligget med ondt.

Til sidst vil Draco gerne nævne at der var mange 
spirende scorekunstnere på denne weekend og 
der blev brugt meget tid på coaching og Duplo 
og Draco er blevet kendt i visse kredse. 

7Kontakt2
Hvis du har spørgsmål til kurset, til Draco og Duplo eller bare har brug for hjælp til scoringer eller råd til hvad du skal gøre bedre så skriv til 

scorekursus@gmail.com. 

gøgl


