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Pumpefest 2011!
tirsdag d. 5 juli

i Studenterklubben
Læs mere på side 8
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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: Jonas/MOK.red.

Fredag: Jauho skal til Crossfit!

Lørdag: Erik skal lydisoleres!

Søndag:
  

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
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okm .dk

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

David ErikPeter James

Mikael JonasHallas

Markus(Ansv. Red.) TroelsMia Joe

Onsdag:  MOK nr 31, årgang 43 udkommer
  Eksamensfest for 2. semester!

Torsdag:  Kristi Himmelfartsdag
  PANUM DISTORTION

Mandag: HUSK MOK HOLDER SOMMERFERIE!
  DM møde, kl. 17, se s. 5

Tirsdag: Sundhed of alle foredrag, kl. 19:30, se s. 6
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Biblioteket
Jeg vil ikke skrive noget om hvor genialt døgnåbent 

på bib og hvor gennemtænkt denne forhastede 

gennemtrufmning af døgnåbent er, da vi har en hel 

sider dedikeret til dette senere i MOK.

Indførslen af STADS

Af Markus/MOK.red.

Kære læsere.

Denne årgang på SUND på KU har 
efter min 
mening været intet mindre end gen-
ial. Der har været fede fester, dejlige 
ombygninger og ikke mindst en genial 
skattejagt!

Inden sommerferien og eksamen tænker 
jeg at jeg vil skabe et overblik over hvilke 
geniale tiltag fakultetet har gjort. 

leder
TAK FOR EN INTET MINDRE END GENIAL ÅRGANG!

55debat
… sidder jeg tilbage med en fornem-melse af at det kunne være meget lettere.

Kære medstuderende (primært på kandidatdelen). 
Kære Klinisk Fællessekretariat.
Jeg har netop færdiggjort tilmeldingen til 10. semester (4. semester kandidat) for efterårssemestret 2011 – og hvilken tvivlsom fornøjelse det var.Fra KUs side stiller man officielt en rammeplan til rådighed. Dette er en pdf-fil der beskriver semesterets indhold, samt et rulleskema. Rulleske-maet er en oversigt over hvordan de forskellige dele på 10. semester er fordelt; fx hvilket hold der har psy-kiatri i Glostrup, neurologi i Hillerød eller børneungdoms-psykiatri på Bis-pebjerg. Rulleskemaet er imidlertid temmelig uoverskueligt (og det er måske en underdrivelse) – fordelt på 3 sider findes en tabel med hold- og rulnumre, semester- og kalenderuger samt svært gennemskuelige forkor-telser for hvor de forskellige hold har 

hhv. psykiatri, børneungdomspsykiatri og neurologi. Endvidere er skemaet – uden at jeg skal kunne forklare hvor-for – konstrueret uden kronologi eller logisk rækkefølge – således starter skemaet med hold 13, mens de første hold findes nederst i tabellen.

Det lykkedes mig imidlertid at skaffe denne tabel som word-fil, og kunne med lidt teknisk snilde lave det om til et overskueligt skema. 
Og nu til selve tilmeldingen: der er før blevet debatteret om hvorvidt STADS er et brugbart system, men jeg synes alligevel det er på plads med en opsang. På 10. semester skal man prioritere mellem 36 forskellige hold – og med det skema jeg har beskrevet ovenfor er det ikke let. 

Der er imidlertid flere ting der undrer mig:
- hvorfor laver KU ikke et overskueligt skema? Og hvorfor er holdene ikke opgivet i rækkefølge?
- hvorfor er holdrækken, når man pri-oriterer hold i STADS, ikke sorteret? 

Som det er nu er rækkefølgen er hold 1, 10, 11, (…) – og det skaber forvir-ring, når man alligevel jonglerer med 36 forskellige prioriteringer.- hvorfor skal man prioritere alle 36 hold? Hvorfor ikke nøjes med at lave en ”top 10”?
- hvorfor er STADS ikke sat op til at man selv angiver sine prioriteter? Ek-sempelvis ”1. prioritet: hold 30”. 
Jeg kan umuligt forestille mig at jeg er den eneste studerende med frus-trationer over tilmeldingen. Dels det uigennemskuelige rulleskema, dels det ulogiske tilmeldingssystem via STADS. Dette meget lange indlæg er primært skrevet for at gøre KU opmærksom på problemet, men også for at skabe debat studerende imellem.

Til jer der skal tilmelde jer 10. semes-ter, kan I finde min version af rulleske-maet på http://bit.ly/izrgZV 

Hilsen
Sebastian von Huth 

Efter 36 prioriteringer…
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Jeg vil selvfølgelig medgive, at det 
ikke er i år at STADS blev indført, 
men det har været en af de største 
genialiteter i nyrere tid. Det er 
blevet indført centralt fra KU.

Læsemakkere
Indførslen af STADS har gjort, 

at man ikke mere kan søge hold 

sammen med sin læsemakker. Der 

har været rigtig mange brokkerier 

omkring dette, men det er jo genialt, 

da den almene medicinstuderende 

generelt ikke bruger en læsemakker. 

Derfor er det bare spildt arbejde og 

spild af skatteydernes penge. 

Bonusviden: Farmakologi som 

også bruger STADS kan søge med 

læsemakkere når de skal ud i 

klinik.

Prioritering
Sebastian Von Huth skrev i sidste MOK, at han synes, det var en rigtig problematisk  
måde man skulle prioritere når man søgte hold på 10. semester. Dette har 
StudieServiceCentret svaret på:

Her må jeg jo lige støtte StudieServiceCenteret og give dem ret i at indlægget ikke 
er 100% faktuelt. Derudover vil jeg gerne give dem en kæmpe applaus for at det 
er os, de studerende, der skal lave en sådan oversigt. Det er jo spild af penge at 
fakultet skal sidde og lave det når Sebastian har gjort det frivilligt. Derudover så 
er det også genialt, at det ikke er testet før det blev rullet ud. Det ville jo være spild 
at nedsætte en arbejdsgruppe med studerende der kunne påpege sådanne fejl!
Bonusviden: Betatestning er for computerspil og windows, ikke geniale systemer 
som STADS!

"Kære Sebastian 
Tak for dit indlæg omkring 36 prioriteter på hold i STADS. Et par fakta i 
forhold til dit indlæg. Du SKAL ikke prioritere 36 hold, det er et tilbud til dig 
som studerende, som du kan vælge at benytte hvis det er vigtigt eller relevant 
for dig. For en del studerende er rullet vigtigt og for andre handler det primært 
om hvilket hospital og derfor har vi valgt at tilbyde, at du kan prioritere imel-
lem alle hold, selvom det for nogle studerende virker uhensigtsmæssigt. Vi har 
iværksat en dialog med de relevante medarbejdere hvor vi kigger på hvordan 
rammeplanerne kan forbedres og give et bedre overblik over hold, rul og 
hospitaler, og vil fremsætte en forespørgsel til KU omkring den ”logiske måde” 
som holdene bliver hentet frem når holdene skal prioriteres. 
MVH Studieservicecenteret"

Indførslen af KUNET
Alle snakker stadig om den revolution det var 
da KUNET blev indført og PUNKT.KU blev 
fjernet.
Indførslen kun gjort livet lettere for os studerende, men 
vi er blevet curling-studerende. Derfor har KU valgt at 
indbygge fejl ind i KUNET. Det er set i Nokias telefoner, 
i Microsoft Windows og hos andre multinationale 
selskaber, så hvorfor ikke også hos KU? 

Fællesmails
På det gamle PUNKT.KU var det noget nogle få 

ville mene var smart, fællesmails. Det kunne fx 

være husgruppen@punkt.ku.dk. Dette har de 

fjernet på KUNET og det er intet mindre end 

genialt. 
Fæ l l e s m a i l s  v a r  e n  n e m  a d g a n g  f o r 

udefrakommende, såkaldte non-studerende, til 

at kontakte os, studerende, på disse grupperum. 

Vores mailbox kunne blive fyldt op med mails og 

det ønsker INGEN.
Så istedet for at brokke jer, tak istedet KUNET 

for at fjerne dette.

Eksamen
Der har været mange sager omkring eksaminerne men måske skulle folk bare læse deres opgaver ordenligt. Når der fx i eksamen i retsmedicin V11 står:"I hvilke tilfælde offentliggøres Patientklagenævnets afgørelser med oplysning om den kritiserede læges identitet?"

mener eksamenskreatørerne selvfølgelig at Patientklag-nævnet blev nedlagt og nu bliver kaldt patientombuddet før eksamen blev afholdt og det ville jo være til et gam-meldags 13-tal hvis det blev inkluderet i besvarelsen.Så en lille opfordring til de studerende om at læse hvad der står mellem linjerne og ikke på linjerne når I er til eksamen.

Renovering af 

betonelementerne
Til at starte med vil jeg gerne komme med et dementi. I 

min artikel i sidste uge skrev jeg, at grunden til at byg-

ningen blev renoveret i den periode hvor de gjorde var 

at alle semestrene skulle rammes af renoveringen. Dette 

er tydeligvis ikke tilfældet da både 2. og 11. semester var 

færdige med eksamensræset i sidste weekend hvor reno-

veringen fortsatte.

Grunden til at renoveringen fortsatte var selvfølgelig at 

der er massere af andre gode læsepladser på Panum, ifølge 

fakultetet over 1100 læseplader.

Så studerende der altid brokker jer, giv lige fakultetet noget 

credit, da de faktisk gennemtænker ALT!

Grupperum
En af de smarteste tiltag er, at grupperumene nu er væk og hvis man klikker på "Alle mine grupperum så får man den klare besked fra KU:"ObjectDataSource ‘odsUserSites’ could not find a non-generic method ‘GetSitesByUserCriteria’ that has parameters: nMax, nStart."Til dem af jer der ikke forstår computersprog kan det løst oversættes med:"Kære studerende søgefunktionen på KUNET føler sig overset og bliver ikke brugt nok i forhold til hvilket potentiale denne helt unikke søgefunktion har. Derfor skal I bruge denne før I kan finde jeres grupperum."

?

VI SES EFTER SOMMERFERIEN!

TAK FOR EN INTET MINDRE END GENIAL ÅRGANG!
ADVARSEL IKKE FOR SARTE SJÆLE!
DER KAN FOREKOMME 
SARKASME I DENNE ARTIKEL!
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På grund af Kristi Himmelfartsdag, holder hele 
Fakultetssekretariatet lukket  den 2. og 3. juni 

2011. Det betyder at StudieServiceCenteret og 
Studieadministrationen har lukket for henvendelser. 

I IT-afdelingen og på Eksamenskontoret er der 
nødbemanding fredag den 3. juni 2011.

Til efterårssemesteret ankommer der en række uden-
landske medicinstuderende, der skal tage et semester 
eller to på medicin. 

Har du lyst til at hjælpe de nye internationale stud-
erende med at finde sig godt til rette på Københavns 
Universitet og i Danmark? 
Der er flere fordele ved at være mentor. Udover at lære 
en udenlandsk studerende at kende og skabe en god 
kontakt i udlandet - som for eksempel kan bruges til 
et senere udlandsophold - er det altid spændende at se 
sit eget land igennem andre kulturers øjne. 

Jobbet består i at: 
• Stå behjælpelig med diverse praktiske ting 
i Danmark, såsom kontakt til de officielle myndigh-
eder, m.h.p. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti 
m.m.
• Hjælpe med praktiske ting på kunet.dk og 
universitets andre hjemmesider, oversætte mails, finde 
rundt på Panum m.m. 
• Være med til at planlægge ét eller flere 
sociale arrangementer i løbet af semestret for de 
internationale studerende med de andre mentorer
• Vise rundt i København og på studiet

En mentor har ikke pligt til at: 
• Sørge for bolig
• Sponsore sin mentee

• Fungere som støttepædagog
• Underholde sin mentee

Det er især inden den udvekslingsstuderende kommer 
(via mails) og i starten, at han/hun vil have særligt 
brug for dig. Som udgangspunkt skal du have lyst 
til at tage mere eller mindre aktiv del i din mentees 
studieliv, indgå i fakultetets mentorgruppe og deltage 
i fakultetets og dit instituts arrangementer for inter-
nationale studerende og deres mentorer. 

En mentor får oftest tilknyttet to studerende.

Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til bog-
laden.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2011 (ansøgere på kandidat-
delen vil blive prioriteret)

Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave 
eller hvis du har spørgsmål om jobbet, så kontakt:

International Studievejleder på det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Line Engelbrecht Jensen på 
mail: international-office@sund.ku.dk eller line.
jensen@sund.ku.dk 

Mvh. Den internationale Studievejledning

Udveksling til USA
Tag dit 5. kandidatsemester på en amerikansk 
Medical School

Søg 1. juni inden kl. 12.00 for ophold i 2012

Find ansøgningsskemaet og læs mere om vores 
aftaler med

Vanderbilt University og University of Iowa på
http://medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/
Vanderbilt/

Her kan du også finde: 
- erfaringsrapporter fra andre studerende
- Hjælp til USA-ophold arrangeret på egen hånd
- Information om visum, forsikring og meget mere

Hvis du har spørgsmål, kontakt Martin Ellermann 
på martinel@sund.ku.dk

Vidensbydel Nørre Campus - Kick-
off-arrangement den 14. juni kl. 
12-15
Planen for, hvordan området omkring Københavns 
Universitets Nørre Campus skal udvikles, bliver 
præsenteret på et kick-off-møde tirsdag den 14. juni 
kl. 12-15 i Lundbeckfond Auditoriet på BRIC,
Ole Maaløes Vej 5.
Et panel med Minister for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling Charlotte Sahl-Madsen, Overborgmester 
Frank Jensen, København Kommune og Prorektor 
Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet vil 
fortælle om, hvordan man vil fremme udviklingen af 
en kosmopolitisk vidensbydel, hvor by, viden og erhverv 
flettes sammen. Vidensbydelen skal blive en drivkraft 
for vækst, nye virksomheder og innovativ byudvikling, 
så områderne på Nørrebro og Østerbro bliver et godt 
sted både at bo og arbejde. Panelet vil fortælle hvordan 
stat og region investerer milliardbeløb i de kommende 
år, og hvordan kommunen knytter bydelen sammen 
med metroens Cityring og nye busforbindelser.

Program
12.00: Buffet
12.30: Panelet fremlægger
13.20: Spørgsmål til panelet
13.30: Vidensbørs m. Præsentation af udviklingsplan 
2011-20, fremvisning af igangværende bygge- og
trafikprojekter, præsentation af nye projektforslag til 
iværksættermiljøer, gæsteboliger, international
service og grønne byrum.

Yderligere information: http://campus.ku.dk/videns-
bydel

Sidste chance for SUND’s input til 
KU’s kommende strategi
Siden det afholdte strategi-kickoff-møde på KU med 
stort fremmøde af engagerede medarbejdere og stud-
erende har følgegruppen på SUND arbejdet ihærdigt 
med at sætte sit fingeraftryk på KU’s strategi. Den 1. 
juni holdes det sidste møde i følgegruppen inden den 
i efteråret omdannes til styregruppe for SUND’s egen 

strategi. SUND’s input til KU’s strategi afleveres den 
1. juni, så det er NU, hvis du vil sætte dit præg.
Gå ind på www.sund.ku.dk/fakultetet/strategi2016/ 
og giv din mening til kende. Du kan også henvende 
dig til en af medlemmerne i følgegruppen, oversigt 
findes her www.sund.ku.dk/fakultetet/strategi2016/
foelgegruppen/.

Betonrenovering
Betonrenoveringen følger tidsplanen med undtagelse 
af udskiftningen af betonelementerne. Forsinkelserne 
skyldes, at vinden har været for kraftig til, at kranen 
har kunnet arbejde forsvarligt. Desuden var der 
problemer med kranen den første weekend og renover-
ingsholdet nåede derfor ikke alt det, det skulle ifølge 
planen. Det betyder ikke noget for tidsplanen for 
afspærringerne til og med juni måned, men efterføl-
gende vil det forsømte arbejde skulle indhentes, og det 
vil sandsynligvis betyde en justering af tidsplanen for 
afspærringerne fra starten af juli og frem. Bygningerne 
12, 14 og 16 er afspærret i weekenden 28. og 29. maj. I 
weekenden 4. og 5. juni er det bygningerne 8, 10 og 12, 
der er afspærret. Kranen løfter ikke tunge betonele-
menter på de helligdage, der ikke falder på lørdage og 
søndage, så afspærringerne gælder altså kun de lørd-
age og søndage, der står angivet i tidsplanen. I uge 22 
fortsætter malerarbejdet på første sal i bygningerne 10, 
12, 16 og 18, samt 2.-5. sal på bygning 10. Se tidsplanen 
og læs referaterne fra brugergruppemøderne på
www.sund.ku.dk/betonrenovering

Grøn oprydningsdag på SUND den 
9. juni 2011
For 4. år i træk afholder SUND en stor, fælles og GRØN 
oprydningsdag den 9. juni. Alle medarbejdere opfordres 
til at slukke telefonen og bruge dagen på oprydning. 
Målet for oprydningsdagen er oprydning og udsmidn-
ing på hele SUND. Alle opfordres til at rydde op på 
kontoret, i laboratoriet, på gangarealer, i værkstedet, 
på lokale depoter, i arkiver, på pc’er og på fakultetets 
og institutternes hjemmesider. Institutterne bedes 
også have fokus på oprydning i depoter og på flugtveje. 
Logistik har indkaldt ekstra mandskab til både Panum 

og Teilum og har indkøbt arbejdshandsker, poser til 
papiraffald mm. Logistik sørger for ekstra containere 
i Panum varegård og i kælderen under Panum. På 
Panum kan du kontakte Logistik, hvis du har brug 
for mobile containere til afdelingerne. Igen i år har vi 
særlig fokus på depoter og flugtveje. Pga. oprydning 
i depoterne under Panum (02) vil nedkørselsrampen 
fra Blegdamsvej være lukket og antallet af p-pladser 
være begrænset. Alle ansatte, der har mulighed for det, 
opfordres derfor til at lade bilen stå hjemme den 9. og 
10. juni. I varegårdens elsparebod kan du hele dagen 
bytte dine gamle glødepærer til energisparepærer og 
få elspareskinner og tænd-og-sluk-ure! I ledningsboden 
kan du hente velcro-kit til ophængning af
ledninger, så du undgår ‘ormereder’.

Program
Kl. 8.30 er der frisk frugt, te og kaffe i Panum varegård 
og i Teilums kælder (ved K137)
Kl. 14:00: Affaldsbal i Panum varegård med levende 
musik, pølsevogne, popcorn, slush ice, fadøl og
sodavand.
Kl. 14.30: Dekanen taler
Kl. 17:30: Tak for i dag

Medicinsk Museion bedriver lossepladsarkæologi. 
Hvis du har materiale, apparater, arkivalier, fotos el-
ler andet, du mener, kan have interesse for Medicinsk 
Museion, kan du kontakte: Samlingsleder Ion Meyer 
(28753804) eller museumsinspektør Niels Christian 
Vilstrup-Møller (28753804).

Pausegymnastikken fungerer på oprydningsdagen 
som opvarmning:
Kl. 9.15 i Teilums forhal
Kl. 9.45 i Varegården og derefter på etagerne som 
normalt

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_ansatte/
affald/oprydningsdag/_2011/

Mentor for en International Studerende
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De ti bud – Et alternativ eller et 
supplement.
Afsluttende sommerlig efterskrift. 

Nu er jeg også snart træt af at skrive om de ti bud. Det 
har været fornøjeligt, men alt har en ende. 
Jeg håber du kære læser måske er blevet klogere og 
håber ikke du har kedet dig for meget. Det kan være du 
synes de ti bud er passé, outdatede – langt ude gamle 
sager, som vi ikke kan bruge til noget. Jeg er ganske 
enig i, at vi ikke ureflekteret kan bruge dem som bud 
eller forskrifter. Nogle af dem har vi ikke problemer 
med, men andre virker ret håbløse. De kan ikke være 
autoritære bud mere.  De er ikke Guddommelige påbud, 
som vi bare har at holde os til, for ellers så kommer far 
i himlen efter os. Som vi forhåbentlig har gjort klart, så 
har kristendommen ændret det gudsbillede.  
Selvom der er en del kristne, som alligevel gerne vil 
fastholde de ti bud, som Guds bud og derfor noget som 
blindt skal efterleves. Det er sådan set ok, så længe det 
er noget de ikke vil pålægge andre.  Gud kan ikke og 
bør ikke være en autoritet, der minder om en autoritær 
far fra gamle dage.  Det var ikke godt for Gud selv, for 
han opnåede ikke andet end oprør. Han måtte både 
for sin egen og for vores skyld finde en anden udvej 
og det er hvad kristendommen og det nye testamente 
handler om.  
Men de ti bud er jo ikke forsvundet og de kan næppe 
erstattes.  Vi kan lave andre regler og det gør vi. De kan 
være fornuftige nok, som f.eks. Richard Dawkins alter-
native 10 bud, Lise skrev om i sidste uge. Men Dawkins 
og vi andre har samme problem som den gamle Gud. 

Hans autoritet er ikke givet. Dawkins ved godt, at han 
skal argumentere for sin autoritet. Den ligger i hans 
evne til at overbevise og give fornuftige grunde, den er 
ikke længere givet bare fordi han er professor. 
Ikke blot Gud og præsten, men også videnskabsmanden 
og lægen har ikke længere autoritet alene i kraft af 
deres embede. 
Folk vi selv bestemme, de mener ofte at vide lige så 
godt som de professionelle og de kan ikke lide at blive 
bosset og talt ned til.  Det gælder måske også os selv. 
Og ydermere så vil vi heller ikke altid være fornuft-
ige, selvom vi går ind for videnskaben. Vi er drevet af 
lidenskaber og følelser, og det ville være både umuligt 
og kedeligt helt at udelukke dem, blot fordi de ikke er 
fornuftige. Og derfor kommer vi til at gøre andre ondt. 
Og vi er ikke i stand til at tjekke alle trosforestillinger 
mod facts. Dawkins egne ti bud har intet med fakta at 
gøre, men bunder i en livsanskuelse som bygger på tro, 
selvom de for mange af os virker sympatiske. 
De ti bud kan ses som svar på nogle fundamentale 
spørgsmål livet stiller os. Det er muligt at vi ikke uden 
videre kan bruge svarene, men de ti bud er et forsøg på 
at svare. Vi må også selv svare på mange af de samme 
spørgsmål, og jeg synes de gamle overleveringer kan 
være gode at spille bold op af. 
 Lise og Nicolai takker af for dette forår. Semestret 
går på hæld og måske sidder du og læser dette som 
en overspringshandling. Eksamen er i fuld gang; men 
efter den kommer sommeren.
Så held og lykke med eksamen, god sommer og må din 
Gud være med dig. 

 Sommerhilsen Nicolai Halvorsen 

Studietur til Skt. Petersborg
Sæt kryds i kalenderen allerede nu – og kig på dine
finanser og planer for efteråret. Studenterpræst Nicolai 
Halvorsen og Studentermenigheden tager på en uges
studietur til Skt. Petersborg, Nordens Venedig.
Tid: uge 45
Pris: kr. 3100,- for studerende.
Tilmelding: Bankoverførsel af hele rejsens pris 
senest
den 3. september 2011 på konto: 9860 8929703716 +
info: navn, fag, telefonnummer og evt. særlige øn-
sker/
forhold til davidsen@hum.ku.dk Kontakt Annette
Davidsen, hvis du har spørgsmål om turen.
Prisen inkluderer bl.a.:
Fly t/r København-Skt. Petersborg inkl. alle afgifter
5 nt. på hostel eller tre-stjernet hotel
3 dansktalende rejseledere (to studenterpræster og
en ekstern)
1 udflugt
1 entrébillet

Studenterpræsten står til rådighed 
for personlige samtaler
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirs-
dag
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

studietilbud
Tilbud fra Studenterpræsten

HVAD BRÆNDER DU FOR?

Kom og fortæl os om hvad du brænder for på studiet
Mandag d. 6. juni kl. 17.00 i

Studenterhuset, 2. sal, DM’s lokaler
Vi glæder os til at se dig!

www.DemokratiskMedicin.dk

studenterpolitik
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Sundhed For Alle
Kort oplæg om som sundhedsfaglig person at 
hjælpe udokumenterede immigranter i Danmark. 
Camilla er jordemoder, og har hjulpet mange 
gravide og fødende kvinder der lever under 
jorden, da disse kvinder ifølge lovgivningen ikke 
har rettigheder til hjælp på sygehuset. 
Kom og hør et kort oplæg om hendes arbejde:

Tirsdag d. 7 juni,  kl.  19:30-19:45 i 
Studenterhuset på Panum

Hver den første tirsdag i måneden holder 
Sundhed For Alle der er en undergruppe under 
IMCC møde, der starter med et kort oplæg, hvor 
alle sundhedsstuderende er velkomne. 

�

PANUMS NÆSTE Wanna be on top? 
Du kan allerede beg-
ynde slankekuren nu 
- vi ses til efteråret!
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PUFF
- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål 
at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer. 

Hvad arbejder PUFF for?
- Gøre det lettere for studerende at starte på et forskningsprojekt

-Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende 

- Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger

- Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner

- Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede 

Hvad laver vi i PUFF?
- Studenterkonferencer (senest FORSK!2011)

- Foredrag med forskere (Eksempler på forskningskarriere ved universitetet 
og i industrien)

- Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokolskrivning, 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 studenterforeninger

Vil du vide mere?
Tjek vores hjemmeside www.puffnet.dk eller kom til månedsmøde, første 
tirsdag i hver måned!

PANUM 
1. OKTOBER
11:00 – 19:00
Sæt kryds i kalenderen allerede nu når din 
basisgruppe inviterer til årets event!

PUC er en “full-service” dykkerklub, 
med lokaler, klubmøder, svømmehal-
stider, dykkerudstyr, kompressor og egen 
dykkerbåd.

PUC er en klub specielt for studerende;
du kan blive medlem til en pris på kun 
1/3 af, hvad du ellers skulle give i en 
tilsvarende anden klub.

Medlemskab i PUC inkluderer medlem-
skab af Dansk Sportsdykker Forbund, 
inkl. kollektive forsikringer og dykker-
blad; som medlem af PUC har du en 
gratis kollektiv dykkerforsikring!

PUC er en frivillig forening; klubben 
eksisterer kun grundet dine medstuder-
endes forbrug af mange timers frivillig 
arbejdskraft.

Indmeldelse og årligt kontingent udgør 
for studerende 200 kr. / 750 kr.

Meld dig ind på www.puc.nu

Sommeren er højsæson for dykning. PUC er Panums og din dykkerklub. Brug din sommer på at tage med 
på en eventyrlig rejse under havets overflade og lad dig betage af fisk, planter og sunkne vrag.

Datoer for sommerens arrangementer slås løbende op på www.puc.nu
For mere info, skriv til info@puc.nu

Sommerferien er nær - PUC er her!

-Dykkerture med båd
PUC har sin egen dykkerbåd. Tag med 
på uforglemmelige oplevelser!

-Dykkerture fra strand
Godt vejr, sol, sommer og hav: Tag med 
PUC og dyk fra vore dejlige strande!

-Bliv en bedre dykker!
Meld dig til et fortsætter dykkerkursus
 og bliv Advanced Open Water Diver i PUC.

-Lær at dykke!
Tilmeld dig et begynder dykkerkursus
 og bliv Open Water Diver i PUC.

Vil du gerne kunne 
skrive på dit CV, at 
du har startet en 
ny basisgruppe?
Føler du, at der mangler en basisgruppe for 
netop det subspeciale, du gerne vil ende med 
at blive uddannet i?
Føler du ikke, at i lærer nok om fx geriatri, 
samfundsmedicin eller otorhinolaryngologi?

Vil du gerne kunne udkonkurere basisgrupper, 
der ikke tager de små specialer seriøst?s
Så meld dig ind i Panums Iværksætter Klub!
Der er startet mange nye basisgrupper på det 
sidste...
Men vi kan sagtens gøre det bedre og starte 
endnu flere, så der til sidst er minimum én 
basisgruppe for hvert speciale!
Ud over faglige basisgrupper, vil der selvfølgelig 
også være mulighed for at starte mere socialt 
orienterede basisgrupper!
Synes du fx. det kunne være fedt at lave en 
basisgruppe, der kun beskæftiger sig med 
fridykning og ikke flaskedykning, kunne dette 
være springbrættet for dig til at starte den!
Er du interesseret?
Så skriv til basisgruppestarter@gmail.com eller 
mød op til månedsmøde d. første fredag i hver 
måned kl 17 i lokale 9.01.17A
VI SES!

Panums Iværksætter Klub
SE HER!

NY BASISGRUPPE!



88 basisgrupper

Kære kandidater og kommende kandidater

I inviteres hermed til årets Pumpefest, kandidatfesten ved medicin for kandidater fra vinter og sommer 2011. Festen ligger i år tirsdag d. 5. juli og bliver afholdt i Panums 
Studenterklub. Hver kandidat må medbringe 1 ledsager.

Festen starter kl. 21, hvor I vil blive budt på velkomstdrinks. Klubben vil være pyntet op, der vil være et udvalg af lækre drinks, og klokken 23 spiller Die Herren (U2 
coverband) på scenen. I pausen vil der være overrækkelse af Den Gyldne Pumpe; prisen der gives til en kandidat, der gennem sin studietid har gjort sig særligt bemærket 
studentersocialt og/eller studenterpolitisk. Fra kl. 01 vil der være resident DJ’s til vi slutter festen kl. 05.

For deltagelse til festen bedes du sende en mail til pumpefesten@gmail.com, med dit navn samt navn på din ledsager, så vil I blive skrevet i døren.  Dørene lukker kl. 00, 
men kom gerne så tidligt som muligt.  Svar udbedes senest kl. 12 d. 20. juni.

Er der en af dette års kandidater, som du mener har fortjent Den Gyldne Pumpe, så skriv en mail med din nominering til dengyldnepumpe@gmail.com, og gerne en 
begrundelse for din nominering. Deadline for nomineringer er kl. 12 d. 13. juni.

Dresscode – pænt tøj
Husk kontanter – Studenterklubben tager ikke imod Dankort.

Vi glæder os til at se jer.
Kærlig Hilsen
Pumpefest-udvalget

Pumpefest 2011

Er der en af dette års kandidater, som du mener har fortjent Den Gyldne Pumpe, så skriv en mail med din nominering til dengyldnepumpe@gmail.com, og gerne en Er der en af dette års kandidater, som du mener har fortjent Den Gyldne Pumpe, så skriv en mail med din nominering til dengyldnepumpe@gmail.com, og gerne en 

Så er det tid til den traditionelle fodboldturnering 
og ølstafet i forbindelse dette semesters allersidste 
fredagsbar d. 24/6 2011!

Og nu vil den skarpe tunge sige: ”Hør hov, plejer dette 
vidunderlige arrangement ikke at blive afholdt i maj?”, 
der til kan vi fra arrangørernes side kun svare: ”Jo det 
plejede det, men plejer er død!”

Fodboldturneringen vil starte kl. 14.00 d. 24/6 2011. 
Tilmelding foregår via de to store stykker kardus der 
hænger ude foran Studenterklubbens indgang ved 
hovedindgangen. Hvert hold skal bestå af 5 gæve 

fodboldekvilibrister (fire markspiller og en indskifter). 
Træner er selvfølgelig velkomne på sidelinien, men 
jævnfør FIFAs regler må denne ikke betræde banen 
under kampen . Da der er tale om en mix-turnering 
skal der på alle hold være minimum en fra hvert køn 
på banen under hele kampen. 

VIGTIGT! Det er ikke tilladt at bruge støvler med 
knopper på Panums sarte plæne!

Ølstafetten vil starte ca. kl. 16.00 d. 24/6 2011. Tilmeld-
ing foregår via de to store stykker kardus der hænger 
ude foran Studenterklubbens indgang ved hovedind-

gangen. Hvert hold skal stille med fire tørstige sjæle, 
og deltagelse koster 50 kr. pr. hold.

Reglerne til disse dejlige events vil være opslået ved 
siden af tilmeldingskardusen!

Al tilmelding stopper torsdag d. 23/6 kl. 13.00 og 
tilmelding foregår efter klassikeren først til mølle, får 
først malet-princippet eller som de siger hinsidans: 
”Först til kvarn, får först mala!”

FODBOLDTURNERING OG ØLSTAFET!!11

redaktioneltredaktionelt

Naturvejleder for Skov- og Naturstyrelsen: »Der er 

tonsvis af skovflåter derude lige nu.«

Sjællandske skovflåter 
kan nu overføre en dødelig 
hjernebetændelse på få 
minutter. 
Skovflåten suger blod fra mennesker. Han sid-
der i græsset og venter længselsfuldt på dine 
vinterhvide ben. Han er sulten, og mens vinteren 
har været lang og hård for os mennesker, har det 
knappenålsstore, sorte bæst overlevet fint under 
den isolerende sne, brugt tiden på at prale til sine 
venner om alt det kød, han fik sidste sommer. Og 
alle de nye larver, som indtil videre har  suget 
blod fra mus og andet pseudo-bytte, er mindst 
lige så spændte, for nu er sæsonen for storvildt 
skudt i gang igen. 
 Den hager sig fast med sine relativt kæmpestore 
monsterkløer, lige i knæhaserne - lige der hvor 
er gør rigtigt godt og giver altså ikke slip igen. 

Det gør den bare ikke. Stålsat, viljefast 
- egenskaber som du kun famler drøm-
mende efter. 

Der ER grund til panik. Flåterne springer 
ned fra træerne, klar til kamp, vilde og blodige 
uden pardon, og selv hvis man kunne indføre en 
mode med at tage strømperne uden på bukserne 
- så glem det.  Det er umuligt at eliminere truslen 
fra de bittesmå blodsugere. Flåterne kan kravle 
op i buksebenene uden kravlekrog eller rebstige. 
Pirater i Aden-bugten har forsøgt at efterligne 
løvskovens giftakrobat stadig uden held.

 Drop de gamle kneb! Drop 
de nye kneb! Indse du har 
tabt - sendt til tælling af en 
af naturens fuldendte dræber-
maskiner. Den lille skovflåt 
kan nu også på Sjælland over-
føre den potentielt dødelige 
TBE-virus – centraleuropæisk 
hjernebetændelse. Foreløbig 
har en skovarbejder og en me-
darbejder i en skovbørnehave 
været syge i månedsvis, og to 
hunde er døde som følge af 
hjernebetændelsen.

Foreløbig er Tokkekøb Hegn i Nordsjælland 
det eneste sted uden for Bornholm, hvor Stat-
ens Serum Institut ikke har fundet flåter med 
TBE-virus

Af: Erik/MOK.red.

Der tages forbehold for at artiklen ikke er 100% videnskabelig 
korrekt

Sjællandske skovflåter 



studiepolitik

FØRSTE
HJÆLP
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TORBEN STRYHN  (RED.)

Hensigtsmæssig behandling i 

akutte situationer. 

Inklusive ABCDE-principperne 

for vurdering af bevidstløse.for vurdering af bevidstløse.

229,99

299,99
NY UDGAVE!

350,-

365,-
Vejl. udsalgspris

Vejl. udsalgspris

Vejl. udsalgspris

Vejl. udsalgspris

forlag-fadl.dk





11annoncer

Søges: Læsemakker til 
syge-/reeks i Psyk/Neuro d. 
22. aug. 2011
Skal du til syge- reeksamen i psykiatri/neurofag til 
august, og vil du gerne have nogen at gennemgå 
pensum med, i de første 3 uger af august, så skriv 
til chr@stud.ku.dk.

Spiller du et instrument ?
Hej jeg spiller violin og har spillet i orkester i 
Norge i mange år. Nu savner jeg nogen at spille 
sammen med! Jeg har spillet mest klassisk. Er du 
interesseret, eller kender du en der er, så skriv til 
mig på 22843196
Othilie V. B

Vi er et hold bestående af seks medicinstuderende, der 
søger to nye medlemmer fra september 2011.  
 
Holdets arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for 
Flytninge er i forbindelse med et forskningsprojekt. 
Projektet er en klinisk randomiseret undersøgelse, 
som har til formål at beskrive det komplekse symp-
tombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt 
samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling 
af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektiv-
isere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte 
patientgrupper.  

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at 
teste patienterne for angst og depression efter Hamil-
ton Rating Skemaer. Vi arbejder meget selvstændigt, 
så det forventes, at du er i stand til dette. 
 
Vi dækker vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 
10.00 - 15.00. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om 
måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. halve 
år, hvor det også forventes, at du deltager.  

Ved ansøgning vil interesse inden for psykiatrien pri-

oriteres højt, semestertrin er underordnet. 

Motiveret ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes 
til hamteam@gmail.com.
 
 Ansøgningsfristen er d. 22. juni 2011. 
 
Mvh. HAM-temaet på Psykiatrisk Traumeklinik for 
Flygtninge

Eksamen nærmer sig, 

   men det gør eksamensfesterne også!

Alle fra 1.semester skal selvfølgelig med til 

deres d. 21 juni, men her er I andre 

Panum-studerende og Jeres venner også 

MEGET velkomne. Det er sidste chance for at 

købe billet til denne smoking- og cocktail-

kjole-klædte Pagnefest onsdag d. 15 juni, i 

Kantinen på Panum, kl 12-14.

Billetten koster sølle 30 kr. og giver ind-

gang til en fest i højt humør, med DJ, 

og et lækkert udvalg af drinks 

             
  – Og selvfølgelig boblevand 

             
      til fe

jring af det frie liv 

             
      Så gør dit fremtidige 

             
      jeg en tjeneste og 

             
     deltag!

Skål i Pagne!

Stud. med. søges som studentermedhjælper på 
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Gentofte Hospital. 

Har du det også godt?
Hej jeg hedder Kristian Jauho og jeg har det godt 
for tiden

Hvis I også har det godt så er i heldige

mmmm......

og tjek min rebus på side 15

den er sweeeeeeet...

PANUM DISTORTION!
Torsdag den 2. juni er der mulighed for at holde 
en pause i eksamenslæsningen og nyde sommeren 
når vi afholder Panum Distortion på plænen 
foran Panum mellem kl. 14 - 22!!

Vi får besøg af Kenneth Bager (som gæstede dette 
semesters Panum Electric) samt Thomas Madvig, 
Krede og Dj Daniel fra D’store Mix, og de vil sam-
men med Panum Electric resident Dj’s stå for 
chill out stemningen i løbet af dagen, før tempoet 
skrues op i de sidste timer frem til kl. 22! 

Der vil være dejlige kolde fadøl og varme pøller fra 
grillen! Så tag din læsemakker med og nyd Distor-
tion på Panum en skøn sommerdag i juni!
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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

På grund af den kommende sommer-
ferie, er der først aktiviteter i FADL, 
Københavns Kredsforening igen i 
september.

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 kkf@fadl.dk, og så har du adgang til vagterne.

Dispensation til fortsat vagtaktivitet

Så er der kommet en 2011-udgave af læge-
vikarguiden - ”Den lille røde”.
Her kan du læse om andres erfaringer med 
lægevikariater, du kan tjekke op på skat-
tesatser, regler og lønvilkår, og du kan læse, 
hvad der er vigtigt at få med i en ansøgning. 
Du kan fi nde lægevikarguiden på FADLs 
hjemmeside fadl.dk under menupunktet 
”Løn og overenskomster” eller i Kredsfor-
eningens Sekretariat på Blegdamsvej 26.

Bliver du kandidat?
Bliver du kandidat til sommer, skal du huske 
at give besked til FADL. Send en mail til 
kkf@fadl.dk, og husk at oplyse navn, cpr-
nummer, og at du bliver kandidat, så sørger 
vi for at udmelde dig inden næste semester-
start.

Hvis du har en Codan forsikring via FADL, 
løber den til og med førstkommende 31/12 
det år, du bliver kandidat, hvorefter FADL 
automatisk afmelder den.
Husk også at give besked til FADL, hvis du 
fl ytter og skifter adresse. 

Sommeren nærmer sig...
FADLs Kredsforening i København holder sommerferielukket i uge 30 (fra 25.-31. juli).
Vi åbner igen for ekspedition mandag den 1. august kl. 10.00. 

Husk, at du kan fi nde diverse blanketter direkte på FADLs hjemmeside www.fadl.dk som 
f.eks. tilmeldingsblanket til Codans forsikring, og du kan læse om vores mange medlemstil-
bud, du kan benytte dig af som medlem af FADL

FADL, Københavns Kredsforening ønsker dig en god sommer!

FADL har indgået fi rmaaftale med Fitness 
World, som gælder for alle FADL-medlem-
mer. Aftalen giver ubegrænset fi tness- og 
holdtræning i alle Fitness World centre over 
hele landet.

Sådan kommer du i gang
Du skal blot henvende dig til Kredsfor-
eningens Sekretariat, hvor du får udleveret 
en fi rmakode. Derefter skal du købe dit med-
lemskab online på www.fi tnessworld.dk og 
indtaste fi rmakoden.

Er du allerede medlem af Fitness World, kan 
du overføre dit nuværende medlemskab 
via www.fi tnessworld.dk. Overførslen sker 
automatisk ved køb af nyt medlemskab med 
fi rmakode.

Priser
Der er forskellige muligheder for medlems-
skab i Fitness world:

Træning (PBS) – ingen binding
Giver ubegrænset adgang til fi tness samt 
holdtræning i alle Fitness World centre – du 
kan altså også træne, når du er på udenbys 
FADL-vagt

•

Fitness World
FADL-pris: 199,- pr. måned (normalpris 
229,-)

Træn 2 (PBS) – ingen binding:
Giver ubegrænset adgang til fi tness samt 
holdtræning i alle Fitness World centre. Der-
udover kan du tage en gæst med hver gang 
du skal ned og træne

FADL-pris: 275,- pr. måned (normalpris 
329,-)

Fitness m. Wellness – ingen binding:
Udover at give ubegrænset træning i alle 
vores centre, giver medlemskabet adgang til 
Wellness-afdelingen i centre med Wellness. 
Wellness-afdelinger indeholder bl.a. spa og 
sauna

FADL-pris 275 ,- pr. måned (normalpris 
329,-)

Startgebyr ved indmeldelse:
FADL-pris: 199,- (normalpris 299,- )
Nye medlemmer modtager en fl ot Fitness 
World træningstaske ved indmeldelse.

•

•

kredsforeningen

Din FADL Kredsforening har været til 
forhandling omkring studiekontoen og kan 
meddele, at banken har imødekommet vores 
ønsker. Det betyder at:

1. Der er gebyr for at bruge et “studiehæve-
kort” i pengeautomater. Dette gebyr fjernes 
for Studiekontoen.

 2. Indlånsrenten på Studiekontoen fremstår 
som lav (0,8 pct.). Renten hæves for de første 
30.000 kr. til 3,45 pct.

Ændringerne gennemføres i forbindelse med 
næste renteændring (når Nationalbanken 
ændrer på diskontoen).
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Som mange har bemærket har der i den sidste tid været 
massiv kritik af forholdene på Panum StudieCenter 
(PSC), det tidligere Panumbibliotek. Alle ældre 
studerende, der har brugt biblioteket tidligere, kan 
skrive under på de ringe forhold og det kaos, der er 
tilkommet: Håndbøger, der forsvinder/gemmes væk 
og ikke opdateres, når der kommer nye udgaver. 
Kontorstole og læseklapper, der forsvinder, lamper 
der ikke virker, dårligere rengøring, ingen papir til 
printere/kopimaskiner og i det hele taget et stort rod af 
bøger og ragelse på alle ledige flader, der kan findes.

Det er smigrende, at fakultetsledelsen har tiltro til, at 
vi studerende kan passe på vores bøger og inventar, 
og vi er også enige i, at det burde kunne lade sig 
gøre i et rimeligt omfang. Men hvis fakultetsledelsen 
med uddannelsesprodekan Hans Henrik Saxild og 
fakultetsdirektør Arnold Boon i spidsen mener, at 
man kan overlade et helt bibliotek til brugerne uden 
personale/opsyn eller kontrol med den dyre bogsamling, 
så virker det noget naivt.

Biblioteket, Sundrådet og Medicinerrådet har i 
samarbejde med fakultetet selv gennem flere år 
arbejdet målrettet på at forbedre forholdene på 
PSC, hvilket har resulteret i 120 læsepladser mere, 
bedre ventilationsanlæg, nyt gulvtæppe, støjdæmpet 
trappe, el-stik ved alle læseborde, en opdateret og 
udvidet håndbogssamling og weekendåbent i de sidste 
semestermåneder.  Dette har vi studerende været 
utrolig glade for.

Desuden er der tilmed blevet ført statistik over udlånte 
håndbøger ved at folk registrerede deres boglån 
(stregkodescanning) og denne statistik blev derefter 
løbende sammenholdt med antallet af eksemplarer af 
den givne bog. På den må kunne biblioteket løbende 
justere antallet af Kompendier, Netter-atlas etc., så 
de modsvarede efterspørgslen. Forhold, der alle har 
bidraget til et støt stigende antal tilfredse brugere og 
et bedre studiemiljø på SUND, som jo bekendt er et 
af ledelsens mål.

Tilbage var nu kun at få etableret det døgnåbne 
studiecenter, som længe havde været ønsket blandt 
de studerende. Glæden var derfor stor, da man primo 
2011 som et led i KUBIS-projektet besluttede, at det 
daværende Panumbiblioteks personale og resterende 
bogsamling skulle overgå til KUB Nørre Allé. Dette 
åbnede mulighed for at holde døgnåbent og samtidig 
blev bibliotekarerne flyttet over på et større bibliotek, 
der havde brug for deres kompetencer. Herefter 

var det tiltænkt, at KUB Nørre Allé skulle have en 
tilsynsfunktion med håndbogssamlingen, hvilket ville 
kræve, at denne blev integreret i KUB Nørre Allés 
IT-system. Desværre havde ledelsen ikke tid til at 
vente på dette og beslutningen om den nuværende 
ordning blev truffet uden nogen form for dialog med 
hverken personale eller brugere af biblioteket. Driften 
af biblioteket blev et ”fælles ansvar”, hvilket alt 
andet lige er lig med intet ansvar. Et tænkt eksempel 
kunne være, hvordan Panums fysiske rammer ville 
se ud, hvis driften af SUND var et ”fælles ansvar” 
og ikke et ansvar placeret hos driftschefen og hans 
medarbejdere?

Havde ledelsen vist interesse og engagement i en dialog, 
ville der ellers være adskillige konstruktive løsninger 
at diskutere: For eksempel kunne man bibeholde de 
studentermedhjælpere, der i forvejen var ansat til 
at bemande de sene åbningstider på det daværende 

Panumbibliotek. Alternativt kunne man ansætte unge 
under 18 år til en endnu lavere løn og deraf lavere 
driftsomkostninger. Så ville der være nogen til at 
opdatere og holde orden på håndbogssamlingen, såvel 
som at udføre en række praktiske opgaver såsom skift 
af el-pærer og dagens aviser, indbinding af bøger, lettere 
rengøring, oprydning, kopi/printerassistance m.m. 
Samtidig kunne man foretage aflåsning af 
håndbogssamlingen mellem 22-08, så tyveri var 
forhindret i nattetimerne og evt. videoovervågning af 
biblioteksindgangen som præventivt redskab.

Beklageligvis anså ledelsen det for unødvendigt med 
opsyn eller kontrol af nogen art. En beslutning, der 
som forventet har vist sig at være særdeles uholdbar. 
Brugerne af biblioteket er desværre ikke pure engle 
trods dekanatets ellers smigrende tiltro. 

Ledelsen fortæller ofte, via forskellige kanaler bl.a. 
studentermailen, at de vægter studiemiljøet utrolig 
højt og jo, ledelsen har faktisk effektueret en række 
mærkbare løft af studiemiljøet i de seneste år, bl.a. i 
form af flere læsepladser generelt på Panum, etablering 
af studieservicecenter, info-skærme og studenterhus, 
renovering af de grønne gårde og kantinen etc. Det er 
vi som studerende meget taknemmelige for. Ikke at 

forglemme de kommende udfordringer med at sikre 
studenterklubben gode forhold under byggeriet af 
Panumtårnet. 

Desto mere ærgerligt er det derfor, at etableringen af 
det døgnåbne PSC, der er en stor forbedring i sig selv, 
har medført så væsentlige forringelser. Siden da har 
kritikken været højlydt, senest i sidste uges MOK, og 
imens tiltager kaos i studiecentret i samme takt som 
bøger og inventar forsvinder.

Kære Dekanat,
Situationen på PSC er særdeles uholdbar. Hvis I fortsat 
prioriterer studiemiljøet højt, bør I skride til handling 
og lave rammer for håndbogssamlingen, så den kan 
eksistere under ordnede forhold, samtidig med, at 
den bliver sikret mod tyveri. Ligeledes bør der være 
en ansvarshavende person, som står for den daglige 
drift, tilsyn og vedligehold.

Vi regner naturligvis med, at I ved selvsyn på PSC kan 
konstatere, at I ikke kan være os de nuværende forhold 
bekendt og det er vores håb, at disse kan udbedres så 
hurtigt som muligt.

God sommer

På vegne af
Medicinerrådet, medicinerraadet@googlegroups.com 

Anders Husby, formand for Medicinerrådet, 
næstformand i Studienævnet for medicin
Line Engelbrecht, medlem af Studienævnet for 
medicin
Kim Bartholdy, suppleant i Studienævnet for 
medicin
Thanikaivashan Balaganeshan,  medlem af 
Studienævnet for medicin 

Kære Kim og øvrige medlemmer af Medicinerrådet,

Tak for jeres brev om forholdene på Panum Stud-
iecenter. Jeg vil gerne uddybe ledelsens strategi for 
Panum Studiecenter.

Hvert år foretager vi i ledelsesteamet en hård prioriter-
ing af de finanslovsmidler, vi får stillet til rådighed. Vi 
har som mål, at så mange uddannelsesindtægter som 
muligt skal bruges til undervisning, selvom de også 
skal dække f.eks. studieadministration, studieserv-
icecentret, puljen til studenteraktiviteter, en andel 
af driftsudgifterne osv. Uddannelsesindtægterne har 
også finansieret en betydelig del af udgifterne til det 
daværende Panumbibliotek. Det er her også værd at 
huske, at vi hvert år overfører væsentlige beløb fra 

forskningen til uddannelserne, får at få dem til at 
løbe rundt. 

I 2010 besluttede vi i ledelsesteamet at nedlægge Pa-
numbiblioteket for at kunne spare på de daværende 
udgifter til biblioteket på knap 3 mio. kr. Det lægger vi 
ikke skjul på i ledelsesteamet: det var en besparelsesøv-
else, men derved kan vi undgå at skulle spare på selve 
undervisningen. 

Vi kommer ikke til at spare de fulde 3 mio. kr., da vi også 
skal betale for ydelser fra KUB Nord. Nettogevinsten 
ventes at blive i omegnen 1,5-2 mio. kr. om året. Derfor 
er vi ikke interesseret i at indføre flere udgiftskrævende 
investeringer i Panum Studiecentret, da vi dermed får 
minimeret effektiviseringsgevinsten. Og i en tid, hvor 
universiteterne står over for en usikker økonomisk 
fremtid, er vi i ledelsen interesseret i at høste alle 
effektiviseringsmuligheder, sådan at vi fortsat kan 
anvende størstedelen af vores uddannelsesindtægter 
på undervisning.

Er vi glade for den nuværende situation? Nej, det er 
vi ikke, og vi gør vores for at følge op på problemerne. 
Vi havde et håb og en forventning om, at studerende 
kunne vise hensyn over for hinanden, så håndbøgerne 
ikke blev fjernet fra Panum Studiecentret og stedet 
blev brugt med respekt for andre studerende, selv 
om der ikke længere er opsyn. Det kan lade sig gøre 
mange andre steder som i kantinen efter lukketid, i 
Makroskopisk Studiesal og på de øvrige læsepladser, 
hvorfor så ikke også i Panum Studiecentret?

Det er vores indtryk, at langt de fleste studerende op-
fører sig med respekt for hinanden og stedet, men, at 
nogle få ødelægger det for de mange, ved bl.a. at fjerne 
håndbøgerne. Vi har allerede i forbindelse med etabler-
ing af Panum Studiecentret aftalt med KUB Nord, at 
vi hurtigst muligt vil overgå til e-håndbøger, som alle 
studerende vil kunne bruge fra deres egne computere. 
Priserne for e-håndbøger har hidtil været for høje, men 
fakultetet har for tre uger siden presset på overfor KUB 

Nord for at iværksætte et pilotprojekt, hvor ca. 1/3 
del af de nuværende håndbøger vil være tilgængelige 
som e-håndbøger. Dermed håber vi, at være med til at 
sætte så meget skub i sagen, at forlagene bliver mere 
interesserede i at forhandle e-håndbøger, og vi gradvist 
får flere håndbøger elektronisk. Inden for 2-3 år håber 
vi at kunne tilbyde e-håndbøger på alle områder, og kan 
skrotte de nuværende papirbaserede håndbøger. 

Indtil da vil vi - i fortsat håb om, at også de sidste 
studerende vil vise lidt mere respekt for hinanden og 
stedet - selvfølgelig ajourføre håndbogssamlingen med 
de værker, der ikke tilbydes elektronisk. Jeg skal gøre 
opmærksom på, at der altid findes ét eksemplar på KUB 
Nord, og her har de også glimrende læsepladser. Men 
hvis håndbøgerne forsvinder som sne for solen, ja så går 
det desværre ud over det store antal studerende, som så 
er henvist til KUB Nord for at få fat i en håndbog. 

For så vidt angår utilstrækkelig rengøring, udskiftning 
af pære osv, så har jeg bedt Driftsafdelingen om at 
sørge for, at tingene er i orden, lige som på alle andre 
fællesområder.

På vegne af dekanatet

Arnold Boon
Fakultetsdirektør 

debat
Åbent brev til dekanatet

Svar på åbent brev til dekanatet

"Brugerne af biblioteket er 
desværre ikke pure engle 
trods dekanatets ellers 
smigrende tiltro. "

" V i  h a v d e  e t  h å b  o g 
en forventning om, at 
studerende kunne vise 
hensyn over for hinanden"
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Den seneste undersøgelse blandt de studerende på 12. 
semester har leveret værdifuld information, som kan 
bruges i den fortsatte kamp. Den viste bl.a., at der er et 
presserende behov for bedre karrierevejledning. Derfor 
laver vi en ny undersøgelse til efteråret.

I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række 
ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder 
den meget omtalte fireårsregel. Ændringerne var en 
del af en større pakke, der også omfattede elementer 
som flere uddannelsesstillinger, færre uklassificerede 
stillinger og et øget fokus på karrierevejledning. Sam-
tidig med denne ændring for speciallægeuddannelsen 
blev turnus også ændret til en 1-årig KBU.

Undersøgelse på 12. semester

FADL har holdt nøje øje med, hvad de mange ændringer 
har betydet, og som en del af det arbejde har FADL 
ønsket at vide, hvilke tanker og valg de lægestuderende 
har gjort sig pga. de mange postgraduate ændringer. 
Derfor har FADL her i foråret for anden gang lavet en 
spørgeskemaundersøgelse blandt medicinstuderende 
på 12. semester. Denne gang valgte 297 studerende 
(54%) at svare på undersøgelsen.

Endnu engang viste resultatet, at over 80% af de stu-
derende frygter, at fireårsreglen vil få konsekvenser 
for deres fremtid som læge. Dertil viste undersøgelsen 
yderligere, at to tredjedele har følt sig påvirket af 
fireårsreglen under studiet, og at over en tredjedel 
bevidst har forlænget studiet af samme årsag. Tal der 
ikke overrasker, men det gør det absolut ikke bedre 
af den grund. 

Behov for karrierevejledning

Undersøgelsen viser også, at der er studerende, der 
føler sig presset, forvirret og derfor har brug for ve-

jledning. Under den prægraduate uddannelse er der 
i dag ikke nogen karrierevejledning at hente, og det 
er en stor mangel. Efter den postgraduate uddannelse 
blev ændret med bl.a. en ny KBU og fireårsregel, har 
mange studerende gået med ubesvarede spørgsmål 
om, hvad der sker, når man er færdiguddannet. Der 
er selvfølgelig forskellige hjemmesider, hvor man kan 
blive klogere, men det er ikke nok. Der skal være en 
ordentlig form for karrierevejledning under studiet, 
så man ikke går og bliver mere stresset pga. alverdens 
rygter, som ingen hverken be- eller afkræfter.

Bl.a. viste den seneste undersøgelse, at to tredjedele 
havde taget lægevikariater under studiet, og halvdelen 
havde søgt stillinger i intern medicin. Det er ikke et 
tilfælde. Det rygtes nemlig, at det er nødvendigt at 
have intern medicin i sin KBU, hvis man vil have en 
introstilling i det samme. Derfor prøver studerende at 
helgardere sig ved at søge vikariater i intern medicin, 
inden de når KBU-lodtrækningen.

Denne undersøgelse skal FADL bruge i forskellige sam-
menhæng, men det helt essentielle bliver, at FADL vil 
kæmpe for at få karrierevejledning implementeret på 
den prægraduate uddannelse. Det bliver ikke en nem 
opgave, da der skal findes nogle, der skal være ansvarlig 
for dette. Enten universiteterne, som er ansvarlig for 
den prægraduate uddannelse, eller regionerne, som er 
ansvarlig for den postgraduate uddannelse.

Kampen mod fireårsreglen

Undersøgelsen giver selvfølgelig masser af mate-
riale, som kan bruges til at fortsætte kampen mod 
fireårsreglen. Nogle føler måske, det er en nytteløs 
kamp, men der er sket meget på den front det seneste 
halve år. Lægeforeningen og Yngre læger er fx begyndt 
at tage afstand fra reglen, og andre undersøgelser 
viser, at læger ikke bruger mere end 5 år på at få en 
hoveduddannelse på trods af, at de ikke er presset af en 

fireårsregel, men fordi pointsystemet er afskaffet. Alt 
sammen udviklinger der gør, at vi er mere optimistiske 
for vores videre kamp.

12. semesterundersøgelsen gentages til 
efteråret

Vores plan indbefatter bl.a., at denne undersøgelse 
skal køre igen til efteråret. Og vi forventer, at de 
studerende står endnu stærkere, hvis vi kan påvise, 
at der er et mønster, og at de seneste to undersøgelser 
ikke var enkeltstående tilfælde. Derfor håber jeg, at de 
studerende på 11. semester vil huske undersøgelsen, 
når det bliver deres tur til at besvare den. Jo højere 
svarprocent, jo bedre.

Til slut vil jeg gerne sige tak til de 12. semesterstud-
erende, der valgte at svar på undersøgelsen. Vi takker 
også for de mange kommentarer, vi fik med, og som vi 
absolut tager til os og vil bruge i vores videre arbejde. 
Vi ønsker jer alt held og lykke med livet på den anden 
side af lægeløfte.

Den samlede undersøgelsesrapport finder du på www.
fadl.dk . Her er også link til omtale af undersøgelsen i 
Ugeskrift for Læger.

Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, 
FADL
Sara Schødt Nielsen

fadl
Kampen mod fireårsreglen nytter

They once made a Chuck Norris toilet paper, but it 
wouldnt take shit from anybody.

gøgl

Af: David/MOK.red.
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

Web vagtopskrivningen
Så er vores web vagtopskrivning i fulde omdrejninger - og vel og 
mærke rigtig godt modtaget. Der var efter de første 3 driftsdage 
over 500 individuelle brugere oprettet i systemet og vi er nu over 
de 600 - rigtigt FLOT !

Vi vil også pege på, at der fortsat er MANGE LEDIGE VAGTER hver 
dag, så gå ind på vagtopskrivningen og fi nd nogle dage, der passer 
dig :-)

LÆGEHUSET I HEDEHUSENE
  
Lægehuset i Hedehusene som har brug for en 
afl øser for vores sekretær i perioden   

Uge 25,26 og 27

I klinikken er der 2 faste læger en uddan-
nelseslæge og en sygeplejerske

Arbejdstid:
• Mandag og onsdag kl. 09.00-15.00
• Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-12.00

Oplæring:
• Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
Primært telefonvisitation, dvs. bemande 
telefonen, vurdere om patienten skal have 
en tid eller andet. Receptfornyelser, tidsbes-
tillinger mm. 
 
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer

• Gyldigt akkrediteringskort

Løn: 
• Efter overenskomst samt transport godt-
gørelse

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. juni 2011 
kl. 08.00. Via www.fadlvagt.dk – for med-
lemmer – ledige hold – hold ”Lægehuset 
Hedehusene”

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 

RIGSHOSPITALET SØGER 3 NYE 
HOLDMEDLEMMER.

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

Krav:
Du skal have/kunne:
• Min. 300 SPV-timer
• Være på holdet i mindst 1 år.

• Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. 
sommer og i eksamensperioder.
• Deltage i et introduktionsmøde om og på 
RH´s afd. 3011 i juni (typisk mellem kl. 14 
og 16)
• Deltage i holdmødet torsdag d. 18. august 
kl. 17.00 i kaffestuen, afd. 3011 på RH
• Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver dedikering (holdånd)
• Et gyldigt akkrediteringskort
• Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af 
juni/juli
• Ansættelse pr. 1. juli 2011

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduk-
tionsmøde

Løn: SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 15. juni 2011 kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– Tilmelding til hold – Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Betina 
Palm, på mail: betina.palm@gmail.com

A N N O N C E R

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

+ + + +

Svar: Kriastian Stenbæk Jauho ROCKS!!!

Rebus:

Af David/MOKred
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Panum Skattejagt 2011 er nu overstået, og efter en lang og sej kamp i søndag d. 29. maj, gik 
Blattejægerne ud og fandt skatten!

Der var hård konkurrence mellem de hold som mødte op! Tak til Blattejægerne, Skattefragt 
A/S, Love Pirate on Jutlandia, Team Fast Food og Blegdamsvej Poison Gorillas – Godt 
kæmpet alle mand!

Skattejagten førte de respektive hold rundt på hele Panum, hvor de måtte løse opgaver, inklusiv at løse frimurer-kode, hoppe 
ud fra et tårn, og vove sig ned på odonternes område! – Den sidste morsekode blev knækket af Blattejægerne og Team Fast 
Food ved brug af avancerede computerprogrammer og opkald til en efterretnings officer fra forsvaret!

På billederne ses Bliller, Blelle og Blonas med skattekisten, fyldt med rigdomme!

Vi vil endnu en gang gerne takke deltagerne, I var fantastiske!

Mvh
Daniel Dybdal og Dennis Zetner

Panums Skattejagt!

gøgl

4sd2 Duplo og Draco’s scorekursus! 30 9
AFSLUTNING

7Introduktion2
Sidste uge handlede det om at lave opka-
ldet til en pige man havde numbercloset. 
Denne uge skal der Scorekursus
Der har i de seneste par uger været ret 
stille omkring MOK store satsning i 
foråret, hvor vi fulgte de to unge håbefulde 
scorekunstere in spe, Draco og Duplo. 
Kurset er slut og for at afslutte det hele 
på en ordentlig måde har Draco og Duplo 
skrevet et par ord om deres fantastiske 
rejse.

7Epilog ved Draco og Duplo2
Vi betragter os selv som heldige, ingen 
tvivl om det. Det er ikke mange forundt, 
at kunne gå ind i en klub, udvælge sig den 
dejligste pige i lokalet, falde i snak med 
hende, og inden aftenen er omme tage 
hende med hjem. Det kan vi, og derfor 
ser vi os selv som to heldige mænd. Ikke 
heldige forstået på den måde, at alt dette 

er kommet til os af sig selv; for det er ikke 
tilfældet. Men heldige fordi vi har opnået 
det, som alle andre fyre kun drømmer om. 
Der er ingen hemmeligheder i det vi gør. 
Alle kan lære det. Også dig. Det eneste 
der kræves er vilje, gåpåmod og et nøje 
kendskab til, hvad kvinder vil have. De to 
første har du nok allerede, og det sidste 
kan du lære.

Alting kommer dog med en pris, og inden 
du kaster dig ud i at ændre dit liv, skal du 
gøre op med dig selv, om du er villig til at 
betale prisen. Vi har i løbet af de seneste 
måneder måttet sige farvel til flere ven-
ner og sågar familiemedlemmer. Hvorfor? 
Fordi vi har ændret os, og der ikke er plads 
i vores nye liv til folk der trækker os ned. 
Tilgengæld har vi oplevet ting, vi for blot 
et halvt år siden ikke troede var muligt. 
Vi har scoret strippere mens de dansede 
på scenen. Vi har scoret kendisser på den 
røde løber foran rullende kammeraer. 

Draco har fået drinks af en supermodel 
på en af Københavns dyreste natklubber, 
for bagefter at tage hendes endnu lækrere 
veninde med hjem. Duplo har crashet en 
bryllupsfest og endt med at score bruden. 
Vi skal blot kigge på et billede af en film-
stjerne i et af de kulørte blade for, at hun 
bliver forelsket i os. Alle pigerne vil have 
os, og alle fyrene vil være som os.

Så har det været prisen værd? Uden 
tvivl.

Til sidst et godt råd til drengene: 
”Don’t worry about breaking a girls 
heart. She’ll cry just as hard when her 
dog dies!”

Og til pigerne: Vi ses i baren!

De hjerteligste hilsner Draco og Duplo

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. 


