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Husk 12. semesterundersøgelsen!

Hvis du går på 12. semester og endnu ikke har 
svaret på FADLs nye undersøgelse, så er det 
til tasterne nu - sidste svardag er fredag d. 4. 
november.

Forårets 12. semesterundersøgelse viste bl.a., 
at:

• to ud af tre havde taget et eller flere 
lægevikariater under studiet
• to ud af tre havde behov for karrier-
evejledning
• hver tredje forlængede studiet pga. 
usikkerhed om 4-årsreglen

Er det noget, du kan nikke genkendende til? Så 
deltag i den nye undersøgelse - uanset om du er 
FADL-medlem eller ej - og gør FADL klogere på, 
hvad vi skal kæmpe for.

Formand for Foreningen af Danske Lægestud-
erende, FADL
Sara Schødt Nielsen

KIG I DIN 

INDBAKKE, HVIS 

DU GÅR PÅ 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside:

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: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.       semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
  Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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Det sker i ugen

Onsdag:  MOK nr 9, årgang 44 udkommer
  MIKAM månedsmøde, kl. 16, se s. 9
  Scorebogsuddeling, kl. 11, se s. 11

Torsdag: Sexekspressens månedsmøde, kl. 17, se s. 9
  Sundhed for Alle foredrag, kl. 16:15, se s. 9
  PIT og GO foredrag, kl. 16:30, se s. 10
  

Fredag: FREDAGSBAR
  Uddannelsesweekend for FFF, se s. 9
  Scorebogsuddeling, kl. 10, se s. 11
  Scorebogsuddeling, kl. 16, se s. 11

Lørdag: Uddannelsesweekend for FFF, se s. 9

  Body-sds kursus, kl. 10, se s. 10
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Formidlingskursus for IMCC, se s. 9
  

Tirsdag: SAKS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 10
  Scorebogsuddeling, kl. 16, se s. 11

2011-2012

Peter James Anna Martha
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Find de overordnede 
undervisningsplaner for 
F12 på nettet
Kære medicinstuderende
Rammeplanerne/de overordnede undervisning-
splaner for forårssemesteret 2012 er nu publiceret 
på http://ssc.ku.dk/studerende/bachelor_medicin/
rammeplaner/
Vær opmærksom på væsentlige ændringer af ram-
meplanerne i F12:
- 1. semester BA starter 1 uge senere end de øvrige 
semestre, dvs. mandag den 6. februar 2012. Årsagen 
er synkronisering af semesterstartstidspunktet med 
strukturen for Indre Marked på KU. 1. semester 
slutter fortsat 22. juni. 
- 2. semester BA omlægges til blokstruktur fra F12. 
Semesteret starter med undervisning og eksamen 
i medicinsk celle- og vævsbiologi  (kalenderuge 
5-18 samt mandag og tirsdag i kalenderuge 19). 
Bagefter er der parallel undervisning og eksamen 
i medicinsk genetik og sundhedspsykologi (resten 
af kalenderuge 19-kalenderuge 24)
- 3. semester BA afsluttes 1 uge senere end nor-
malt, dvs. fredag den 29. juni. Det skyldes, at der 
kræves ekstra tid til eksamen i bevægeapparatet 
og nervesystemet, fordi eksamensperioden er sam-
menfaldende med flere helligdage.  

Med venlig 
Dorte Lundsager 
Studienævnssekretær

Det er blevet nemmere at 
tilmelde sig 4. semester 
kandidat
En studerende har i MOK kritiseret, at det ind til nu 
har været mere end almindeligt bøvlet at tilmelde 
sig 4. semester KA. Derfor har studieadministratio-
nen og StudieServiceCenteret i fællesskab arbejdet 
for at gøre tilmeldingen nemmere: 
- Rulleskemaet i rammeplanen, der ligger på 
http://ssc.ku.dk/studerende/bachelor_medicin/
rammeplaner/ er blevet mere overskueligt. Vi 
starter naturligvis fremover med hold 1 Đ og hos-
pitalskoderne er erstattet af navne på de enkelte 
hospitaler.
- Tilmeldingen til undervisning i selvbetjeningen 
er et tilbud til dig som studerende, og derfor har 
vi ikke sat det som et krav, at du skal udfylde alle 
prioriteter på hold. Men vi anbefaler alligevel, at 
du udfylder alle, da der er meget stor søgning på 
flere hospitaler og du derfor ikke kan være sikker 
på at få en af dine prioriteter opfyldt, hvis du kun 
har udfyldt 10 prioriteter. 
Hvis du som studerende en anden gang skulle opleve 
uhensigtsmæssigheder i den måde, vi administrerer 
eller kommunikerer med de studerende på, er du 
altid velkommen til at komme og sige det. På den 
måde sikrer vi, at vi får taget hånd om tingene. 
Du kan nu finde rammeplaner for alle semestre 
i F12 på http://ssc.ku.dk/studerende/bachelor_
medicin/rammeplaner/

Med venlig hilsen 
Dorte Lundsager, Studienævnssekretær
Jannie Christensen, StudieServiceCenteret

Sygdom og hvad gør jeg så? 

Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men 
det er først rigtig uheldigt når det falder 
sammen med enten eksamen eller obligator-
isk undervisning – se her hvordan du skal 
forholde dig. 

• Sygdom ved obligatorisk undervisning: 
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt 
og undersøg, om du kan få undervisningen 
en anden dag fx øvelse med et andet hold 
eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennem-
ført den obligatoriske undervisning på 
pågældende kursus, søges en dispensation 
til at gå til eksamen uden godkendt kursus. 
Sygdom skal dokumenteres ved en lægeerk-
læring fra egen læge påført lægens stempel 
og ydernummer og vedlægges dispensation-
sansøgningen. Undervisningen gennemføres 
så i stedet på næste semester. Kontakt altid 
Studievejledningen inden du søger en dis-
pensation.

• Sygdom før eksamen: 
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og 
senest kl. 9.00 på eksamensdagen meddele 
dette til Eksamenskontoret. Dette gælder 
også, hvis du bliver syg til en syge-/reeksa-
men. Sygdommen skal dokumenteres ved 
lægeerklæring fra egen læge påført lægens 
stempel og ydernummer. Den skal være Ek-
samenskontoret i hænde senest 3 hverdage 
efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-
/reeksamen. 

• Sygdom under eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilka-
lde en tilsynsførende, aflevere din opgave 
og sørge for, at der bliver underskrevet af 
tilsynet og dig, at du forlader eksamen på 
grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende 
en lægeerklæring, der skal være Eksamen-
skontoret i hænde senest 3 hverdage efter 
eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, 
hvis du bliver syg under eksamen.

Se evt. mere på www.medicin.ku.dk/eksa-
men/

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

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

Tid og sted:
• Tirsdag d. 22. november kl. 15-18 i Haderup 
auditoriet

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye 
studerende, som vil blive først udvalgt.  Alle 
kan dog tilmelde sig, når tilmeldingen åbner 
en gang i september på denne hjemmeside: 
http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledn-
ing/kursus_i_studieteknik/  

Åbningstider 
Mikroskopisk Studiesal 

Nov-Dec 2011
  TA/vagt Demonstrator
November
1. 17-21 Birgitte Carina (17-21)
2. 15-19 Alexander
4. 13-17 Alexander
7. 14-18 Birgitte
8. 16-20 Stine
9. 16-20 Stine
14. 16-20 Birgitte
15. 16-20 Stine Carina (16-20)
17. 14-18 Alexander
21. 16-22 Alexander
23. 16-22 Stine Carina (16-22)
28. 16-22 Alexander
29. 16-22 Birgitte Carina (16-22)
29. 2. SEM PRØVE SPOT
December
1. 17-22 Birgitte Carina (17-22)
2. 16-22 Stine Carina (17-22)
3. 08-15 Stine Carina (8-15)
5. 16-22 Birgitte
6. 16-22 Alexander Carina (16-22)
7. 16-22 Birgitte Carina (16-22)
8. 16-22 Alexander Carina (16-22)
9. 2. SEM SPOT EKSAMEN
19. 16-20 Stine
30. 08-12 Birgitte Carina (8-12)
Januar
2. 3. SEM SPOT EKSAMEN

Kære kolleger og 
studerende       
Input til beslutningsgrundlag til dannelse af 
et nyt fakultet er sendt til rektoratet
Vi har nu sammen arbejdet os igennem inputfasens 
mange tanker, drøftelser, møder og skriverier 
og vi har fredag 28. oktober sendt ‘input til bes-
lutningsgrundlag’ til Rektoratet. Efter behandling 
i HSUs følgegruppe og i bestyrelsens følgegruppe 
for fusionen forventes fusionsinputtet lagt på 
intranettet på torsdag den 3. november 2011, hvor 
høringsfasen starter.
I inputfasen har vi sammen skabt et solidt og vær-
difuldt grundlag for at gå i gang med det virkelige 
arbejde - at samle os i et nyt og større fakultet 
- såfremt bestyrelsen beslutter sig for fusionen. 
Alle ideer og input samles nu i et idékatalog og alle 
input vil fortsat være tilgængelige på intranettet i 
helt ubearbejdet form, så vi har et fælles overblik 
over hvilke ideer, perspektiver og bekymringer vi 
skal arbejde videre med.
Indstillingen til bestyrelsen er:
-At bestyrelsen vedtager, at der etableres et fakultet 
bestående af FARMA, VET og SUND
-At et nyt fakultet får navnet Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet (SUND)/Faculty of Health and 
Medical Sciences.

Et virkelighedsnært billede af visioner, konk-
rete ideer og bekymringer
Det færdige papir adskiller sig markant fra grovskit-
sen og fra det første udkast til beslutningsgrund-
laget, som vi tog afsæt i ved inputfasens begyndelse. 
Mange ideer og argumenter, som er kommet frem 
i løbet af processen er blevet indarbejdet, og har 
sat sit ganske tydelige præg på dokumentets ud-
formning og indhold. Jeg synes selv, at det endelige 
papir fremstår som et virkelighedsnært billede af, 
hvor vi er lige nu i arbejdet hen imod et muligt nyt 
fakultet. Se alle input i deres uredigerede form på 
intranettet ¿ de lægges løbende op i løbet af i dag 
på https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/
farma_sund/Sider/default.aspx.

Nøgletal om vores ‘måske’ nye fakultet
Det nye fakultet forventes at komme til at bestå af 
13 institutter, ca. 3.200 årsværk, ca. 1.500 ph.d.-
studerende, ca. 7.500 studerende og have en samlet 
omsætning på ca. 2,5 mia. kr. (2010).

 
Venlige hilsner
Ulla Wewer, Dekan

Forkortet af Markus/MOK.red.
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Er du en primadonna?
Er du en god leder?
Kan du modtage ordrer fra sygeplejersken?

Vi har allesammen prøvet det: at være vidne 
til håbløse kommunikationsproblemer og 
misforståelser på kryds og tværs i sundheds-
væsnet som i sidste ende kan have alvorlige 
konsekvenser for patienter og personale. 

Vi inviterer derfor til 

Temaaften om ledelse og kommunikation i 
sundhedsvæsnet

Aftenens inspirerende taler er Helle Hedegaard 
Hein, forsker i kommunikation og ledelse og 
som forleden var i Dagens Medicin. Læs mere om hende på HelleHein.dk.

Program
Kl. 17.15-17.20: Præsentation ved Demokratiske Medicinere
Kl. 17.20-18.30: Helle H. Hein: Grobund for konflikter, motivations- og ledelseste-
ori.
Kl. 18.30-19.00: Pause med mad og drikke
Kl. 19.00-20.30: Helle H. Hein: Dialogudvikling i sundhedsvæsnet, diskussion

studietilbud & studenterpolitik

Bevar en god studenterklub på 
Panum!
I forbindelse med, at det nye Panumtårn skal bygges, vil dette med stor sandsyn-
lighed medføre, at vores kære studenterklub bliver revet ned.

Vi i MedicinerRådet vil gøre alt hvad vi kan for, at vi studerende til enhver tid 
har en studenterklub på Panum. Hvis vi ikke kan få lov til at beholde den gamle 
studenterklub, vil vi gerne arbejde for at få en ny og bedre studenterklub, som 
en inkorporeret del af det nye byggeprojekt. Det nye byggeri har lange fremtid-
sudsigter. Derfor vil vi også arbejde for, at der i mellemtiden er en midlertidig 
studenterklub, således at vi undgår, at en hel generation af medicinstuderende 
må undvære en studenterklub.

Hvorfor er studenterklubben vigtig?
Medicinstudiet er hårdt og tidskrævende. Mange medicinstuderende tilbringer 
mange timer på Panum hver uge. Studenterklubben fungerer som et lille fristed i 
den travle hverdag. Den varme gratis kaffe mellem forelæsningerne, en halv times 
pause fra Biblioteket, hvor man kan læse dagens avis eller snakke med andre 
studerende på tværs af alle semestre. Den danner også rammen om nogle fantas-
tiske fester, hvor alt overskud går til studentersociale formål. Den bruges også til 
at skabe en imponerende og flot revy og til forberedelse af rusturen mm.

Det ville være en skam, hvis den ånd, som lever i Studenterklubben ikke længere 
har noget sted at bo – Medicinerrådet vil kæmpe for at dette aldrig sker.

Nu er det officielt: vintertid. Mørketid. Så er det måske 
i virkeligheden lidt nemmere at kapere. Det forventes 
ikke længere, at man går glad rundt i sandaler. Man 
må gerne krybe indendørs med sig selv. Nedtællingen 
til den korteste dag er så småt i gang. Tidligere end 
nogen sinde – synes vi måske – er der julegejl i for-
retningerne. 
Husk, at uanset hvad der trykker dig – eller glæder dig, 
undrer dig, bekymrer dig – er du velkommen til at få 
en snak med studenterpræsten. Han lytter. 
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Hal-
vorsen, studenterpræst
P.S. I næste uge – uge 45 – er studenterpræsten på 
studietur i Skt. Petersborg og kan derfor ikke træffes. 
Ugen efter er han tilbage igen som normalt.

Der er andre sandheder 
end de videnskabelige...
Biblen for begyndere – en føljeton VII

Sidst var Lise (lav)praktisk, så det passer godt at jeg nu 
kan være (høj)teoretisk.  Eller måske alligevel ikke. 
Når vi læser er det vel altid en blanding af teori og prak-
sis. Men jeg vil bruge nogle linjer på en læsevejledning. 
Som Lise var inde på i sidste uge, så er spørgsmålet 
om sandhed ofte oppe i forbindelse med biblen.  Er det 
virkelig sandt? Jeg har tidligere skrevet om forskellige 
sprogformer, hvor modsætningen mellem det videnska-
belige og magiske/eventyrlige blev nævnt. (http://ku-
praest.blogspot.com/2010_11_01_archive.html)   
Her skelnede jeg mellem tre overordnede sprogformer. 
Det poetisk-magiske sprog, det prosaisk-fortællende 
sprog og det beskrivende-videnskabelige sprog.  Man 
kan formentlig finde alle sprogformerne i Biblen og vi 
kan også finde dem i dag.  Men i dag er det beskrivende 
videnskabelige sprog den afgørende norm for sandhed.  
Det var det ikke, da biblen blev skrevet.  
Det store gennembrud for det videnskabelige sprog 

kommer i 1600-tallet med den moderne naturvidensk-
abs gennembrud.  Sandheden bliver det, der stemmer 
overens med eksperimenter og naturiagttagelse. Senere 
i 17- og især 1800-tallet kommer denne tankegang 
også til det historiske. Det historisk sande er det 
som virkelige er foregået. Og her bliver det svært at 
fastslå, at Biblen er historisk sand. Der er ikke mange 
andre kilder til begivenhederne og i GT var der flere 
steder modsigende beretninger om det samme.  Ud 
fra den objektive videnskabelige autoritet blev det 
meget svært at sige, hvad der var sandt. Det meste 
var formentlig digt. 
Men enhver som læser Biblen, finder hurtigt ud af, 
at det ikke er en neutral beskrivelse af, hvad der er 
foregået. Den er stærkt værdiladet. Der er ikke blot 
helte og skurke, men Gud blander sig selv, og teksten 
vil gerne engagere læseren. 
Hvis man læser hele Biblen fremstår den kolossalt 
rodet.  Som en blanding af genrer og stilarter. Men den 
kan læses som et kæmpe epos.  En fortælling om Gud 
og hans folk.  Det vil jeg udfolde næste gang. 
Men tilbage står her, at Biblens sandhed nok må ligge 
på et andet plan end det rent bogstavelige. Er den så 
ikke overflødig? Det synes jeg ikke; men den er ikke 
nødvendig. Biblen er stadig aktuel, fordi dens tanke-
former og fortællinger har været med til at forme 
kulturen i både øst og vest. Men den kan også stadig 
give mening som et spejl, som noget man må gå ind 
i, som man må læse, kæmpe med og som kan give en 
eksistentiel mening.  Og uden at man behøver at give 
køb på videnskabelighed. Man skal blot være åben for, 
at der er andre sandheder end de videnskabelige.    
Kærlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

"Ærens dage” i Cinemateket 

”Ærens dage” beretter om nogle af de mange muslim-
ske nordafrikanere, der meldte sig under Tricoloren 
i Anden Verdenskrig for at kæmpe for Frankrig – et 
fjernt fædreland, som ikke ville anerkende dem. Den 
medrivende film rejste en stormfuld debat om den 
stedmoderlige behandling ikke-vestlige soldater fik 

under og efter krigen. 

Cand.mag. Trine Bech Hansen introducerer det fransk/
algierske krigsepos.

FRIBILLETTER: Der er et antal fribilletter til filmen. 
Billetterne udleveres efter først-til-mølle-princippet en 
halv time inden filmens start kl. 18.30 (Til venstre for 
billetlugen. Ikke i billetlugen!) 
Tid: torsdag 24. november 2011, kl. 19
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenter-
præst.

Du kan 
• få en fortrolig og personlig samtale med ham om 
store eller små problemstillinger; 
• du kan spørge ham til råds om fx etiske spørgsmål; 
• du kan spise hans gode chokoladebønner; 
• du kan deltage i de arrangementer, som han og Stu-
dentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje 
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE 
studerende.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller 
find ham på kontoret i hans træffetid. 

Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N

Uge 44: Gode tilbud fra studenterpræsten

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Mail: praest@sund.ku.dk 
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
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Kan du lide en god løn og kortere vagter? ja så er 
dette nok noget for dig

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Fred-
eriksberg Hospital søger 3 nye holdmedlemmer med 
ansættelse 1/12-2011 og 2 nye holdmedlemmer med 
ansættelse pr. 1/1-2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne 
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem. 
Vi tager både blodprøver og EKG 

Arbejdstiden varierer afhængig af hvilken vagt der 
dækkes. Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00, én 
EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt én aftenvagt kl. 18.00-22.00 
på hverdage. Kortere og længere vagter dækkes i week-
enderne og på hverdage 
EKG vagter, weekend- og aftenvagter og vagter på 
hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blod-

prøvetagning og EKG-optagelse samt arbejdsgangen i 
ambulatoriet er opnået

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet

Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter om 
måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 23/11, hvor vi 
planlægger vagter for december og januar
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Morten Sejer Hansen på  morten_sejer@yahoo.
dk

Ansøgningsfrist: d. 18/11-2011, kl. 8.00  (med angivelse 

gøgl

vagtbureauet

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

A N N O N C E R
BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 – FREDERIKSBERG

Artikelserie om Teminale Fremtidsscenarier
I et forsøg på, at bedst muligt udruste de studerende til fremtidens samfund, vil jeg 
bringe en artikelserie om forskellige dommedagsscenarier, hvor i jeg redegøre for 
deres omfang, tidsperspektiver, dødelighed, æstetik og, vigtigst af alt, jobmuligheder 
for fremtidige læger. 
Som en bredt anerkendt selvudnævnt ekspert i dommedag(e) er det mig en glæde 
at præsentere ugens apokalypse:

   NY ISTID

Set i lyset af klimadebatten er en ny istid er et meget aktuelt dommedagsscenario. 
Selvom udfaldet af de uundgåelige klimaforandringer endnu ikke er kendt, så er det 
stort set sikkert, at der på et eller andet tidspunkt vil komme en ny istid.
Se det for dig: Gletchere vokser langsomt ned/op fra polerne.  Frodige landbrugs-
jord bliver til tundra og senere isdækkede ørkner. Jordens dyreracer uddør med en 
hastighed der får selv BP til at skamme sig. Menneskeracen reduceres i takt med 
at mad og andre resourser bliver utilgængelige. De hårdere livvilkår blandet med 
de efterfølgende krige, kan muligvis være nok til definitivt at lukke for projekt 
Homo Sapiens.

Tidsperspektiv:
Som sagt så vil der næsten med 100% sikkerhed komme en ny istid indenfor en 
overskuelig fremtid (altså, i geologisk målestok). Så NY ISTID får fire ud af fem 
happies i denne katagori, for at være et relativt hurtigt og sikkert ”bet” (væddemål 
på engelsk red.).

Dødelighed:
Umiddelbart vi en ny istid komme snigende langsomt og give tid til at vi kan tilpasse 
os. Desuden er det sandsynligt, at teknologien kan redde/formildne omstændighed-
derne. Alt afhængigt af om den indtræffer mens vi (menneskeheden) stadig er midt 
i en befolkningseksplosion (nu er vi f.eks. lige blevet 7 mia. mennesker på jorden), 
vil de manglende resourcer skabe globalt kaos og øge sandsynligheden for en ”ups-
situation” hvor menneskeheden udsletter sig selv i et nukleart holocaust. NY ISTID 
får dog kun en ud af fem happies i denne katagori, da disse potentielle farer egentlig 
godt kunne opstå uafhængigt af en NY ISTID.

Æstetik:
Altså, sådan et vinterlandskab er altså flot, og personligt glæder jeg mig til at se 
majestætiske gletsjere grave sig ned igennem H.C. Andersens Boulevard med en 
hastighed på 5 m/år. Der kan også laves et super fedt skiresort ved pyramiderne, 
og man vil kunne køre på snescooter til Fyn hele året rundt. Ikke at nogen har lyst 
til det, men muligheden ville være der. Fire ud af Fem fordi NY ISTID, på trods af 
en fin fremstilling, mangler lidt X-factor.

Jobmuligheder:
Nu kommer det vigtigste så, for hvordan ser det ud med job til os læger i denne frem-
tid? Der vil nok umiddelbart være flere lungebetændelser, almindelige forkølelser og 
generel kummerlighed som følge af det koldere klima, og i omstillingsperioden vil der 
sandsynligvis også være flere trafikuhed pga. glat føre, men på lang sigt ser det ikke 
godt ud for denne fremtids læger. Det kolde klima vil ødelægge nogle af de varmeste, 
klammeste, mest beskidte og kaotiske smeltedigler for mikrober; uden tropisk klima 
kan der gå årtusinder indtil den næste pandemi kommer. Men værst af alt er nok, 
at livsstil sygdomme som fedme forsvinder i takt med fødevareproduktion. Uden 
at halvdelen af befolkningen pr. definition er syge af diverse overflødigssygdomme, 
kommer vi helt sikkert til at mangle arbejde. Det eneste gode på lang sigt er at pa-
numtårnet sandsynligvis vil rage op over den is, der dækker københavn, og at man 
måske kan lave en udmærket kælkebakke ud af den. To ud af fem, for vi bliver på 
trods af alt ikke fuldstændigt arbejdsløse og vi får en kælkebakke.

                                                                                                                     



66 69-timersbar - set i bakspejlet

Tak for en god 
69-timersbar!
Vi lader 
billederne tale 
for sig selv...



769-timersbar - set i bakspejlet



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

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

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:
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MÅNEDSMØDE 
- onsdag eftermiddag!

MIKAM holder månedsmøde onsdag d. 2. November kl. 16 i vores 
lokale på 1. sal i studenterhuset.

På dagsordenen er bl.a. de evaluering af vores deltagelse i ECIM (Euro-
pean congress for integrated medicine) og forberedelser af kommende 
aktiviteter resten af semes-
teret. Efter mødet går dem 
der vil ud og spiser sammen 
et sted i byen

Alle er velkomne til at komme 
og se hvem vi er og hvad vi 
laver. Håber vi ses.

Hilsen MIKAM

FORSKNING ER 
FEDT – forskning i udlan-
det er federe

Tag med IMCC Research Ex-
change til udlandet og få en 
afveksling fra bøgerne eller få 
en spændende sommerferie. 
Forskningsopholdene er typisk 
af en måneds varighed, dog kan 
en del af disse ophold forlænges. 
IMCC Research Exchange sørger 
for kontakten med værtslandet, 
du får stillet en bolig til rådighed 
og minimum et måltid om dagen 
under hele opholdet. Mød men-
nesker fra hele verden samtidig 
med at du får en enestående 
mulighed for at forske i et pro-
jekt efter eget ønske. Prisen for 
opholdet er 2800kr. og du har 
mulighed for at få 500 kr. tilbage, 
hvis du efterfølgende skriver en 
rapport om dit ophold.

Det eneste, du skal gøre, er at 
udfylde ansøgningsformularen 
på www.imcc.dk inden d. 1. de-
cember 2011 og købe flybilletten, 
så er du parat til at få ny viden, 
nye oplevelser og en masse nye 

venner fra hele verden!
Vi har pladser i Canada, Italien, 
Japan, Libanon, USA, samt 
andre højt kvalificerede forskn-
ingssteder.  

Læs mere på www.imcc.dk

En oversigt over de forskellige 
forskningsprojekter i de enkelte 
lande udbydes på vores database 
på hjemmesiden: http://www.
ifmsa.net/public/searchredb.
php

For yderligere spørgsmål kon-
takt venligst:

Dana Cotong, Lokalformand 
København
Research-kbh@imcc.dk

S e x e k s p r e s s e n s 
månedsmøde!

Næste møde er torsdag d. 
3. november, kl. 17 i stu-
denterhuset. Alle er meget 
velkomne til at kigge forbi, 
hvor du kan høre om:
Hvordan vi seksualunder-
viser i 7.-10. klasse i folkesko-
len
Alle de grovhyggelige ar-
rangementer og ture vi tager 
på hvert år
Hvordan du kan komme med 
IMCC ud i hele verden på 
internationale stormøder
Svarene på nedenstående 
parrings-quiz fra dyrenes 
farverige verden:

Sexekspressens parrings-
potpourri:

Når jeg har parret mig ek-
sploderer mine genitalier og 
min penis harpuneres ind i 
min partner – så er jeg sikker 
på at ingen andre kommer 
til fadet - hvem er jeg? (Bi, 
menneske eller elg?)
Jeg parrer mig ved at ”pe-
nis-fægte” med andre han-
ner. Den tabende part bliver 
”penis-spiddet”, hvorved 
der afleveres et sæddepot. 
På denne måde bliver tab-
eren moder - hvem er jeg? 
(Fladorm, vandrende pind 
eller tarantel?)
Når jeg skal parre mig så 
vædrer jeg hunnen og bider 
i hendes ben, indtil hun 
trækker dem til sig. Herefter 
bestiger jeg hende og parrer 
mig i flere timer, mens jeg 
grynter højlydt. Hvis jeg ikke 

er macho nok til at finde 
en hun, så knalder jeg en 
sten. (Menneske, panda eller 
skildpadde?)
Jeg har verdens længste 
penis i forhold til min stør-
relse. Min penis er stor nok 
til, at jeg kan lave en lasso 
og standse en flygtende hun. 
Hvem er jeg? (Argentisk 
søand, belgisk gråand eller 
sibirisk rørsvane?)

Vi glæder os rigtig meget til 
at se dig kl. 17. torsdag d. 3 og 
tag gerne en ven med!
Sexekspressen - Panums 
Hyggeligste Basisgruppe

basisgrupper

Vi er en basisgruppe under IMCC, der underviser i førstehjælp på 
de københavnske folkeskoler og hjælper med at øge danske unges 
opmærksomhed samt kenskab til førstehjælp! 
Danskere er Nordens dårligste førstehjælpsnation, og FFF er et tiltag, 
der forsøger at bidrage til at gøre danskerne trygge og über-nizzle til 
førstehjælp. Fokus ligger på de ældste folkeskoleklasser.

Hvis DU vil ud at undervise i førstehjælp på folkeskoleskoler, skal 
du blot deltage i vores ”Uddannelses-weekend” d. 5.-6. november. I 
løbet af weekenden genopfrisker vi din førstehjælp fra 1. semester, 
underviser dig i, hvad du skal undervise folkeskoleeleverne i og giver 
dig nogle redskaber til at gøre undervisningen sjov og tilgængelig for 
folkeskoleeleverne.

Tjek vores facebook-side: ”Førstehjælp For Folkeskoler Køben-
havn” 

TILMELDNING til UDDANNELSES-WEEKENDEN d. 5.-6. no-
vember:
Der er KUN 20 pladser til uddannelses-weekenden, så skynd dig!!
Endelig tilmelding: http://goo.gl/nbkUe
Ovenstående link kan være svært håndterbart i bedste ”eye-copy-
hand-paste”-stil, hvorfor det også ligger på vores facebook-side 
”Førstehjælp For Folkeskoler København”, som et reelt ”musse-
klik”-link.

Program for Uddannelses-
weekenden d. 5.-6. november:

Lørdag:

10:15 Velkomst & Præsentation
10:45 Præsenter et emne
11:15 Førstehjælp – HLR
13:30 Førstehjælp – Livreddende FØHJ
17:00 Fælles oprydnings-gøgl og afslutning

Efterfølgende fællesspisning (MUMS en dejlig 
sovs!)

Søndag:

10:15 Velkomst
10:15 Førstehjælp - tilskadekomst
12:30 Formidling
14:00 Praktiske oplysninger
-Gennemgang af undervisningen i folkesko-
len
-Spørgsmål til fremlæggelse og forberedelse + 
leg med PREZI-show
15:00 Fremlæggelse af emner i grupper
16:00 Praktisk info
17:00 Fælles oprydnings-tango og afslutning
Alle studerende på alle semestre er velkomne 
– førstehjælp er ikke nano-hybrid-båds-viden-
skab – eneste krav er godt humør og lysten til 
at undervise!

Uddannelses-weekend 
Førstehjælp For Folkeskoler 

Formidlingskursus dag d. 7. 
nov. (heldagskursus)

Kære Københavnere. Nu holder IMCC igen et 
super kursus til dig!! Temaet er formidling. Vi 
er gået ud i byen og har fundet et topkvalitets 
heldagskursus til dig. MBK som har vundet 
“bedst evaluerede kursusvirksomhed” de sidste 
fire år hos kursus-guide.dk, kommer til Panum. 
De er lynnende kompetente og meget villige til 
at give personlig feedback - så du personligt får 
så meget med hjem som muligt. Det her vil gøre 
dig bedere til at kommunikere til små og store 
publikum. Super kursus til super inspirerende 
mennesker!! 
Er det svært at finde den rigtige struktur, når 
du skal præsentere?
Kommer du for langt ned i faglige petitesser, når 
du holder oplæg?
Vil du have styr på nervøsiteten, når du stiller 
dig op foran mange mennesker? 
Vil du være bedre til at præsentere dine ideer 
og budskaber i alle sammenhænge?

Udbytte af kurset i Præsentationsteknik:
Du styrker din:
-  Gennemslagskraft og formidlingsevne. 
-  Selvtillid og evne til at slappe af under pres. 
-  Strukturering af forskellige formidlingsop-
gaver.
-  Styr på, hvordan du kan holde den røde 
tråd.

-  Evne til at bruge PowerPoint effektivt og 
spændende. 
-  Mulighed for at bruge egne stærke sider. 
-  Motivation til større formidlingsopgaver.

Det afholdes som overskriften indikerer DEN 
7. NOVEMBER og varer HELE DAGEN (9-16). 
Det sker på PANUM (endelig placering kommer 
i bekræftelsesmail) Nu til det sure: Desværre 
har vi kun 15 pladser for at holde kvaliteten i 
top. Så derfor vil gerne lige have en smule mo-
tivation for ansøgningen. Der vil nødvendigvis 
blive valgt nogen fra. Vi prøver at sørge for at så 
mange grupper som muligt bliver representeret. 
Så denne motivationsform er ikke uvæsentligt. 
Skriv med hjertet og hold jer i korthed (ikke 
fristile Deadline for tilmelding er onsdag d. 2. 
nov Svar om man er kommet med: torsdag d. 3. 
nov. Giv det her 5 minutter. Ingen er afskrevet 
fra starten! 
Man melder sig på her: http://llk.dk/0su4bw

Mvh. Lokalbestyrelsen i Kbh. spørgsmål 
kan skrives til: c.molbech@gmail.com eller 
28913677

Foredrag om Røde Kors´ nye 
klinik for udokumenterede 

migranter.

I Danmark har udokumenterede migranter 

ikke ret til almindelig lægehjælp. Derfor 
er lægeforeningen, Røde Kors og Dansk 

Flygtningehjælp gået sammen om en klinik 
bemandet af frivillige læger og sygeplejer-

sker.
Kom og hør den daglige leder af klinikken 
samt en af de frivillige læger fortælle om 

baggrunden for klinikken og de første 
erfaringer efter åbningen i efteråret. 

Torsdag d 3 november kl 16:15 i Store 
Mødesal (til højre lige før kantinen) 

Kaffe + kage!
sundhedforalle@imcc.dk

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

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

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:



1010 basisgrupper
Foredrag om Doping og Udhold-
enhedssport

SIMS har fået Jakob Mørkeberg, en af verdens 
førende dopingforskere og en af bagmændene bag 
cykelholdet CSC’s Antidoping projekt, til at komme 
og fortælle om bloddoping. Som prikken over i’et 
kommer Rie Harboe Nielsen, læge og ph.d. studer-
ende på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg 
Hospital, og afrunder en spændende og lærerig 
eftermiddag med at fortælle om de fysiologiske 
påvirkninger ekstrem udholdenhedssport har på 
kroppen.

Dette spændende arrangement løber af stablen:
16/11 2011 klokken 16:15-17:30 i lok. 29.01.32 
(Der vil være kaffe og kage imellem foredragene)
Foredraget er åbent for alle!

Månedsmøde i SAKS

Den 8 november kl 16.15 afholder SAKS 
månedsmøde.

Mødes afholdes i store mødesal i studenterhuset 
kl. 16.15. 

Hvordan bliver man kirurg

Drømmer du om at blive kirurg? Her kan du komme 
og hører mere om, hvordan man bliver kirurg.

Den 15 november kl. 16.15 i tandlægeauditorium 
29.01.32

Kursus i basal statistik 

Puff inviterer til kursus i basal statistik! 
Kurset løber over 5 eftermiddage af 2 timer på Bispebjerg Hospital – 
tors 10/11, fre 11/11, tors 24/11, fre 25/11 og fre 2/12 kl. 13.30-15.30 

Henrik Jørgensen underviser i basal statistik med brug af excel til de statistiske beregninger. Der vil være nogle 
hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i excel. For info om tilmedling 
etc. se hjemmesiden, www.puffnet.dk 

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

Kommende PUFF arrangementer:
• Månedsmøde, 1. november  kl. 16.15 i Store mødesal – Journal Club 
• SAS kursus, 4 dage i november
• Kursus i basal statistik, 5 eftermiddage i november og december 
• Foredrag i videnskabsetik onsdag d. 23. november kl. 16.15 i store mødesal
• Månedsmøde, 6. december 

 PIT & GO 
holder foredrag om:
Den normale fødsel 

Torsdag d.  3.  november i  lokale 
29.01.30

(ved tandlægerne) kl.16.30-18.00 

Læge Marlene Mohr kommer og fortæller 
om den normale fødsel.  Marlene har 
været uddannet som speciallæge i 
gynækologi og obstetrik siden 2004 og 
har en masse erfaring hun gerne vil 

dele ud af

Så tag en ven i hånden og kom og hør 
nogle spændende - og vanvittig relevante 
- foredrag. Der vil som altid være kaffe 

og kage. 
V i  g l æ d e r  o s  t i l  a t  s e  d i g .                         

                          
          

Body-sds introduktions dag for medicinstuderende med 
Ole Kåre Føli
      
- arrangeret af MIKAM

Body-sds tager udgangspunkt i en behandlingsform, som består 
af specielle massageteknikker og mobiliserende ledfrigørelser. Det 
har kraftig indvirkning på kroppens selvhelbredende egenskaber 
indenfor fysiske og psykiske lidelser:
• Problemer i bevægeapparatet (forstuvninger, smerter, ømhed, 
piskesmæld, kold skulder, tennisalbue, museskader, ryg- og na-
kkeproblemer)
• organproblemer (eksem, allergi, astma, fordøjelses problemer, 
kroniske infektioner, nyre- og galdestensmerter)
• nerve og sanse problemer
• kontakt mellem krop og psyke (stress, angst, traumer)
• harmoni & indre ro

Ole er desuden kendt fra flere tv-udsendelser, mangeårig behandler 
af bl.a topcykelryttere og kendte danske skespillere og musikere.

Tid: Lørdag d. 5- november kl. 10-16 

Sted: Pilestraede 59, 1112 København K.

Pris: 60 kr for hele dagen inklusive snacks og forfriskninger. 
Overføres til konto efter vi har bekræftet du har fået plads. Trans-
port til egen betaling.

Tilmeldning via mail til Elisa med navn, semester, mobil: 
dbn470@alumni.ku.dk
Sidste frist fredag d. 4. november 
For yderligere information se http://www.body-sds.dk/ eller ring 
Elisa: 30300969

Max 16 pladser, først til mølle 
MIKAM

 
MÅNEDSMØDE

Onsdag den 2. november kl.16.15
Loungen, Studenterhuset (Pa-

num)
DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
 -Foredrag om thoraxtraumer (1/11)
 -Karrieredag (13/10)
 -Metodekursus 1 (6/10)
3. Kommende arrangementer
 -TD12 arrangørmøde (efter månedsmø-
det)
 -DASAIM’s årsmøde (10-12/11)
 -Metodekursus 3 (25/11)
4.Eventuelt

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores 
månedsmøder er for alle, også dem der endnu ikke 
er medlemmer.

SATS er en basisgruppe for alle medicinstuder-
ende. Alle ikke-medlemmer med interesse for 
akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK
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Kage i fodboldens tegn
I dag har vi på redaktionen fået fodbold-kærnemælkskanelkage. Grunden til at Anna Martha bagte kagen 
var at FCK tabte sidste mandag. Det var en legendarisk sejr for FC Nordsjælland og alle på redaktionen 
er glade.

Anna Martha & Markus/MOK.red.

Der tages forbehold for fejl og mangler i artiklen.

basisgrupper

Uddelingstider

Husk at 1-5. semester skal sende deres hold repræsentanter som kan tage med for 
hele holdet.

Onsdag 2. november kl. 11-13 foran kantinen 

Fredag 4. November kl. 10-12 foran kantinen  

Fredag 4. November kl. 16-18 foran i studenterklubben  

Tirsdag 8. november kl. 16-18 foran biblioteket

Onsdag 9. november kl . 11-13 foran kantinen

Fredag 11. November kl. 14-15 foran biblioteket
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked, når der udkommer nye bøger inden for medicin www.munksgaarddanmark.dk
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Så er scorebogen anno 2011 udkommet!

TAK for en fed 69timersbar. Som alle os andre har DU sikkert glemt halvdelen af din 
garderobe i studenterklubben. Derfor kan du komme ned onsdag og finde dit tøj på 

scenen.

Men derudover er der...

TAK FOR EN FED 69TIMERSBAR

FREDAGSBAR D.  31. OKTOBER
Som altid er det indgang ml. 11-23 og baren lukker 23:30...

Kom glad til X-DAG i klubben hvor der vil komme legendariske personer som fx 
K. Jauho (hvis han ikke får vagt på Hvidovre)

PR/Studenterklubben

�
��������������������
�������������� �������������
����������������������������

����������������
��������������
��������������������

�
�
�

Vindere af Beer Pont
Fredag den 29, oktober 2011

Beer Pong Bar @ 
69-tiimersbar

Team Negerbassen
Karen og Sanne

9. semester medicin.

ges forbehold for fejl og mangler i artiklen.

Dommer

Skadet spiller



1212 redaktionelt
Den DIAGNOSTISKE, MANN!
Vores kære redaktør Markus har været på 
69timers bar. Han syntes dog ikke at det var så 
skæg, han sad bare mest i et hjørne og kedede 
sig lidt og ønskede at han havde det lige så 
sjovt som alle de andre. På dette tidspunkt i 
historien er der mange spørgsmål der presser 
sig på, som fx:

- "Øh, jeg så Markus til 69, og der så han da ud 
til at have det meget sjovt??
- "Var det fordi Unge Penge tog al opmærksom-
heden fra ham?"
- "Havde han ikke flere penge til øl?"
- "Havde han ikke noget weed?"

Det vigtigste, og rigtige, spørgsmål i dette gras-
værk er i denne omgang det sidste - Markus 
Fjollemus var løbet tør for weed og var nu så 
trist så trist. Derfor besluttede han sig for at 
drage til:

Hvis vores fine trykkeri tog lidt færre penge for 
farvetryk ville du, kære læser, uden problemer 
kunne se at det trykte flag er et JAMAICANSK 
flag. Ja, nemlig, Markus tog til Jamaica for at 
få sig lidt weed og dermed en revanche fra en 
skuffende oplevelse på 69. Det skulle han dog 
ALDRIG have gjort.

Markus ankom til Kingston søndag morgen, og 

da altid morgenfriske Markus ingenting kender 
til jetlag, valgte han at tage sig en frisk lille 
slendretur på det lokale marked. Her faldt han 
til sin store glæde i snak med en flink frugt- og 
grøntsælger, som hed Damian Jr. Gong, som 
solgte ham en frisk og lækker frugt, som ser 
således ud:

Damian Jr. Gong talte et lidt mærkeligt ja-
maicansk, så Markus havde, på trods af sine 
sædvanligvis fortræffelige engelskkundskaber, 
lidt svært ved at forstå hvad han sagde. Det 
eneste han kunne få ud af Damians sjove tale 
var følgende 2 informationer:

1. Han var meget insisterende på at frugten bør 
tilberedes inden spisning

2. Markus kunne købe masser af billig weed 
DEN vej

Så Markus strøg frejdigt afsted til det påståede 
weedparadis, mens han sked højt og flot på 
Damians påbud om at tilberede frugten først, 
og tog en stor, saftig bid af den dejlige søde 
frugt. Det skulle han snart fortryde, for inden 
han kom inden for 100 meter af "WeedArama" 
faldt han om, akut hypoglykæmisk. Han blev 
overflyttet til det fine, fine Kingston Public 
Hospital, hvor han hurtigt fik det bedre med 
noget IV sukker. Lille Markus Fjolletrold var 
dog en smule pinligt berørt, for alle lægerne og 
plejepersonalet grinede af hans dumhed ved ikke 
at tilberede frugten grundigt inden han spiste 

den. Så tilbage er bare at spørge:

Hvad er navnet på Markus' nye 
hadefrugt?

Hvorfor må man ikke spise frugten rå?

Stjal Unge Penge virkelig al 
opmærksomheden fra Markus til 69?

Den BASALE

Hvad hedder den inderste hjernehinde?

Sidste uges diagnostiker

En nordisk corona går ud til Michael Asger 
Andersen fra 6. semester, som diagnosticerede 
myasthenia gravis hos den stakkels 20-årige 
sønderjyske pige. EMG'et vil nemlig vise ampli-
tudefald i de påvirkede motor units.

Peter James/MOK-red 

HoMM3 - WOG walkthrough

Først skal du samle alle resourcer i området. Herefter går til Crusaders der står til øst - de beder 
dig stoppe, men du skal ignorere disse advarsler, og istedet besøge det ødelagte hus, nord for dit 
eget. Besøg nu munken, der beder dig gå til Melniks Water Wheel. Melnik fortæller dig, at du 
kan besøge Ridderen i det nord-vestlige hjørne. Han efterlader en pikeman, som vil følge dig, hvis 
du spørger. Gå nu tilbage mod Crusadersne, til det sted, du tidligere snublede. Efterlad Dan, så 
han blokerer ruten ved at højre-klikke. Mens Dan dækker vejen, gemmer du dig i din egen marks 
hjørne. Crusaders vil dræbe Dan, men så forsvinde, og du kan frit ride igennem. 

Opsøg nu først en Halfling ved siden af Tavern i det sydøstlige hjørne. Han fortæller om sin broder, 
men du ridder bare lidt nordpå, til den lille gruppe Rouges. Du skal nu følge vejen over broen, til 
en lille bunke guld, og herefter tilbage til Rouges-gruppen. De forsvinder, og du kan røve deres 
hule. Find nu Halflingens bror, som skænker dig en bog af magi. Han er at finde ved en Garden 
of Revelation nordpå, og giver dig en bog af magi. 
 Tilbage ved Tavern i syd-øst, skal du nu tale med Gremlinen, som beder dig gå til en Trading 
Post langs stien nordpå. Du får her en katapult. Herefter må du tilbage til Tavern og denne gang 
tale med Peasant. Gå langs stien, til du ser et slot - stop ved broen foran. Her nægtes du adgang 
af en pikeman, men hvis du finder de to arbejdende Peasants, vil den ene give et sværd, og den 
anden tale med den sure Pikeman. Du vil nu kunne passere, men skal tilbage til Tavern og tale 
med Zealot. Han fortæller om sin ven Munken ved Sanctuary langs din vej mod slottet. Han giver 
dig en gave, hvorefter du igen skal tilbage til Tavern, hvor der nu kun er en Halberdier igen. Nu 
går du til slottet, hvor en Swordman siger du skal gå - ignorer dette, for du kan passere ved at 
rykke cursoren en smule over Swordmanens hær. Besøg i borgen Marlettos tower og Mercenary 
Camp, og løb tilbage til Tavern - igen!!!
 Du skal nu tilbage til slottet og tale med Swordman. Besøg nu the Wagon langs stien, hvor du 
finder en Ballista. Du går nu til det snedækkede land vest for slottet, og samler alle resourcer. 
Find et First Aid tent, ved at holde cursoren over muren lige vest for slottet. 

Afslutning: Gå mod Gorynych, som fortæller, at du har afsluttet 7 ud af 7 missioner, og tillad 
Gorynych at joine dig og ... TADAAA ... Du har vundet!!! 

HoMM3 RULES!!!!
MEN... For alle os der elskede det fantastiske spil, med det simple, men 
uudgrundelige setup lavede et par fans WOG - in the Wake Of Godz. MOK 
har frustreret forsøgt at klare første mission i dette ekstra expansion spil, 
som har et noget anderledes set-up. Mange, lange og søvnløse nætter fyldt 
med tårer og feberlignende mareridt har tærret på kræfterne hos flere 
af MOK'erne (ikke kun David....). Denne skrækkelige oplevelse giver vi 
dig mulighed for at undslippe, da vi giver dig:
HoMM3 - WOG "In the Waking of Godz" - "the Beginning" walk-
through!!

af Anna-Martha og David


