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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

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

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: IMCC

Onsdag:  MOK nr 10, årgang 44 udkommer
  PIPPI foredrag om børneretsmedicin kl 16.30, se s. 11 
  Scorebogen deler ud kl 11, se s. 11

Torsdag: Tilmelding til næste semester starter, se s. 7
  Mortens aften - husk gåsen...
  Mias mor har fødselsdag - tillykke!! 

Fredag: Scorebogen deler ud kl 14, se s. 11
  HEY!! det er d. 11/11-11!! WHAT??!

Lørdag: Seniorafslutning for Herlev fodboldklub - middag og   
  diskotek hele natten.
  

Søndag: Markus' mor har fødselsdag - tillykke!!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SIMS månedsmøde kl 17, se s. 11

Tirsdag:  Klubaften i Team Egtveds cykelmotionsklub
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3redaktionelt

I den diagnostiske quiz i denne uge skal vi stifte 
bekendtskab med sidste års vinder af titlen som 
årets pressefoto. Kvinden på billedet er vores pa-
tient. Hun bor i den nordlige del af Sydamerika, 
nærmere bestemt Roraima-provinsen i det nordlige 
Brasilien. Sygehistorien startede for to år siden, 
hvor hun fik en papel  efter et myggestik. Et halvt 
år senere udviklede paplen sig til et sår, der nu 
har bredt sig til næsens brusk og nærmest fjernet 
det meste af næsen. Desuden har hun haft sprin-
gende feber og vægttab. Hun har flere forstørrede 
lymfeknuder, ligesom hendes lever og milt føles 
forstørret.
Hendes blodprøver viser bl.a. anæmi og neutro-
cytopeni. 
Kære kollega. Hvad kunne den smukke, men 
næseløse kvinde fejle?

Den basale quiz:
Quizzen i sidste uge

I sidste uges diagnostiske quiz udfordrede vi 
læsernes kendskab til Jamaicas flora og vi fik rigtigt 
mange flotte svar. Den heldige vinder blev Michael 
Asger Andersen som bl.a. skrev: "Ja Unge Penge stjal 
opmærksomheden fra Markus. Færdig bom. !"

Den basale quiz handlede om hjernens anatomi. 
Spørgsmålet lød: Hvad hedder den inderste 
hjernehinde? Det rigtige svar fik vi bl.a. fra Ghen-
nadie Mazin der skrev Pia mater

De heldige og dygtige vindere kan komme til redak-
tionen mandag, og hente en præmie.

Ugens quiz

Hvilken muskel udspringer på den distale del af 
facie lateralis fibula og insererer på tuberositas 
ossis metatarsi V?

Den diagnostiske quiz:

Send dit svar til mok@mok.
dk, og vind fede præmier!!

gøgl
Artikelserie om Terminale Fremtidsscenarier

Nukleart Holocaust
Mange mener at atomkrig er et overstået, eller ligefrem aldrig skrevet, kapitel 
af menneskehedens historie. USA og daværende Sovjet fjernede fingeren fra 
aftrækkeren ved murens fald, men mennesket har stadig nok nukes liggende til 
at udrydde sig selv ¾ af jordens biodiversitet mindst tretten gange. En atomkrig 
behøver ikke nødvendigvis involvere et frygteligt stort antal nationer for at være 
et dommedagsscenarie. I forhold til hvor mange atommissiler vi har stående, så 
skal der ikke fyres specielt mange af for at bringe niveauet af radioaktive partikler 
i atmosfæren op på et kritisk niveau. Good times.

Tidsperspektiver:

I en verden hvor et atomvåbensprogram koster en nation ca. lige så meget som at 
kloakere et større slumkvarter, og hvor FN’s atomvåbensinspektører får forkølede 
muldvarpe til at ligne sporhunde, virker det som om atomvåben proliferation er 
uundgåeligt. Og som nævnt tidligere så skal der ikke specielt mange idioter til at 
gøre planeten ubeboelig for resten af os. 
Hvis man antager, at en hvis procentdel af befolkningen er idioter (lad os sige 25%), 
at jordens befolkning bliver ved med at stige eksponentielt i i hvert fald 100 år 
endnu, og at mængden af nukleare sprænghoveder, der skal til for at fucke det hele 
op er konstant. I så fald ser det således ud for tidsperspektivet (se bilag 1):

Det skal dog siges, at et vist segment af jordens befolkning har interesse i at 
forhindre en atomkrig (lad os for nemhedens skyld sige de resterende 75% af 
befolkningen), og sandsynligvis, eller i hvert fald forhåbentligt, aktivt bekæmpe 
scenariet. Derfor får Nukleart Holocaust tre ud af fem smilies.

Dødelighed:

Dødeligheden ved et nukleart holocaust er afhængig af antallet og kvaliteten af 
detonerede sprænghoveder. Der er virkelig potentiale for ødelæggelse af bibelske 
proportioner, men der skal squ nok være nogle survival-freaks der gemmer sig 
i bly-belagte kældre i texas, og forskellige nomader i Sibirien hvis levealder og 
levevis ikke ændres markant af øget radioaktiv stråling. 
Snarer end total annihilation af mennesket, vil vi nok bare blive sat tilbage til 
stenalderen (muligvis bronze-alderen på en god dag). Nukleart Holocaust får tre 
ud af fem smilies.

Æstetik:

Et øredøvene brag der får thor til at tude, og et lysglimt der brænder øjnene ud 
af hovedet på dig. En barok paddehattesky af overhedet støv skærer sig langsomt 
igennem horisonten, mens en stilhed, der får biblioteket kl.08 mandag morgen til 
at lyde som 69-timers bar fredag kl.19, sniger sig over sceneriet. Det er squ flot. 
I hvert fald på sikker afstand.
 Selve atomkrigen ser godt ud, folk der dør af strålesyge, not so much. Denne 
kortvarige fase med mindre æstetiske dødfald sætter dog en god kontrast til den 
overvældende intro.
Den efterfølgende post-nukleare ødemark er også temmelig æstetisk på sådan 
en ”Into the Wild” måde. Storbyer dækkes langsomt af skov, ørne bygger rede i 
rundetårn. Nukleart Holocaust får tre ud af fem smiles for en rigtig god intro men 
noget middelmådig andet og tredje akt.

Jobmuligheder:

På kort sigt ser det godt ud for anæstesi og onkologi. I takt med samfundets kol-
laps vil den moderne lægegerning nok forsvinde, men ikke desto mindre vil vores 
egenskaber være i høj kurs. Fremtidens læge i den post-nukleare verden må nok 
indstille sig på at påtage sig en mere medicinmand-lignende rolle i ødemarkens 
stammesamfund. Hvis man er forberedt på en sådan stilling, vil man ikke gå 
arbejdsløs. 
Lønnen bliver nok udbetalt i kapsler og mutantko-mørbrad, hvilket jo er et godt 
stykke over gennemsnitsindkomsten i den post-nukleare verden. Fire ud af fem 
smilies.

    Bilag 1
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at udrydde sig selv ¾ af jordens biodiversitet mindst tretten gange. En atomkrig at udrydde sig selv ¾ af jordens biodiversitet mindst tretten gange. En atomkrig 
behøver ikke nødvendigvis involvere et frygteligt stort antal nationer for at være behøver ikke nødvendigvis involvere et frygteligt stort antal nationer for at være 
et dommedagsscenarie. I forhold til hvor mange atommissiler vi har stående, så et dommedagsscenarie. I forhold til hvor mange atommissiler vi har stående, så 
skal der ikke fyres specielt mange af for at bringe niveauet af radioaktive partikler skal der ikke fyres specielt mange af for at bringe niveauet af radioaktive partikler 
i atmosfæren op på et kritisk niveau. Good times.i atmosfæren op på et kritisk niveau. Good times.

Tidsperspektiver:Tidsperspektiver:

I en verden hvor et atomvåbensprogram koster en nation ca. lige så meget som at I en verden hvor et atomvåbensprogram koster en nation ca. lige så meget som at 
kloakere et større slumkvarter, og hvor FN’s atomvåbensinspektører får forkølede kloakere et større slumkvarter, og hvor FN’s atomvåbensinspektører får forkølede 
muldvarpe til at ligne sporhunde, virker det som om atomvåben proliferation er muldvarpe til at ligne sporhunde, virker det som om atomvåben proliferation er 
uundgåeligt. Og som nævnt tidligere så skal der ikke specielt mange idioter til at uundgåeligt. Og som nævnt tidligere så skal der ikke specielt mange idioter til at 
gøre planeten ubeboelig for resten af os. gøre planeten ubeboelig for resten af os. 
Hvis man antager, at en hvis procentdel af befolkningen er idioter (lad os sige 25%), Hvis man antager, at en hvis procentdel af befolkningen er idioter (lad os sige 25%), 
at jordens befolkning bliver ved med at stige eksponentielt i i hvert fald 100 år at jordens befolkning bliver ved med at stige eksponentielt i i hvert fald 100 år 
endnu, og at mængden af nukleare sprænghoveder, der skal til for at fucke det hele endnu, og at mængden af nukleare sprænghoveder, der skal til for at fucke det hele 
op er konstant. I så fald ser det således ud for tidsperspektivet (se bilag 1):op er konstant. I så fald ser det således ud for tidsperspektivet (se bilag 1):

Det skal dog siges, at et vist segment af jordens befolkning har interesse i at Det skal dog siges, at et vist segment af jordens befolkning har interesse i at 
forhindre en atomkrig (lad os for nemhedens skyld sige de resterende 75% af forhindre en atomkrig (lad os for nemhedens skyld sige de resterende 75% af 
befolkningen), og sandsynligvis, eller i hvert fald forhåbentligt, aktivt bekæmpe befolkningen), og sandsynligvis, eller i hvert fald forhåbentligt, aktivt bekæmpe 
scenariet. Derfor får Nukleart Holocaust tre ud af fem smilies.scenariet. Derfor får Nukleart Holocaust tre ud af fem smilies.
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Dødeligheden ved et nukleart holocaust er afhængig af antallet og kvaliteten af Dødeligheden ved et nukleart holocaust er afhængig af antallet og kvaliteten af 
detonerede sprænghoveder. Der er virkelig potentiale for ødelæggelse af bibelske detonerede sprænghoveder. Der er virkelig potentiale for ødelæggelse af bibelske 
proportioner, men der skal squ nok være nogle survival-freaks der gemmer sig proportioner, men der skal squ nok være nogle survival-freaks der gemmer sig 
i bly-belagte kældre i texas, og forskellige nomader i Sibirien hvis levealder og i bly-belagte kældre i texas, og forskellige nomader i Sibirien hvis levealder og 
levevis ikke ændres markant af øget radioaktiv stråling. levevis ikke ændres markant af øget radioaktiv stråling. 
Snarer end total annihilation af mennesket, vil vi nok bare blive sat tilbage til Snarer end total annihilation af mennesket, vil vi nok bare blive sat tilbage til 
stenalderen (muligvis bronze-alderen på en god dag). Nukleart Holocaust får tre stenalderen (muligvis bronze-alderen på en god dag). Nukleart Holocaust får tre 
ud af fem smilies.ud af fem smilies.

Æstetik:Æstetik:

Et øredøvene brag der får thor til at tude, og et lysglimt der brænder øjnene ud Et øredøvene brag der får thor til at tude, og et lysglimt der brænder øjnene ud 
af hovedet på dig. En barok paddehattesky af overhedet støv skærer sig langsomt af hovedet på dig. En barok paddehattesky af overhedet støv skærer sig langsomt 
igennem horisonten, mens en stilhed, der får biblioteket kl.08 mandag morgen til igennem horisonten, mens en stilhed, der får biblioteket kl.08 mandag morgen til 
at lyde som 69-timers bar fredag kl.19, sniger sig over sceneriet. Det er squ flot. at lyde som 69-timers bar fredag kl.19, sniger sig over sceneriet. Det er squ flot. 
I hvert fald på sikker afstand.I hvert fald på sikker afstand.
 Selve atomkrigen ser godt ud, folk der dør af strålesyge, not so much. Denne  Selve atomkrigen ser godt ud, folk der dør af strålesyge, not so much. Denne 
kortvarige fase med mindre æstetiske dødfald sætter dog en god kontrast til den kortvarige fase med mindre æstetiske dødfald sætter dog en god kontrast til den 
overvældende intro.overvældende intro.
Den efterfølgende post-nukleare ødemark er også temmelig æstetisk på sådan Den efterfølgende post-nukleare ødemark er også temmelig æstetisk på sådan 
en ”Into the Wild” måde. Storbyer dækkes langsomt af skov, ørne bygger rede i en ”Into the Wild” måde. Storbyer dækkes langsomt af skov, ørne bygger rede i 
rundetårn. Nukleart Holocaust får tre ud af fem smiles for en rigtig god intro men rundetårn. Nukleart Holocaust får tre ud af fem smiles for en rigtig god intro men 
noget middelmådig andet og tredje akt.noget middelmådig andet og tredje akt.

Jobmuligheder:Jobmuligheder:

På kort sigt ser det godt ud for anæstesi og onkologi. I takt med samfundets kol-På kort sigt ser det godt ud for anæstesi og onkologi. I takt med samfundets kol-
laps vil den moderne lægegerning nok forsvinde, men ikke desto mindre vil vores laps vil den moderne lægegerning nok forsvinde, men ikke desto mindre vil vores 
egenskaber være i høj kurs. Fremtidens læge i den post-nukleare verden må nok egenskaber være i høj kurs. Fremtidens læge i den post-nukleare verden må nok 
indstille sig på at påtage sig en mere medicinmand-lignende rolle i ødemarkens indstille sig på at påtage sig en mere medicinmand-lignende rolle i ødemarkens 
stammesamfund. Hvis man er forberedt på en sådan stilling, vil man ikke gå stammesamfund. Hvis man er forberedt på en sådan stilling, vil man ikke gå 
arbejdsløs. arbejdsløs. 
Lønnen bliver nok udbetalt i kapsler og mutantko-mørbrad, hvilket jo er et godt Lønnen bliver nok udbetalt i kapsler og mutantko-mørbrad, hvilket jo er et godt 
stykke over gennemsnitsindkomsten i den post-nukleare verden. Fire ud af fem stykke over gennemsnitsindkomsten i den post-nukleare verden. Fire ud af fem 
smilies.smilies.

    Bilag 1Bilag 1
Kasper Aagaard

Af: Hallas/MOK.red.



4 annoncer

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, 
Psykiatrisk Center København, søger 5 nye medlemmer 
med start fra 1.januar eller 1. Februar 2011.

Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker aften- 
nattevagter (16.00- ca. 8-.45)i psykiatrisk skadestue 
alle årets dage. Man har hver ca. to vagter per måned 
samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved 
sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, 
der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, 
samt en bagvagt. 
Arbejdet er lærerigt og du får prøvet kræfter med 
mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
selvstændigt arbejde med mulighed for supervision.

Oplæring: Før din første vagt skal du have to føl-

gevagter (16- ca. 22) i skadestuen sammen med en af 
de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med 
bla. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i 
måneden og skal helst være gennemført  inden første 
vagt(du skal kunne afsætte tid til dette i januar eller 
februar). Introdagene er lønnede og foregår i tidsrum-
met fra 08.30 til kl15.00 ca.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt bestået 
eksamen i psykiatri(10.sem).
• Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i 

medicin og kirurgi (kliniske ophold iht. studieord-
ningen).
• Mulighed for at komme til samtale d. 20, 21 eller 
22 september.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter inden første 
vagt. 

Ansøgningsfrist: Onsdag d 14.December kl 0900. 
Der vil bliver holdt ansættelsessamtaler i uge 51.
Send din ansøgning samt CV til holdleder Anna Hau-
gaard, mhn166@alumni.ku.dk 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anna Haugaard.

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?

Skelet sælges
Dejligt skelet fra første del af min studietid søger nu nyt hjem, da det ikke bliver brugt så flittigt af sin ejer mere(udover funktionen som stumtjener). Grundet tidligere 
flittig brug er det blevet lidt løst nede ved foden, men er ellers i fin stand. 
Højde 170 cm. 
Blev købt nyt for 5 år siden for 1.800 kr. 
Sælges for 900 kr.
Kontakt Joachim Mygh  på tlf  28 66 13 19 eller joamygh@hotmail.com

Uge 45: Gode tilbud fra stu-
denterpræsten
Nicolai er i Rusland i denne uge, så han kan ikke 
træffes på kontoret, og der er ingen chokoladebønner 
på gangen. Men sorg skal vendes til glæde: i næste 
uge er han tilbage, og det er chokoladebønnerne også. 
Udnyt begge dele. De er der til det samme.
 
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Hal-
vorsen, studenterpræst

Biblen. Hvordan finder jeg rundt? 
NT

Biblen for begyndere – en føljeton VIII

For 14 dage siden skrev jeg om Det gamle Testamente, 
GT; i denne uge giver jeg en kort intro til Det nye Testa-
mente, NT. NT er for alvor de kristnes grundbog. Heri 
fortælles – på mangfoldig vis – om Jesus, tømrersønnen 
med den bemærkelsesværdige skæbne. 
Ligesom GT består af skrifter af forskellig art, er 
også NT en samling af mange genrer. Nogle pæne, 
beskrivende og temmelig lige ud af landevejen; andre er 
opmuntrende eller formanende breve til nye menigh-
eder og atter andre – bare et enkelt – er et religiøst 
syretrip af de helt vilde.
Først har vi de fire evangelier skrevet af Matthæus, 
Markus, Lukas og Johannes. Evangelium betyder gode 
nyheder. Før NT blev skrevet brugte man begrebet, når 
fx en militær sejr skulle meddeles. Med NT og de fire 
beskrivelser af Jesu liv blev betegnelsen evangelium 
en ny genre. 
Som Nicolai udfoldede i sidste uge, er det dog vigtigt at 
huske på, at Biblen – herunder NT - IKKE er skrevet 
af veluddannede, velinformerede kritiske journalister 
eller historikere, der har objektivitet som ledestjerne. 
Teksterne er skrevet med et bestemt syn på de be-
givenheder, som de beskriver. Den troendes syn. Derfor 
er de fire evangelier ikke enslydende. Derfor gik han 
på vandet. Derfor kunne to brød og fem fisk mætte 
folkeskarer. Derfor kan man ikke læse NT på samme 
måde som man læser avisen eller en historiebog.
Nu skal det retfærdigvis nævnes, at der er MANGE 
kristne rundt om i verden, som IKKE foretager denne 
skelnen. De læser både GT og NT som bogstaveligt 
sande tekster; altså som beretninger, der skal tages 
direkte for pålydende. Det skaber store konflikter 
med de erfaringer, som videnskaben og vi selv gør os 
hele tiden. 
NT består ud over evangelierne, der handler om Jesus 
af den bog, som vi kalder ”Apostlenes Gerninger”, som 
handler om disciplenes, efterfølgernes, gøren og laden 
i tiden efter henrettelsen af Jesus. Derudover fylder 
breve skrevet af den siden så kendte Paulus en hel 
del. Han var en tidligere teltmager, som var stærkt 

kritisk over for den nye Jesusbevægelse, men som 
pludselig blev omvendt. Han blev en overordentligt 
flittig missionær og skribent, der har betydet alverden 
for formuleringen af hvordan Jesus’ budskab skulle 
forstås. Dog uden at være så entydig, at al diskussion 
er forstummet…
Den sidste og mærkeligste tekst i NT er Johannes’ 
Åbenbaring. Hvis du synes at Bibelen og NT mangler 
action og saftigt billedsprog, så prøv at læse her. Her 
møder vi dødsryttere og slagtede martyrer. Her er 
syvhovedede uhyrer og en babylonsk hore. Her er 
jordskælv og et lam, der skal giftes. En by af guld og 
en mærkelig låst bog. 
God læselyst!
Kærlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Foredrag: Når sundheden bliver 
livet om at gøre (v. professor Verner 
Møller)

Der investeres i sundhed som aldrig før skønt ingen 
med sikkerhed kan sige hvad det er? Vi løber for livet 
som var fanden i hælene på os. Og vi får tudet ørerne 
fulde med krav om at spise sundt, dyrke mere motion, 
afstå fra tobak og drikke mindre alkohol. Alligevel 
bliver vi for en gennemsnitlig betragtning federe og 
federe og fuldere og fuldere. Hvad ligger til grund?

Verner Møller stiller sig skeptisk overfor implikation-
erne, der ligger i at søge og dyrke kroppen og det sunde 
liv. Er det i virkeligheden en ny slags religion og hvilken 
berettigelse har en selvfikseret dyrkelse af egen krop 
og eget ego som erstatning for en tro på en højere magt 
eller mening med livet?

Verner Møller er professor og forskningsleder ved 
Center for Idræt, Aarhus Universitet.

Aftenen indledes med temagudstjeneste ved Studenter-
præst Birgitte Kvist Poulsen. 
Tid: tirsdag 22. november 2011, kl. 19
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S

Nicolai Halvorsen er Panums helt 
egen studenterpræst.
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
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag:
13-14
Onsdag:
12-14
Torsdag:
12-14
Fredag: 
Efter aftale
 

studentertilbud

Åbningstider Mikroskopisk 
Studiesal Nov-Dec 2011

  TA/vagt Demonstrator 
November
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



5studiepolitik
MR vil arbejde for: 

Udvidede målbeskrivelser
Kender du dét, at mens eksamen nærmer sig bliver du i tvivl om hvad det er, du egentlig skal kunne? 

Usikkerheden breder sig, og du ved ikke hvor du skal søge information. 
Det du mangler er en detaljeret målbeskrivelse! 

MR vil i Studienævnet arbejde for at få udarbejdet udførlige målbeskrivelser (såkaldte type 4-målbeskriv-
elser) til alle de fag, hvor der ikke er det i forvejen. På denne måde kan vi undgå enhver tvivl om hvad de 

enkelte kurser indeholder.  

Sådan fjernes unødig eksamensusikkerhed og vi studerende vil spare tid på ligegyldige detaljer. 

Målbeskrivelserne vil hjælpe den enkelte studerende med at få overblik, og vide hvad der skal lægges vægt 
på fra starten af semesteret. De vil også være nyttige i forbindelse med eksamenslæsning.

Ydermere vil vi i MR arbejde på, at målbeskrivelserne bliver implementeret i undervisningens tilret-
telæggelse, så vi sikrer at undervisningen altid omhandler det væsentligste og at underviserne også ved hvad 

det er, de skal lære os.  

YNGRE LÆGE – HJERTESTOP?
I en undersøgelse publiceret i Dagens Medicin d. 26. 
september 2011 fremgår det at yngre læger i Danmark 
meget tidligt får ansvaret for at gå med hospitalets 
hjertestopskalder.

Er du yngre læge på Rigshospitalet, Gentofte, Bispe-
bjerg eller Hvidovre slipper du for dette, men hvad 
med resten af hospitalerne i Region Hovedstaden? 
Amager, Frederiksberg, Frederikssund, Hillerød, 
Bornholm Hospital svarer JA til at yngre læger går 
med hjertestopskalderen. Frederikssund Hospital 
svarer endda at yngre læger er TEAMLEDERE på 
hjertestopsholdet i vagten. Data fra Dagens Medicin 
viser også at yngre læger går med hjertestopskaldere i 
andre regioner. Hvordan tror du det ser ud i provinsen? 
Læs hele opgørelsen her: www.demokratiskmedicin.
dk/ALS/dagensmedicin.html.

HVAD ER DET VI FORESLÅR?
Demokratiske Medicinere har i længere tid arbejdet 
på at indføre et kursus i Advanced Life Support (ALS) 
på medicinstudiet. Dette skal være som supplement 
til den undervisning i genoplivning der allerede findes 
på studiet. Vi har mødt stærk modstand mod vores 
forslag, specielt fra kursuslederne i ”Akut patient” på 
12. sem. De mener nemlig at kurset er tilstrækkeligt i 
den form, det har i dag. Er det tilfældigt at kurserne 
i ”Akut patient” er placeret på Herlev, Hvidovre og 
Rigshospitalet? Lige præcis de hospitaler som ikke har 
yngre læger med ansvar for hjertestopskalderen.

KAN VI FINDE UD AF DET?
Vi har tidligere henvist til en undersøgelse[1] fra 
Center for Klinisk Uddannelse (CeKU), der har vist 
at kun 23% af nyuddannede læger fra Københavns 
Universitet (KU) kan udføre genoplivning, der lever 
op til retningslinjerne fra Europæisk Råd for Genop-
livning (ERC). 

HVAD BETYDER ALS?
Undersøgelsen i Dagens Medicin viser tydeligt, i mod-
sætning til hvad kursuslederne mener, at vi trænger 

til at få styr på det der med hjertestop. ALS-kurserne 
er non-profitkurser som afholdes af ERC, og er baseret 
på de fælles europæiske retningslinjer som principielt 
benyttes på alle danske hospitaler. ALS-kurset lægger 
op til at være teamleder og de svære beslutninger som 
det indebærer.

Nyuddannede læger der har gennemført et ALS-kur-
sus er betydeligt bedre til at håndtere et simuleret 
hjertestop, sammenlignet med læger der ikke har 
gennemført kurset [2], [3]. Yderligere oplysning om 
ALS-konceptet kan findes på http://www.resuscitation.
dk/om-kurset-als.html.

UDFORDRINGER?
Den største udfordring ved indførelse af et ALS-kursus 
er finansieringen. Det er dog billigere end hvis vi skulle 
lave et helt nyt kursus i CeKU-regi – og samtidig opnår 
vi kvalitetssikring af international standard! 

HVAD HAR VI GJORT I ÅR?
Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 1., 5. 
og 10. semesters studerende, hvor 96% svarer at de 
gerne vil have et ALS-kursus. Vi har deltaget i møder 
i ALS-udvalget, nedsat af studienævnet, hvor vi har 
mødt modstand fra kursuslederne i ”Akut patient”. 
De var modstandere af at ALS blev en del af ”Akut 
patient”-kurset. Samtidig var de imod at de studerende 
tog ALS-kurset sideløbende med 12. sem. 

KORT FORTALT
Det korte af det lange er, at mange af os kommer til at 
havne i en situation vi ikke er rustet til at håndtere. 
Vi har allerede arbejdet med dette et stykke tid, og vi 
opgiver ikke før vi er sikre på at nyuddannede læger fra 
KU kan udfører genoplivning efter ERC’s retningslin-
jer. Kunne du tænke dig et ALS-kursus på studiet? Giv 
os din stemme d. 24-28.11.11 på KUnet.

MAIL@DEMOKRATISKMEDICIN.DK • 
WWW.DEMOKRATISKMEDICIN.DK

Er du en primadonna?
Er du en god leder?
Kan du modtage ordrer fra sygeplejersken?

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

Vi inviterer derfor til 

Temaaften om ledelse og kommunikation i sund-
hedsvæsnet
Onsdag d. 23. nov. i Lundsgaard aud. kl. 17.15 
– 20.30

Aftenens inspirerende taler er Helle Hedegaard 
Hein, forsker i kommunikation og ledelse fra 
CBS. Læs mere om hende på HelleHein.dk og om 
arrangementet på demokratiskmedicin.dk.

 

Hvor mange læger går der på 1 genoplivning efter hjertestop?
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Gravid og eksamen?

Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få 
bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal do-
kumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde er 
vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen kan 
vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times 
varighed. 

Yderligere information kan findes på http://www.
sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dispensa-
tion/. 

Eksamen – tilmelding og 
afmelding
Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne 
omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et 
semester, bliver du også automatisk tilmeldt semes-
terets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig 
yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, 
selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du 
dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Uni-
versitets selvbetjeningssystem på KUnet. Her kan 
du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet 
registreret.
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. 
januar til 15. februar om vinteren/foråret.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og 
søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær 
opmærksom på at såfremt du afmelder eksamen, så 
har du ikke mulighed for at gå op før næste semes-
ter, da man skal have deltaget i en ordinær eksamen 
for at kunne deltage i en reeksamen. Derfor er det 
en god ide at tale med en studievejleder, inden man 
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i 
sidste hele uge af juli eller første hele uge af feb-
ruar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har 
deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været 
syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en 
lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen.  

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige eksaminer? Så har Universitet 
en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig igennem eksaminerne. Eneste krav vi stiller er, at du kan doku-
mentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan påvirke 
din evne til at formulere dig på en sådan måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, der 
svarer til ens faglige niveau. På den baggrund har universitet en række tilbud til dig. Disse inkluderer bl.a. 
bærbare PC’ere med særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt studievejledningen eller kig ind på 
www.medicin.ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer og tilladelse 
til at medbringe retskrivnings- og nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det med en dysleksitest fra en offentlig institution. Testen 
må højst være et år gammel. Dette gælder også for svenske og norske studerende.

November 2011 

Studievejledningen for Medicin 
Uge 45-46 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 7/11 16.00 – 17.00 17.00 – 19.00 Ole Kruse Medicin 
Onsdag 9/11 15.00 – 17.00 10.00 – 12.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Torsdag 10/11 10.00 – 12.00  12.00 – 14.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag  11/11 12.30 – 14.30  14.30 – 16.30 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
      
Mandag 14/11 14.30-16.30  Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Tirsdag 15/11 09.00 - 10.30  10.30 – 12.30 Anine T. W Skibsted Medicin 
Onsdag 16/11  12.30 – 14.30 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 17/11 11.00 – 12.00 09.00 – 11.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og
afvente en ledig tid! 

Den Internationale Studievejledning 
Dag Telefontid Træffetid Vejleder  
Alle hverdage  0900 – 1500  Eva Maryl International
Tirsdage 0900 – 1000  Eva Maryl International
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed  
for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk
for at lave en aftale udenfor træffetiden. 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning 
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28 
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.35

studievejledningen
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Du skal tilmelde dig til undervisning 
allerede 10.-25. november kl. 12.00

Tilmeldingsperioden for tilmelding til undervisning, der afholdes i foråret 2012, 
er ekstraordinært ændret til 10. november – 25. november 2011 kl. 12.00. Dette 

skyldes systemarbejde på STADS og STADS selvbetjening. Du kan finde yderligere 
informationer om hvor og hvordan du tilmelder dig på www.ssc.ku.dk

Mvh
Studieservicecenteret.

styrende organer

Kære studerende på 
kandidatdelen

 
For at give bedre klinikundervisning er det besluttet 
at ændre skemastrukturen af medicinstudiets sidste 
semester (6 sem. KA.). 
 
Fra efteråret 2012 vil alle fire kurser: Gynækologi/
obstetrik, Pædiatri, Almen medicin og Akut patient 
køre i rul. Det betyder at Akut patient eksamen ikke 
længere vil være den afsluttende eksamen for alle 
studerende. Gevinsten er, at der bliver færre studer-
ende på afdelingerne under klinikopholdene.
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Olsen, studieleder 

Genopretningsplan og besparelser 
på de administrative funktioner

VK-regeringen vedtog i 2010 en Genopretningsplan, 
som bl.a. omfattede en øremærket besparelse på 250 
mio. kr. på universiteternes administrative udgifter. 
Københavns Universitets skal spare 80 mio. kr. på de 
administrative udgifter, dvs. at universitetets udgifter 
til administration i 2013 skal være 80 mio. kr. mindre 
end i 2009. SUND’s andel af de administrative be-
sparelser er 14,8 mio. kr. Formålet med besparelsen 
er at kunne bruge en større del af finanslovsmidlerne 
til forskning og uddannelsen.
Økonomiafdelingen har beregnet at denne besparelse 
svarer til 40 årsværk når der tages højde for antallet 
af nyoprettede og nedlagte administrative stillinger på 
SUND. I 2010 havde vi på SUND godt 400 administra-
tive årsværk, så besparelsen svarer til ca. 10%.

Dekanatet og institutlederne i Fakultetets Ledelse-
steam, FLT, har i september måned besluttet at ud-
mønte besparelsen gennem målrettede sparekrav til 
de enkelte administrative områder. FSU har ligeledes 
drøftet besparelsesplanen. FLT har nedsat arbejds-
grupper, bestående af institutadministratorer og 
områdeledere fra Fakultetssekretariatet, som har fået 
til opgave at analysere, hvordan besparelseskravene 
kan opnås gennem forbedrede sagsprocedurer, bedre 
it-systemer eller anden organisering af de administra-
tive opgaver. FLT har som mål, at der ikke må ske 
forringelser i serviceniveauet for de administrative 
ydelser og at der ikke må flyttes administrative op-
gaver til VIP. 

Arbejdsgrupperne har fremsat en række forslag til, 
hvordan disse administrative effektiviseringer kan 
opnås. Eksempelvis er der inden for uddannelsesom-
rådet sket en betydelig standardisering af de stud-
ieadministrative processer. Det betyder, at en række 
ledige stillinger ikke bliver genbesat, hvilket bidrager 
til de administrative besparelser. På økonomiområdet 
forventes det, at der kan opnås en effektivisering i et 
antal administrative stillinger når det nye regnskabs-
center etableres. Derudover vil Retsmedicinsk Institut 
reducere et betydeligt antal administrative stillinger 
som konsekvens af instituttets investeringer i automa-
tisering og digitalisering af deres sagsgange. FLT har 
tiltrådt arbejdsgruppernes anbefalinger. 

Som en afværgeforanstaltning har ledelsen og FSU af-
talt, at der kan være mulighed for frivillige fratrædelse-
sordninger. Hvis man allerede går med overvejelser 
om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller 
hvis man af andre grunde kan være interesseret i 
en ordning, kan man tilkendegive sin interesse ved 
at tage kontakt til sin nærmeste leder og/eller din 
tillidsrepræsentant. 

Nedgang i arbejdstid kan også være en mulighed. Hvis 
man har overvejelser heromkring, kan man ligeledes 
kontakte sin nærmeste leder eller tillidsrepræsent-
ant. Når man endeligt har besluttet sig for frivillig 
fratræden eller nedsat arbejdstid, skal man senest den 
30. november 2011 sende sin interessetilkendegivelse 
om frivillig fratræden til fakultetssekretariatet, att. 
Petrine Jo Bødker på pjob@sund.ku.dk.. 

Spørgsmål vedr. baggrunden for Genopretningsplanen 
eller til processen kan stiles til personalechef Lisbeth 
Enslev Dybdahl eller AC-fuldmægtig Petrine Jo 
Bødker. 

I begyndelsen af december måned vil FLT vurdere, 
hvor stor en del af de administrative besparelser kan 
opnås gennem naturlig afgang og aftaler om frivillig 
fratræden. FLT vil primo december også tage still-
ing til, om der er behov for afskedigelser. Eventuelle 
afskedigelser forudsætter dog at KU’s bestyrelse har 
godkendt universitetets budget for 2012. Ledelsen og 
FSU har aftalt, at eventuelle afskedigelser vil finde 
sted i december måned for hurtigst muligt at skabe 
klarhed om situationen for den enkelte administrative 
medarbejder. 
Yderligere information: Fakultetsdirektør Arnold 
Boon, boon@sund.ku.dk
 
Offentlig Penkowahøring på KU den 
3. november kl. 13-16.30

KU inviterer offentligheden, medarbejdere og studer-
ende til høring om Penkowa-sagen. Høringen foregår 
torsdag 3. november kl. 13-16:30 i Alexandersalen.

Se programmet: http://event.ku.dk/hoering/program/
Program.pdf/ 

Under høringen vil et panel bestående af rektor, prorek-
tor, universitetsdirektøren og tre dekaner redegøre for 
de undersøgelser, der blev sat i gang i vinter. De vil også 
give en status på de initiativer, ledelsen iværksatte 
som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse 
for at forhindre lignende sager fremover. Desuden 
giver prorektor Thomas Bjørnholm en status på 
undersøgelsen af Milena Penkowas samlede forskn-
ingsproduktion, som KU har iværksat.

Høringen afsluttes med en debat, hvor tilhørerne får 
mulighed for at stille spørgsmål til ledelsesrepræsent-
anterne og Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen

Tilmelding er nødvendig på http://event.ku.dk/hoer-
ing 

Rundt om Campus
Polystyrenkugler skal i plastposer
Har du polystyrenkugler / flamingodimser (f.eks. fra 
pakker med skrøbeligt indhold), som skal smides ud, 
skal de i en lukket plasticpose. Polystyrenkuglerne 
flyver nemt væk, når containerne tømmes i varegården 
- og polystyrenkugler i krogene pynter ikke.

Der er penge i pap og papir!
SUND tjener penge på, at vi giver papir og pap til gen-
brug. Husk derfor at sortere papir og pap fra, når du 
smider andet affald ud. Der er opstillet papircontainere 
rundt om på Panum, og har du ikke allerede en kasse 
til genbrugspapir på dit kontor, så hent en hos Logistik 
i Varegården. Kasserne skal du selv tømme, så gør det, 
inden de bliver for tunge. Læs mere om affaldssortering 
på: http://sund.ku.dk/for_ansatte/affald/  

Køb billetter til årsfesten på KU den 18. november 

Der er stadig billetter til aftenarrangementet ved 
KU’s årsfest 18. november for KU’s medarbejdere 
og studerende. Arrangementet foregår i DR’s Kon-
certhus og består af en buffet og en klassisk koncert 
med DR UnderholdningsOrkestret samt en koncert 
med Tina Dickow akkompagneret af Underholdning-
sOrkestret. 

Billetterne til 395 kroner (plus gebyr) pr. billet - max 
fire per bestilling - købes gennem Billetlugen og ink-
luderer buffet og to drikkevarer. Ved bestilling opgives 
kodeordet: KU

Yderligere information: https://intranet.ku.dk/ku/Nyh-
eder/Sider/billetsalgettilaarsfestenbegynderidag.aspx  

SUND-info
Redigeret af Markus/MOK.red.
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IMCC’s Københavns Generalforsamling 

torsdag d. 24. november 2011

I inviteres hermed til månedsmøde og  ordinær generalforsamling torsdag d. 24. 
november i Studenterhuset, Panum Instituttet.

Månedsmøde
Månedsmødet starter kl. 17.00 og varer ca. en halv time, hvor både lokalbestyrelsen 
og undergrupper vil bringe NYHEDER siden sidste møde. Man kan derfor få et godt 
indtryk af hvad der rører sig i hele organisationen på ganske kort tid :-)

IMCC København Generalforsamling
Alle medlemmer af IMCC København, som har betalt kontingent for 2011 er stem-
meberettigede. 
Interesserede ikke-medlemmer er naturligvis mere end velkommen til at deltage 
til mødet. 

Vedhæftet findes IMCC Københavns vedtægter fra 2010. Ethvert medlem af IMCC 
har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer - man opfordres derfor til at 
læse dem igennem og kom gerne med forslag til ændringer, hvis man finder det 
relevant. 

Forslag til ændringer skal sendes til lokaladministrationen på adm-copenhagen@imcc.
dk senest d. 9. november.

IMCC Københavns vedtæger pr. 25.11.2010

Der vil være valg til en ny lokalbestyrelse og det skal meddeles, at samtlige poster 
i lokaladministrationen vil være på valg. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen er udfordrende og fantastisk givende! Som medlem af 
lokalbestyrelsen er man med til at holde IMCC København kørende, hvilket inde-
bærer en række forskellige opgaver. 
Vi er ansvarlige for at afholde fælles IMCC arrangementer, som fx. IMCC Infodag, 

månedsmøder, udarbejdelse af informationsmateriale, arrangere kurser og sociale 
arragementer. Lokalbestyrelsen har også til opgave at skabe gode arbejdsforhold 
for lokalsekretæren og optimere IMCC kontoret. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen skaber mulighed for at lære organisationen bedre at 
kende og man får indsigt i hvad der rører sig - både på lokalt og nationalt plan. 

Man behøver på ingen måde at være en gammel og garvet IMCC’er for at stille op 
til lokalbestyrelsen, det kan tværtimod være en rigtig god måde at lære organisa-
tionen at kende.

Følgende ansvarsposter vil være på valg
- Formand
- Økonomiansvarlig
- IT-ansvarlig
- Socialansvarlig
- PR-ansvarlig
- Bæredygtighedsansvarlig

Det skal dog understreges, at man ikke behøver at stille op til en ansvarspost, men 
kan sagtens stille op som menig medlem.

Så hvis du vil lære IMCC, er vild med organisatorisk arbejde, udvikle IMCC 
København og have tættere kontakt til undergrupperne, så er lokalbestyrelsen 
lige noget for dig!

Det kan kun anbefales og det kræver ikke andet end vilje og ansvarlighed.

Har man lyst til at hoppe med i lokalbestyrelsen eller har spørgsmål er man mere 
end velkommen til at skrive til adm-copenhagen@imcc.dk eller ringe til mig per-
sonligt på 6067 7296.

Vi glæder os til at se Jer alle!

Mvh. IMCCs lokalbestyrelse

En dag på kontoret i Bolivia

I denne sammenhæng er der ikke tale om kon-
toret i San Lucas, hvor vi udsendte arbejder til 
daglig. Nej, scenen udspiller sig på skattekon-
toret i Sucre, Bolivias næststørste by.

Målet med mit besøg er som ny legal repræsentant at 
få overdraget ansvaret for vores organisation, IMCC 
Uland i Bolivia.En umiddelbart enkelt og overkom-
melig opgave.Men ikke I det bolivianske bureaukrati, 
hvor simple procedurer let bliver meget komplicerede. 
Jeg vil nu fortælle om mit møde med bureaukratiet og 
mine fem besøg på skattekontoret.

1. besøg 21. juli: Jeg henvender mig medde doku-
menter, der hidtil har været krævet for overdragelsen 
af ansvaret.Skattekontorets chefsiger, at alle pa-
pirer er i orden, men at den medbragte elregning og 
foreningsreglementerunødvendige. Det eneste, der 
mangler, er mine legitimitetspapirer, der på spansk 
hedder credential. Herefter er overdragelsen blot en 
formalitet, siger han
.
2. besøgkl. 10:00 den 9. august: Velforberedt henv-
ender jeg mig med de anviste papirer til kontorchefen. 
Han siger, at papirerne er i den skønneste orden, og jeg 
kan henvende mig til en hvilken som helst skranke, 
hvor hans søde ”niñas” (piger), ment nedladende,vil 
være behjælpelige.
Ved skrank-
en får jeg at 
vide, at jeg 
ikke behøver 
at trække et 
nummer, så 
jeg sætter 
mig i køen 
og venter. 
E n  l i l l e 
times tid se-
nere går det 
op for mig, 
at jeg alli-
gevel skulle 
have trukket et nummer, og at jeg nu er sidst i køen. 
Da det endelig er min tur, får jeg at vide, at jeg ikke 
skulle have henvendt mig her og bliver anvist en ny 
kø. ”Niñaen” ved den næste skranke fortæller mig, 
at minelegitimitetspapirer, som de ser ud nu, ikke 
kan anvendes. Anskaffelsen af nye papirer vil kræve 
et besøg hos Udenrigsministeriet i hovedstaden La 
Paz, hvilket ville betyde en 12 timers køretur i bil. 
Jeg fortæller, at legitimitetspapirerne blev brugt ved 

sidste overdragelse, og at chefen har sagt god for det. 
Hun går op til chefen, vender tilbage kort efter og 

beklager, men at hendes ord står ved magt. ”Jamen 
- han sagde…!?”Forsøger jeg forgæves.

3. besøg kl. 14:30 samme dag: Kontoret åbner igen 
efter siestaen. Jeg har i mellemtiden kontaktet den 
danske ambassade, der fortæller, at papirerne, som 
”niñaen” efterspurgte, slet ikke udleveres til NGO’er. 
Jeg tager tilbage til skattekontoret. Denne gang 
med backup fra Nicola, min danske kollega. Efter en 
times obligatorisk ventetid får vi fat på chefen. Han 
tilkalder sin ”niña” og fortæller hende hånligt, mens 
han gnider sine øjne, at nu har hun bare at gøre, som 
han siger, og acceptere mine papirer. Efter endnu en 
halv times venten hedder det nu: Du kan ikke få over-
draget ansvaret, da du ikke har medbragt din sidste 
elregning. ”Jamen – han sagde…!?”Forsøger jeg, men 
igen forgæves. 

4. besøg kl. 16:00 samme dag: Efter en time hos 
banken får jeg fremskaffet en elregning. Tilbage på 
kontoret venter jeg endnu en time, inden jeg pænt får 
at vide, at det ikke kan lade sig gøre, da jeg ikke har 

medbragt mit pas. ”Jamen - han sagde…!?”Endelig 
virker bønnen overfor den opgivende ”niña”.Efter at 
have sat min signatur på syv til otte forskellige papirer, 
får jeg endelig mit ansvarspapir, og jeg mangler nu 
KUN at få lavet nogle legaliserede kopier.

5. besøg kl. 17:30 lige før lukketid: Jeg kommer 
tilbage til kontoret efter at have stået i kø lige om 
hjørnet for at få taget fem kopier. ”Niñaen” legaliserer 
papirerne og mine mange frustrationer får en ende.
Denne gang tog det heldigvis kun én dag at få over-
draget ansvaret. Mange andre ting trækker ud over 
flere år. Og som ny legal repræsentant må jegruste 
mig til mangeflere af slagsen.
I en artikel i Danidas blad, Udvikling, om de Lati-
namerikanske landes manglende udvikling, lægger 
Oscar Arias, Nobel-prismodtager og tidligere præsident 
i Costa Rica, blandt andet vægt på netop det tunge 
bureaukrati:
”De må reducere antallet af uhensigtsmæssige regula-
tiver, tiltrække investeringer og fremme formidlingen 
af viden. De må med andre ord forstå, at pragmatisme 
er den nye universelle ideologi – og at det, som Deng 
Xiaoping engang udtrykte det, er lige meget om katten 
er sort eller gul, bare den kan fange mus.”

IMCC Uland er en studenter-
organisation udelukkende 
bestående af frivillige. I 
øjeblikket har IMCC Uland 
projekter i 3 lande – Ghana, 
Bolivia og Mali.
Læs mere på
 www.imcculand.dk

basisgrupper
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KURSUS I NEUROOFTALMOLOGI
Øjnene er hjernens spejl og rummer en indsigt til 
hjernen. 

Vores kursus lægger vægt på en neurologisk tilgang 
til øjnene og giver en gennemgang af undersøgelse 
og fortolkning af den neurologi der kan udledes 
af øjnene.

D. 29 november kl 17-19, Kemigangen rum 
1.2.16

Underviser er overlæge, dr.med. Klaus Hansen fra Rigshospitalet.

Tilmeldingen åbner d. 15. november kl. 16. 
For at tilmelde dig skal du skrive en mail til:

basalneuro@forniks.dk

Husk at angive dit navn, alumni.ku.dk 
mailadresse, semestertrin og telefonnum-
mer.

Krav til deltagere: 
Deltagelse i FORNIKS’ basale neurologiske 
undersøgelse ELLER 10. semester og derover 
ELLER tilsvarende erfaringer.

Vi ses!
FORNIKS 
(FORening af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk
 

KURSUS I NEUROOFTALMOLOGI
Øjnene er hjernens spejl og rummer en indsigt til hjernen. 
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Øjnene er hjernens spejl og rummer en indsigt til hjernen. 

Vores kursus lægger vægt på en neurologisk 
tilgang til øjnene og giver en gennemgang 
af undersøgelse og fortolkning af den 
neurologi der kan udledes af øjnene.
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Krav til deltagere: 
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10. semester og derover ELLER tilsvarende erfaringer.

Vi ses!
FORNIKS
(FORening af Neuro Interesserede 
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

Vil du ud med EXCHANGE til 
sommer?
Nedenstående finder du de lande, som IMCC har ex-
changekontrakter med for sæsonen 1. april 2012 til 31. 
marts 2013. 

  
 

                                      

  

 

Vil du ud med EXCHANGE 
til sommer? 

Nedenstående finder du de lande, som IMCC har exchangekontrakter med for sæsonen 
1. april 2012 til 31. marts 2013.  
 

LAND Antal 
pladser  

Særlige betingelser 

 

Bahrain 2 Juli og august: påbegyndt 6. Semester 
Resten af året: Alle studietrin 

Brasilien 
Obs: To organisationer, 
Brazil IFMSA 
Brazil DENEM 

6 Klinisk erfaring på den afdeling man søger. 
Kendskab til portugisisk el spansk anbefales. 

Canada*, 
Quebec 

2 1 engelsk og 1 fransk plads 

Min 9. Semester 

Canada* 2 11. semester, engelske pladser 

Ecuador 2 Alle studietrin. Engelske pladser 

Egypten 
Obs. To organisationer: 
IFMSA –Egypt 
EMSA - Egypt 

5 Alle studietrin. 
  
 

                                      

  

El Salvador 2 Alle studietrin.  
Spansk påkrævet 

Frankrig 2 Påbegyndt 6.semester  
Fransk anbefales 

Ghana 6 Påbegyndt 6.semester 

Grækenland 2 Påbegyndt 6.semester  
Begge i juli. Eller evt. udenfor sommerferien 

Holland 1 Påbegyndt 6.semester 
Juli 

Island 2 Påbegyndt 6.semester 
1 plads er unilateral 

Israel 6 Påbegyndt 6.semester 
Evt. præklinisk  
Juli – Oktober 

Italien 2 Påbegyndt 6. semester  
Begge i juli 

Jamaica 2 Påbegyndt 6. Semester 

Japan 5 Påbegyndt 6.semester 

Jordan 2 Påbegyndt 6.semester 

Litauen 1 Påbegyndt 6. semester 

Kurdistan-Irak 1 Påbegyndt 6. Semester 

Ikke i juni og august. 

Kuwait 1 Klinisk erfaring på den afd. man søger, engelske 
pladser 

  
 

                                      

  

Libanon 2 Påbegyndt 6. Semester 

Malta 2 Påbegyndt 6. semester 
Evt. præklinisk 

Mexico 6 Påbegyndt 6.semester 

Nepal 2 Påbegyndt 6. Semester 
Unilaterale pladser 

Peru 
IFMSA Peru 

1 Alle studietrin.  
Spansk anbefales 

Peru  
APEMH Peru 

2 Påbegyndt 6. semester 
Spansk anbefales 

Rusland 2 Påbegyndt 6. Semester 
Skt. Petersborg (1 plads), Moskva el. Skt.Petersborg 
(1 plads) 

Serbien 1 Alle semestertrin 

Spanien, 
Catalonien 

2 Påbegyndt 6.semester 
august 

Spanien, øvrige 3 Påbegyndt 6.semester 
Juli eller august 

Taiwan 4 Påbegyndt 6. semester 

Tunesien 2 Alle studietrin 

Tyrkiet 4 Påbegyndt 3. semester 

Tyskland 2 Påbegyndt 6. semester 

Ungaren 1 Påbegyndt 6. Semester 
Engelske eller tyske plads efter ønske 

  
 

                                      

  

USA 1 Sidste del af studiet.  
Februar eller marts 

Østrig  2 Påbegyndt 6. semester 
Engelske pladser, dog tyske i Wien 

* Hvis du søger exchange i Canada, skal du være opmærksom på ekstra bureaukratiske problemer, 
der medfører, at Canada kræver alle papirerne op til 7 mdr. i forvejen. 

 

Oplysninger om mulige afdelinger og byer, samt de enkelte landes specifikke krav 
findes på www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php 

 

Ovenstående krav er kun vejledende.  
Det er dit eget ansvar, at du opfylder kravene på tidspunktet for dit exchangeophold.  

Ang. unilaterale pladser (Island og Nepal), her skal både betales gebyr til IMCC og 
modtagerlandet. Ved gennemført ophold refunderes gebyret fra IMCC. 

Fristen for aflevering af ansøgning er 1. december 2011. Skemaet findes på 

imcc.dk  udvekslings- og klinikophold  Exchange, hvor landelisten også ligger. 

Et exchangeophold koster 2500 kr. og dækker logi og et måltid mad om dagen i en 
måned i dit værtsland. Kvittering for indbetaling af gebyret skal vedlægges din 
ansøgning samt dokumentation for medlemskab af IMCC.  

Hvis der udfyldes evaluering efter endt ophold refunderes 200 kr.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til leocopenhagen@gmail.com, eller til 
neo.denmark@gmail.com. 

God fornøjelse og rigtig god tur! 

Med venlig hilsen 

IMCC Exchange København 

  

* Hvis du søger exchange i Canada, skal du være 
opmærksom på ekstra bureaukratiske problemer, 
der medfører, at Canada kræver alle papirerne op 
til 7 mdr. i forvejen.

Oplysninger om mulige afdelinger og byer, samt 
de enkelte landes specifikke krav findes på www.
ifmsa.net/public/ecscopeselect.php

Ovenstående krav er kun vejledende. 
Det er dit eget ansvar, at du opfylder kravene på 
tidspunktet for dit exchangeophold. 
Ang. unilaterale pladser (Island og Nepal), her 
skal både betales gebyr til IMCC og modtagerlan-
det. Ved gennemført ophold refunderes gebyret 
fra IMCC.
Fristen for aflevering af ansøgning er
 
1. december 2011
 
Skemaet findes på imcc.dk Đ udvekslings- og 
klinikophold Đ Exchange, hvor landelisten også 
ligger.
Et exchangeophold koster 2500 kr. og dækker 
logi og et måltid mad om dagen i en måned i dit 
værtsland. Kvittering for indbetaling af gebyret 
skal vedlægges din ansøgning samt dokumenta-
tion for medlemskab af IMCC. 
Hvis der udfyldes evaluering efter endt ophold 
refunderes 200 kr. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
til leocopenhagen@gmail.com, eller til neo.
denmark@gmail.com.
God fornøjelse og rigtig god tur!
Med venlig hilsen
IMCC Exchange København
 

  
 

                                      

  

 

Vil du ud med EXCHANGE 
til sommer? 

Nedenstående finder du de lande, som IMCC har exchangekontrakter med for sæsonen 
1. april 2012 til 31. marts 2013.  
 

LAND Antal 
pladser  

Særlige betingelser 

 

Bahrain 2 Juli og august: påbegyndt 6. Semester 
Resten af året: Alle studietrin 

Brasilien 
Obs: To organisationer, 
Brazil IFMSA 
Brazil DENEM 

6 Klinisk erfaring på den afdeling man søger. 
Kendskab til portugisisk el spansk anbefales. 

Canada*, 
Quebec 

2 1 engelsk og 1 fransk plads 

Min 9. Semester 

Canada* 2 11. semester, engelske pladser 

Ecuador 2 Alle studietrin. Engelske pladser 

Egypten 
Obs. To organisationer: 
IFMSA –Egypt 
EMSA - Egypt 

5 Alle studietrin. 

FORSKNING ER FEDT – forskning i 
udlandet er federe

Tag med IMCC Research Exchange 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 da-
gen under hele opholdet. Mød mennesker fra hele verden 
samtidig med at du får en enestående mulighed for at 
forske i et projekt 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 ansøgningsformu-
laren på www.imcc.dk inden d. 1. december 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 forskningssteder. 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 kontakt venligst:

Dana Cotong, Lokalformand København
Research-kbh@imcc.dk
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KIROPRAKTIK - HVAD ER DET NU LIGE DET GÅR 
UD PÅ??
-og er det ikke for nylig blev erklæret uviksomt i et Cochrane studie?

“Kiropraktorer er laver ikke andet end at knække leddene på folk”, “kiroprak-
tik er farligt for personer med arthrose og diskusprolaps”. Dette er klassiske 
fordomme om kiropraktik, men ved du egentlig nok til at kunne vejlede dine 
patienter i forhold til brugen kiropraktik, enten som supplement eller alternativ 
til traditionel lægebehandling?

MIKAM inviterer nu alle SUND studerende til et arrangement med cand.manu. 
(kandidat i biomekanik/kiropraktik) Jacob West og cand.manu. Jonas Loft. De vil 
fortælle hvornår og hvilke lidelser kiropraktik kan og ikke kan afhjælpe, desuden 
vil de demonstrere enkelte behandlingsteknikker og svare på spørgsmål fra os.

Hvornår: Mandag d. 21. november fra 16-18.
Hvor: Panum Instituttet (lokale følger senere)
Tilmelding: arrangementet er åbent for alle nysgerrige, såvel kritikere som til-
hængere, men du må meget gerne sende en mail til Maria på marikaterry@gmail.
com, hvis du påtænker at komme.

Maria Therese Rasmussen/MIKAM

basisgrupper
Vil du på jobmission?

Vidste du, at 80 % af alle, der forfølges pga. deres tro er kristne? At det drejer sig om 
mere end 100 mio. kristne, der hver dag betaler en høj pris for deres tro? Faktisk lever 
2/3 af verdens befolkning i lande med begrænset religionsfrihed. 

Du kan rejse ud til sådanne lande og arbejde/studere samtidig med, at du er en opmun-
tring for de kristne i landet og deler din tro med de mennesker, du møder.

”Jobmission” støtter disse intentionelle udlandsophold og kommer og fortæller om 
den spændende mulighed for at kombinere din sundhedsvidenskabelige faglighed som 
studerende/færdiguddannet med din kristne tro.

Kom og bliv inspireret 17. november kl. 16.30-19.30 i Store Mødesal.
Der vil være kaffe- og kagepause og senere aftensmad. Meld dig til på Facebookeventet 
”Jobmission” eller til elisabeth.orskov@gmail.com.
Kærlig hilsen Kristne Medicinere

Kom til PIT’s LEGATMØDE

Onsdag d. 9. november i lokale 29.01.30
(ved tandlægerne) kl. 16.00-17.00 

Mangler du penge til dit udenlandsophold?
Aner du ikke, hvor du skal ende og begynde?

Har du lyst til at få råd og vejledning fra én, som selv har 
haft stor succes med søge legater. 

Så tag en ven i hånden og find ud af, hvordan du skal finan-
siere din rejse. 

Vi glæder os til at se dig.                                                  

            

Vil du vVil du væære med i arrangre med i arrangøørgruppen som skal rgruppen som skal 
planlplanlæægge en tvgge en tvæærfaglig rfaglig 
patientsikkerhedskonference for studerende i forpatientsikkerhedskonference for studerende i forååret ret 
2012 ?2012 ?

Bliv en del af et spBliv en del af et spæændende nyt studenternetvndende nyt studenternetvæærk og  rk og  
llæær folk at kende pr folk at kende påå tvtvæærs af studieretninger.rs af studieretninger.

OpnOpnåå praktiske erfaringer indenfor praktiske erfaringer indenfor 
konferenceafviklingkonferenceafvikling

Vi har brug for alle der har lyst og mod pVi har brug for alle der har lyst og mod påå opgaven. opgaven. 
Du behDu behøøver ikke at have prver ikke at have prøøvet noget lignende fvet noget lignende føør.r.

Duk op d. 17/11 og hDuk op d. 17/11 og høør meget mere om projektet og r meget mere om projektet og 
hvordan du bliver en del af det! hvordan du bliver en del af det! 

InfomInfomøødet foregdet foregåår pr påå::

Studenterhuset (Loungen pStudenterhuset (Loungen påå 1. sal)1. sal)

Panum InstituttetPanum Instituttet

NNøørre Allrre Alléé 66

2200 K2200 Køøbenhavn Nbenhavn N

(Ring 28136384 hvis du ikke kan finde os p(Ring 28136384 hvis du ikke kan finde os påå dagen)dagen)

Vi glVi glææder os til at se dig!der os til at se dig!

Kontakt os og se mere på www.sfsp.dk

Studerende for
Sikre Patienter

Vil du vVil du vVil du vVil du vVil du vææVil du væVil du vææære med i arrangre med i arrangre med i arrangre med i arrangre med i arrangøre med i arrangøre med i arrangøre med i arrangøre med i arrangre med i arrangre med i arrangre med i arrangøre med i arrangre med i arrangre med i arrangøøøre med i arrangøre med i arrangøre med i arrangøre med i arrang rgruppen som skal rgruppen som skal rgruppen som skal rgruppen som skal rgruppen som skal 
planlplanlplanlplanlplanlææææægge en tvgge en tvægge en tvægge en tvgge en tvgge en tvææææærfaglig rfaglig 

re med i arrang
rfaglig 

re med i arrang
rfaglig rfaglig rfaglig 

patientsikkerhedskonference for studerende i forpatientsikkerhedskonference for studerende i for
planl
patientsikkerhedskonference for studerende i for
planl gge en tv
patientsikkerhedskonference for studerende i for

gge en tv rfaglig 
patientsikkerhedskonference for studerende i for

rfaglig 
patientsikkerhedskonference for studerende i forpatientsikkerhedskonference for studerende i forpatientsikkerhedskonference for studerende i foråååååret ret ret ret ret 
2012 ?2012 ?2012 ?2012 ?2012 ?

Bliv en del af et spBliv en del af et spBliv en del af et spBliv en del af et spBliv en del af et spææææændende nyt studenternetvndende nyt studenternetvndende nyt studenternetvndende nyt studenternetvndende nyt studenternetvææææærk og  rk og  rk og  rk og  rk og  
lllllææææær folk at kende pr folk at kende pr folk at kende pr folk at kende pr folk at kende pååååå tvtvtvtvtvæætvætvææærs af studieretninger.rs af studieretninger.rs af studieretninger.rs af studieretninger.rs af studieretninger.

Infomøde om 
Patientsikkerhedskonference 

2012

17. nov. 2011 kl. 17-19

Studerende for Sikre Patienter er et Studerende for Sikre Patienter er et 

tvtvæærfagligt netvrfagligt netvæærk for sundhedsfaglige rk for sundhedsfaglige 

studerende, der arbejder for et studerende, der arbejder for et 

sundhedsvsundhedsvææsen med patienten i centrum. sen med patienten i centrum. 

Med netvMed netvæærket rket øønsker vi at pnsker vi at pååvirke virke 

fremtidens sundhedspersonale og bidrage fremtidens sundhedspersonale og bidrage 

til en kultur, hvor der til en kultur, hvor der ååbent og frit kan bent og frit kan 

tales om f.eks. utilsigtede htales om f.eks. utilsigtede hæændelser, ndelser, 

llææres af dem og derigennem fremme res af dem og derigennem fremme 

patientsikkerheden.patientsikkerheden. Bliv en del af  Bliv en del af  

Studerende for Sikre Patienter og bliv en Studerende for Sikre Patienter og bliv en 

del af et stdel af et stæærkt netvrkt netvæærk af kommende rk af kommende 

forandringsagenter i sundhedsvforandringsagenter i sundhedsvææsenet.  senet.  

Se mere og tilmed dig vores nyhedsbrev 
på:  www.sfsp.dk 

Eller scan koden med din smartphone

Studerende for
Sikre Patienter

Studerende for Sikre Patienter

Hvem er vi?

 



1111basisgrupper

Ekstraordinær generalfor-
samling i PMS
Torsdag d. 24. november kl. 17 i Studenterhusets 
store mødelokale.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
8) Eventuelt

Med venlig hilsen
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Foredrag i videnskabsetik 
PUFF inviterer alle interesserede til foredrag i 
videnskabsetik. 

Skal du lave forskning kan du ikke undgå at skulle 
indtænke etik.
PUFF ønsker derfor at give en god introduktion 
til vores
videnskabsetiske system i Danmark.
 
Store Mødesal Den 23 november kl. 16.15. Alle er 
velkommen! 

Program:
16.15-17:00: Lektor Peter Rossel: Det historiske 
grundlag for det moderne videnskabsetiske sys-
tem. 
17:20-18:05: Specialkonsulent Susanne Pihl Jakob-
sen: Komitesystemets opbygning, patientrettigh-
eder, risikovurdering og anmeldelsespligt.  

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

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

Kommende PUFF arrangementer:
•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 

•

•

•

•

•

Foredrag om Doping og 
Udholdenhedssport
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!

Er du interesseret i idræt 
og/eller idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for 
dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, 
workshops
og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idræts-
medicin og 
forbedre uddannelsesmulighederne indenfor id-
rætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år. 
Medlemskabet varer fra september-september og 
giver adgang til alle vores arrangementer.
Det er ok at være passiv medlem, men vi søger 
også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller mød op til 
vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag i hver måned-
på 1. sal i Studenterhuset
Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop kaffe. 
Det er helt gratis og uforpligtende.

SIMS månedsmøde på mandag d. 
14. november kl. 17

Uddelingstider

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

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!

Foredrag om 
børnerets-
medicin 
v/Steen Holger Hansen – Rets-
medicinsk Institut

Onsdag d. 9. november 2011 kl. 
16.30-18.00 
- i LILLE MØDESAL (til højre 
på vej mod kantinen)

Steen er lektor på Retsmedicinsk institut og vil 
fortælle om den retspatologiske       børneun-
dersøgelse herunder vil han bl.a. fortælle om 
vuggedød (SIDS - Sudden Infant death syndrome) 
samt børnemishandling – hvornår det mistænkes 
og hvordan det undersøges.
Foredraget er relevant for alle specialer, idet det er 
et emne som alle læger burde have kendskab til.

Kom til et spændende og relevant foredrag – 
alle er meget velkomne!

PIPPI

 

 

Foredrag om børneretsmedicin   
 

v/Steen Holger Hansen – Retsmedicinsk Institut 

 

Onsdag d. 9. november 2011 kl. 16.30-18.00  

- i LILLE MØDESAL (til højre på vej mod kantinen) 

 

 

 

          Steen er lektor på Retsmedicinsk institut og vil fortælle om den retspatologiske       
børneundersøgelse herunder vil han bl.a. fortælle om vuggedød (SIDS - Sudden Infant death 
syndrome) samt børnemishandling – hvornår det mistænkes og hvordan det undersøges. 

Foredraget er relevant for alle specialer, idet det er et emne som alle læger burde have 
kendskab til. 

 

Kom til et spændende og relevant foredrag – alle er meget velkomne! 
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10-14 point 
Den afslappede

Du er typen som kommer ca. halv formiddag/
middag, en enkelt bog under armen og en kop kaffe 
i den anden hånd (gerne en stjålet kop fra klubben). 
Eventuelt kommer du uden en bog og henter en 
ovre ved reolerne. Du sætter dig herefter ved en 
vilkårlig plads, smider skoene, smækker dine lidt 
ildelugtende sokker op på et tilfældigt bord afhængig 
af dine bens længde og åbner føromtalte bog. Du 
forstår ikke helt pointen med noter og heller ikke det 
med at have syv bøger på sin læseplads på en gang 
- man kan jo kun læse i en bog ad gangen.
Du forstår ikke helt når folk bliver sure hvis du 
slupre på din kaffe eller spiser et æble.....

25-29
Den virkelig irriterende

Du er typen der møder kl. 8.00 eller det vil sige det 
var det der var meningen men du havde problemer 
med at vælge stilletter. Når du endelig kommer 
vælger du en plads ved siden af hende den lidt ikke 
lige så pæne som dig som altid sukker meget fordi 
det får dig til at se lidt pænere ud. Du snøfter lidt 
efter den kolde cykeltur men du gider ikke pudse 
næse for man får altså så rød næse af det.
Herefter pakker du alle dine ting ud og sætter dem 
rigtig pænt op så du ser rigtig flittig ud. Så spiser 
du dine medbragte gulerødder mens du bladrer 
semi-hurtigt i din bog så det ligner du læser rigtig 
hurtigt. Din sidedame kigger lidt meget på dig så 
det sms'er du lige til ham den lidt lækre der sidder 
tilbagelænet med fødderne oppe.
Efter en halv times flittigt arbejde på bib går du 
rigtig pænt men larmende nok til at ham den lækre 
lægger mærke til det ud foran bib og står og snakker 
rigtig højt med dine bedste veninder.
Efter en time derude må det være nok læsning og 
du går ind igen og pakker sammen - igen højt nok 
til at ham den lækre lægger mærke til det og går 
veltilfreds efter endnu en hård dag på bib.

30-34  point
Den virkelig irritable

Du møder kl. 8.00 for at få din favoritplads og bliver 
virkelig sur hvis der er nogen der har taget den. Værst 
er det dog at få en plads langs med gangen hvor lor-
testilletter går forbi hele tiden. Du HADER folk der 
sætter sig ved siden af dig. Ekstra meget HADER du 
folk der kommer op ad formiddagen netop som din 
læsning virkelig peaker og larmer VIRKELIG meget 
når de pakker deres ting ud. Specielt hvis de har gul-
erodstænger med! Eller stilletter på! Eller hvis de 
snøfter! Eller hvis de bladrer virkelig ofte og larmende! 
Eller hvis de sms'er! Du er naturligvis for høflig til at 
bede folk pænt om at holde op med det de laver, men 
signalerer det tydeligt ved at sende dem onde øjne og 
sukke dybt tit! Så kan de lære det! 

20-24  point 
kæreste typen

Du ankommer på bib kl. 8.30 hånd i hånd med din 
kæreste. I skulle egentlig have været der kl.8.00, men 
der kom lige noget i vejen i badet.
I finder to pladser ved siden af hinanden og finder den 
samme bog op af tasken og giver hinanden et trutkys 
inden i sætter jer ned for at læse efter en fælles tilret-
telagt læseplan.
Ved 9 bliver den afstand som bægerne skaber imellem 
jer simpelthen for svær at udholde så i begynder at 
holde lidt i hånden og lidt efter kan mærke hans hånd 
glider ned over dit lår. Du giver ham et vådt kys og I 
kommer til at snave lidt mere end der passende på bib. 
Men I er heldigvis ligeglade for I elsker bare hindanden 
aå højt. Lige ved siden af jer er der en der kommer til 
kaste op.......

15-19
Facebook typen

Du har igår aftes været inde på LOL på bib på facebook 
og tjekket hvornår de andre ca. møder og stiler efter 
samme tidspunkt.
Du har egentlig intentioner om at få læst de der tre 
kapitler du lige mangler fra sidste uge men efter du 
har fundet en plads pakker du lige din computer frem 
og logger lige hurtigt på facebook.
Efter lige at have tjekket lidt flere ting på facebook 
lægger du mærke til at der er gået en time og du synes 
det må være på sin plads med en pause.
Det skriver du naturligvis på facebook og husker at 
logge af inden du går så du ikke bliver bliver fraped.
Efter din pause er du naturligvis lige nødt til at 
tjekke hvad du er gået glip af på facebook. Du lægger 
pludselig mærke til en lidt lækker fyr og hiver straks 
din scorebog frem for at se hvad han hedder. Derefter 
finder du ham naturligvis på facebook og tjekker alle 
hans venner ud for at se hvem du kender. 
Du bruger et kvarter på at tænke over om du skal 
skrive til ham og pludselig er der gået en time mere. 
Puha - pause.

35-40
Læserobotten

Du starter selvfølgelig dagen med lige at skifte tøj efter 
den 15km lange cykeltur som du er rigtig glad for at 
køre hver dag for at læse 8 timer på bib.
Du sidder naturligvis klar med dine ting pakket ud kl. 
8.00. Alle de bøger du har brug for står klar - naturligvis 
dine egne så du kan strege over med din helt egen spe-
cielle farvekode. Du er naturligvis aktuelt igang med 
2. gennemlæsning og bruger derfor farvekode 2 med 
de tynde farvede kuglepenne fordi du har gennemlæst 
med overstregere.
Den almen kendte behovspyramide er naturligvis ikke 
eksisterende før dine 8 timer er færdige og mad/toilet/
angstanfald må vente til kl. 16.00.
Du synes det er lidt irriterende at man kan høre ban-
det fra 69-timers bar, men du tager bare dine custom 
made ørepropper på og så bliver det endnu en dejlig 
dag på bib :)

TEST DIG SELV: 

Hvilken bibliotekstype er du?
Svar på spørgsmålene og tæl sammen hvor mange point du har fået

Hvad tid møder du på bib?

Kl. 8.00
Jeg stiler efter 8 men når det næsten aldrig.
Det kommer an på de andre
På et tidspunkt efter jeg er vågnet 

4
3
2
1

Beskriv dig selv med tre ord

flittig, dygtig, disciplineret
Lækker, flot, tynd
en god kæreste
OMG, LOL, ROFL 

4
3
2
1

Hvornår går du hjem?

Når jeg har været på bib i 8 timer
Når jeg løber tør for gulerødder
Når de andre går hjem
Når jeg har lyst

4
3
2
1

Hvorfor har du en MacBook Pro med på 
bib?

Mener du lenovo?
Fordi den er så flot
Fordi så kan jeg komme på facebook
Jeg har sguda ikke nogen MacBook

4
3
2
1Hvor tit holder du pauser?

Pause???
Når min kæreste gør
Ca. en gang i timen
Når jeg har lyst

4
3
2
1

Hvad gør du hvis din mobil ringer højt på 
bib?

Jeg har ikke min mobil med på bib
Jeg tager den og siger hej og vent lige lidt og 
løber ud for at tale videre
Sætter den på lydløs og skriver til den der 
ringede på facebook
Jeg lægger på og sender en sms

4

3

2
1

Hvad gør du hvis der er nogen der irriterer 
dig på bib?

Jeg har ikke tid til at blive irriteret på bib
Sender onde øjne og sukker højt
Afreagerer ved at spise en gulerod mere
Hvad skulle jeg blive irriteret over?
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Hvad har du på på bib?

Din ynglings Helly Hansen t-shirt
IKKE stilletter!!
Mine nye stilletter sæføli
tøj...
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Hvad er din holdning til gulerødder?

HATE HATE HATE!!!
Ælsker dem på bib, mmmm.
Min kæreste kan godt lide dem
Jeg har ikke en holdning til gulerødder
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Hvor mange gange læser du pensum?

Indtil mine øjne bløder!
Mindst to
Jeg stiler efter to
Øh... en?

4
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2
1

Af Anna Martha og Mia Joe/MOK.red.


