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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: Kasper Aagaard

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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Onsdag:  MOK nr 19, årgang 44 udkommer
  PMS foredrag, kl. 16, se s. 6
  Møde i MR, kl. 19, se s. 11

Torsdag: IMCC infodag, kl. 16:15, se s. 4

  

Fredag: KM lejr, se s. 4
  LAAAAAAAAAAAAAAAAAANG FREDAGSBAR, se s. 5

Lørdag: KM lejr, se s. 4
  Dennis ser noget på en hjemmeside der starter med "you"

Søndag: KM lejr, se s. 4
  Kasper Aagaard Andersen får et ekstra A i sit navn

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  NEPAID, kl. 18, se s. 4 

Tirsdag: IMCC Rwanda introaften, kl. 17, se s. 5
  Sundhed for alle møde, kl. 19, se s. 5
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Den ene balle til den anden

- Skal vi ikke prøve at være venner? 

Der har været så meget lort mellem os. 

Et hjul rullede ned af en vej og mødte en lampeånd. 
Hjulet ønskede den aldrig skulle punktere.

Så punkterede den.

Hvad er værre end orm i et æble?
- Holocaust

Hvad er værre end det?
- 6 millioner levende jøder- Tror forskningsministeren at 

der kan være liv på månen?

- Det er da ikke utænkeligt, når der er 

lys hele natten. 

En Tyrker køber en scooter og spørger 
forhandleren:
- Er der benzin nok på, til jeg kan nå 
hjem?
- Nej siger forhandleren, du skal nok 
tanke i Tyskland...! 

En ung teenage fyr kom kom en aften 
senere hjem end hans far syntes om. 
Farmand stod i entreen da knægten 
kom hjem:
- Hvor har du været? Er du klar over hvad 
klokken er?
Knægten svarer:
- Jamen, jeg har haft sex for aller første 
gang.
Farmand bliver jo lidt stolt og er slet 
ikke vred mere. Lad os få en mand-
folke-bajer.
- Har du forøvrigt nogle spørgsmål, så 
kan du jo bare spørge din far, han ved 
besked.
- Nej, det... Jo, måske. Hvor længe efter 
tror du jeg skal regne med at være øm 
i røven?

Sexlivet hos mænd over 40 er som 
en mikrobølgeovn.

- De opvarmes lynhurtigt og 20 
sekunder efter siger det “bing”!

Har du 
hørt, at Helveg sad fast 
i folketingets elevator i
næsten 10 minutter?

Er det noget.
Under strømafbrydelsen forleden stod Marianne 

Jelved en
hel time på hovedbanegårdens rulletrappe. 

To 
terninger snakker 

sammen.
Den ene har slået en 1'er og den anden 

har slået en 6'er.
Den tegning der slod en 1'er siger til den 

anden: 
- Du snyder!

Den anden svarer: 
- Og hvad så?

Det var 
første gang, Dorthe var 

på restuarant med en ung mand, og 
hun ville gøre alt for ikke at røbe sin man-

glende erfaring.
Da de havde siddet lidt, kom tjeneren.

- To påskebryg, bestilte hendes kavaler.
- Det samme til mig, tilføjede 

Dorthe! 

To bondemænd står 
og snakker.

Den ene: Ryger dine køer?
Den anden: Nej.

Den ene: Så er der ild i din 
lade. 

- Hej Dorte, vil du med hjem i en 
taxa?

- Jeg hedder ikke Dorte
- Det var ikke det jeg spurgte om.

HJÆLP!! Jeg forstår ikke, 
man må drikke 21 genstande 

om ugen, men kun en halv liter 

sodavand. Det må blive til nogle 
forfærdeligt stærke drinks 

Markus/MOK.red.

- Dok-
tor, jeg kan ikke mærke 

mine ben.
- Det ved jeg godt fru. Hansen. Jeg 

amputerede begge Deres arme 
igår 
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PIPPI FOREDRAG 

v/læge Simon Hyttel-Sørensen, neonatal afd., Rigshospitalet

Neonatologi, APGAR score, skindødhed (asfyksi) efter fødslen og afkøling af 
de nyfødte som ny procedure.

Mødet vil blive afholdt i lille mødesal ved kantinen

onsdag d. 14. marts kl. 16.30 – 18.00

Der vil selvfølgelig også være kaffe og kage - alle semestertrin er velkomne og Simon vil forsøge at gøre det 
forståeligt for alle.

PIPPI

MGP – motionsgruppen Panum (the 
Shiiit)

- Udspioner MGP-gruppen på facebook
D. 2. juni 2012 er der NORDIC RACE i Amager 
Fælled! 

WHAAAT

Nordic race er et 6,5 km løb med forskellige fysiske 
udfordringer undervejs – tjek Nordicrace.dk. 
Løbet koster udgangspunkt 300,- kr (inkl. godte-vold-
somt-pose med energibar og andre oralt stimulerende 
substanser).

MEN MEN MEN hvis der er mere end 10 tilmeldinger 
INDEN fredag d. 2 marts kan MGP kan skaffe 15 % 
rabat til YOU/dig/dich/tu! 

Tilmeldingen er i første omgang ikke bindende, og 
betaling kommer til at foregå senere 
– tilmelding foregår ved at sende en mail til rebecca.
scherwin@gmail.com  indeholdende navn, semestertrin, 
øjenfarve og karakter fra idræt i gymnasiet (vigtigt)! 

Det er muligt at tilmelde sig både som hold af 4 personer 
og som enkeltperson. MGP kan stå for koordinering af 
hold, hvis man ønsker at deltage som en del af et hold, 
men ikke selv kan ruske op i 3 ugidelige venner.

Peace IN/ MGP

Kristne Medicinere lejr
 
Den 2.-4. Marts 2012 afholder Kristne Medicinere 
den årlige landsdækkende lejr i spejderhytten 
Viggahus, Stenløse. Programmet og info kan ses 
på Facebook, søg ”KM lejr”.  Vi får besøg af Dr. 
Alex Bunn. Alex er uddannet infektionsmediciner, 
har en mastergrad i medicinsk etik og arbejder 
som fængselslæge i et af Londons mest berygtede 
fængsler. Han skal undervise i konceptet ”whole 
person medicine”. Han vil dele ud af sine erfaringer 
om at være læge for brudte mennesker, hvor de 
psykiske, sociale og åndelige aspekter fylder langt 
mere end de somatiske. 
Alle interesserede er hjerteligt velkomne! Delt-
agergebyret er meget lavt. Tilmelding og mere info 
via Facebook eller kristnemedicinere@gmail.com
Lejren er økonomisk støttet af fakultetets stu-
denterpulje, Studenterklubben og FADL. 
Mange tak for støtten!

Månedsmøde i NepAid

NepAid holder månedsmøde mandag den 5. marts 
kl. 18.00 i studenterhuset.

Vi er en undergruppe af IMCC, der arbejder med 
Sundhedsprojekter i Nepal. 

Vi starter på nyt projekt netop nu, så der er god 
mulighed for indflydelse for nye medlemmer.

Vel mødt, NepAid

Frivillige til Global Health Challenges sommerskole 
søges!
Vil du være med til at arrangere dette års sommerskole 
i Global Health Challenges? 
Så kom til introduktionsmøde torsdag d. 21. marts kl. 16 
på Copenhagen School of Global Health på CSS, Øster 
Farimagsgade, bygning 33, 2 sal.

Hvad laver man på en sommerskole i 
Global Health Challenges? 
Sommerskolen i Global Health Challenges er en 2 ugers 
international sommerskole, der finder sted fra d 13. – 24. 
August 2012. Som læge og sundhedsfaglig i en verden, 
der bliver mere og mere globaliseret er det nødvendigt 
at vide noget om, hvorledes globaliseringen påvirker 
sundhed og sundhedssystemer internationalt såvel som 
i Danmark. Sommerskolen dækker emner som: “Com-
municable and Non-Communicable Diseases – and the 
Double Burden of Disease”, ”Migration and Mental 
Health”, “Brain-drain”, ”Global Health Care Systems”, 
”Global Actors in Health Policies”, ”Environment and 
Health”, ”Human Rights”, ”Global Drug Policies”, og 
meget mere.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på kurset og 
du vil få den obligatoriske bogpakke gratis (normalpris 
350 kr). Herudover bliver du en del af det team, der står 
for afholdelse af kurset og arrangementerne ud over 
dagsprogrammet. Det vil forventes at man kan deltage 
i ca. 5 møder op til kurset og bruger en del af sin fritid 
under kurset til arrangementer og fælles aktiviteter 
– det hele er med garanti sjovt og udfordrende!

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete 
opgaver og om kurset, så send en mail til Sandra på 
sandrav@sund.ku.dk og få nærmere information.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskolen i Global 
Health Challenges er også meget velkomne på oven-
stående e-mail adresse. 
Se eventuelt mere information om kurset på www.
globalhealth.ku.dk/courses/details/ssghc/ 

Jeg glæder mig til at se Jer
Mvh

Sandra Villumsen, kursus-koordinator Global Health

IMCC infodag d. 1. marts 2012 kl. 
16.15 - 18.00 i Lundsgaard Auditoriet 
på Panum

IMCC (Internatiol Medical Cooperation Commitee) er 
en organisation for studerende , der har lyst til at lave 
frivilligt sundhedsfagligt arbejde. IMCC arbejder inden 
for områderne udviklings- og hjælpearbejde, undervisn-
ing og oplysning samt udvekslings- og klinikophold. I 
IMCC København er er 16 grupper inden for de tre 
interesseområder, herunder Sexekspressen, Donaid, 
Sundhed for Alle, Nepaid, IMCC Rwanda, Exchange mv. 
Læs mere om de forskellige grupper på imcc.dk.

IMCC giver dig mulighed for at møde medstuderende på 
tværs af semestre, by- og landegrænser med interesse 
for sundhedsfagligt arbejde.

Til infodagen har du mulighed for at høre de forskellige 
muligheder i IMCC København - herunder kurser i fun-
draising og konflikthåndtering, workshops, nationale og 
internationale møder. Til infodagen vil alle de forskellige 
grupper i København være til stede, og du kan høre mere 
om, hvordan du kan blive involveret. 

Program for dagen
16.15 - 16.30: Præsentation af IMCC København ved 
lokalbestyrelsen
16.30 - 17.00: Præsentation af de forskellige grupper i 
IMCC København
17.00 - 18.00: Mulighed for at høre mere om de enkelte 
grupper

Efter infodagen vil der være fælles spisning i studen-
terhuset. Meld dig til på facebook.

Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen i IMCC København
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Studenterklubben holder 
LAAAAAAANG FREDAGSBAR NU PÅ 

FREDAG

Nu på fredag d. 2. marts holdes der 
Laaaaaaaaaang fredagsbar

Dørene åbner kl. 11:00 og 
lukker kl. 23:00

Baren har åben kl. 11:00 
og lukker kl. 23:30

basisgrupper
Kom til Intro aften hos IMCC Rwanda gruppen! 
tirsdag 6. marts i Studenterhuset (Nørre Alle 6-8) 
kl 17-18

Præsentation af projektet ved 4 frivillige ung-
domsledere: 
Angeline og Savio fra Rwanda samt Maja og Sofie 
fra Danmark.

Der vil være kage og kaffe til alle.

IMCC Rwanda er en gruppe af 12 frivillige med 
forskellig baggrund (medicin, folkesundhed, 
udviklingsstudier o.a.), som samarbejder med 
rwandiske medicinstuderende om at organisere 
og udvikle projekter om sundhedsoplysning i det 
sydlige Rwanda og hovedstaden Kigali.

Ved introen kan du høre mere om hvem vi er og 
hvad vi laver i begge lande Kom glad!

vh Louise Hylten-Cavallius
-på vegne af IMCC Rwanda

web: http://imcc.dk/aktiviteter/udviklings-og-
hjaelpearbejde/imcc-rwanda/
email: rwanda@imcc.dk

KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS I FUNDRAIS-
ING OG ØKONOMI LØRDAG D. 17. MARTS KL. 
10-17 I STUDENTERHUSET

Så er det nu du kan lære hvordan du kan fundraise! 
- Både penge til dit projekt, fundraise penge til 
stipendier og forskning og hvordan pengene bedst 
administreres. Du vil få nogle helt basale teknikker 
og værktøjer, så du kan målrette din fundraising og 
har større succes med at fundraise! 

Kurset afholdes af den tidligere formand i IMCC 
Troels Græsholt-Knudsen, som har meget erfaring 
inden for fundraising og afholdelse af kurser og den 
nuværende økonomiansvarlige i IMCCs bestyrelse 
Howraman Meteran.

IMCC står for frokost, kurset er gratis og efter først 
til mølle princippet. Der kan være 20-25 deltagere 
på kurset. Folk der ikke er medlem af IMCC er også 
meget velkomne til at deltage - men medlemmer 
har fortrinsret. 

For mere information og tilmelding send en mail 
til lokalsekretæren Helle i IMCC København på 
sekretaer-kbh@imcc.dk

KOM TIL SUNDHED FOR ALLE MØDE TIRS-
DAG D. 6. MARTS KL. 19.00 I STUDENTERHU-
SET PANUM

I Danmark lever der mellem 2000 og 5000 udoku-
menterede migranter ifølge de officielle tal. Tallene 
menes af mange at være grov under estimering. 
Ifølge udlændinge loven er det ulovligt at hjælpe 
mennesker, med at opholde sig forbudt i landet.
Alle med et CPR nummer, har ret til gratis sund-
hedshjælp. Udokumenterede migranter har kun ret 
til akuthjælp. Det betyder at de eksempelvis ikke 
har adgang til graviditetsundersøgelser, hjælp til 
fødsel, diabetes behandling, HIV behandling, cancer 
udredning/behandling. Dette er blot nogle af ek-
semplerne. Alle sundhedsfaglige vil på et tidspunkt 
møde en patient uden et CPR-nummer.

SUNDHED FOR ALLE er en gruppe under IMCC, 
der arbejder med og udokumenterede migranters 
rettigheder til sundhedshjælp i Danmark. Dette 
gør vi gennem oplæg, foredrag og casebaserede 
workshops etc. 

Har du spørgsmål skriv til sundhedforalle@imcc.
dk

Lidt oplevelser fra ophold ved Mass. 
Eye and Ear
Af Steven Andersen og Carl Skrøder

Tirsdag morgen 3. januar 2012 klokken 5:45 stod to 
stud.med’er fra København forventningsfulde foran 
indgangspartiet til Massachussets Eye and Ear Infir-
mary (MEEI) i Boston og et fire ugers ophold ved øre-, 
næse- og halsafdelingen. Det var med spænding at vi nu 
skulle til at opleve hverdagen i det amerikanske hospi-
talsvæsen og se om alle fordommene skulle bekræftes 
eller gøres til skamme.

Vi skulle være tilknyttet hovedhalskirurgisk sektion 
under vores ophold og vi fandt hurtigt den rette etage 
og de junior residents som allerede var mødt ind for at 
gå før-stuegang. Chief-residenten møder på afdelingen 
kl. 6:00 hvorefter morgenstuegangen kan starte efter 
at vagthavende har givet sin rapport. Herefter fulgte vi 
alle i hælene på vores chief-resident som han gik i gang 
med at tilse patienterne og lægge planer for dem. Det 
blev forventet at vi som medicinstuderende stod klar til 
at række dopplerapparatet, vatpinde og sutursæt samt 
at skifte forbindingerne. Efter morgenrunden kunne 
man nå en kort bid morgenmad i kantinen hvis man var 
heldigt og så blev vi fordelt på forskellige operationer, 
hvor vi typisk skulle assistere enten alene eller sammen 
med en af de yngre læger. Operationsprogrammet er ret 
tæt pakket og typisk bliver hele holdet af yngre læger på 
hovedhalskirurgisk sektion på afdelingen til den sidste 
operation er slut og man kan gå eftermiddagsstuegang 
sammen hvor man laver postoperative check. Også 
selvom det er kl. 18-19 eller senere. Det skulle man 
lige vende sig til som dansk stud.med – for 37 timers 
arbejdsugen når man inden onsdag formiddag er forbi 
– og de yngre læger var der endnu længere end os. Og 
med de arbejdstider var det ikke meget dagslys vi fik 
set i den uge. Men der er ingen tvivl om at det er det 
som giver dem meget erfaring hurtigt.

Selvom arbejdsdagene var lange for de yngre læger var 
de for det meste utroligt søde og gode til at fortælle 
og forklare om operationer og sygdomme og lade os 
suturere når der var noget hud der skulle lukkes. I 
det hele taget var alle læger vi mødte utroligt mindede 
på at undervise hvad enten det var som en del af de 
formalisere undervisningssessioner eller blot uformelt 
på tomandshånd.

Opeationerne er i hele repertoiret fra simple tonsillekto-
mier på børn til de mere avancerede cochlear implantat-
er, funktionel sinuskirurgi, thyroidea- og parathyroidea 
kirurgi og til den komplicerede cancerkirurgi med fri 
flap transplantationer. Disse foretager man mere end 
400 af om året, hvilket er med til at gøre MEEI et af de 
største centre for dette i hovedhalskirurgien. Det var i 

det hele taget nogle rigtigt spændende operationer og 
første gang man ser en total fjernelse af larynx og stem-
meapparatet og en pectoralis flap rykket op for at dække 
området kan man som stud.med. ikke være andet end 
imponeret selvom man har stået op i 12 timer i træsko 
før de mange trin er gennemført.

De første to uger af vores ophold var vi sat til at være 
på operationsgangen hver dag og derefter havde vi 2 
uger primært med clinics svarende til ambulatoriedage 
hos en overlæge. Her fik vi lov at ønske subspecialer vi 
godt ville opleve på lidt nærmere hold hvilket bragte os 
igennem bl.a. otologi, laryngology, pædiatrisk otorhi-
nolaryngology og sinuskirugi. Efter ønske fik vi også lov 
at deltage i skadestuearbejdet på MEEI hvor man har 
egen skadestue (og traumemodtagelse). Her fik vi lov til 
selv at optage anamnese og undersøge patienterne der 
præsenterede med meget blandede problemstillinger. 
Dog var en af de sjovere oplevelser hvor meget ”akut” 
ørevoks fyldte i skadestuen samt hvor mange forkølelser 
hos småbørn man kan se på en formiddag. Grænsen for 
hvad man kommer med i en skadestue kan vist godt dis-
kuteres. Men uanset hvad var både skadestuearbejdet 
og ambulatoriedagene utroligt lærerige.

Efter 4 uger ved MEEI er man både udmattet, i man-
gel på D-vitamin men også mange oplevelser rigere. 
Det fantastiske ved opholdet er hvor meget vi blev 
inddraget og hvor meget man godt gad undervise os 
stud.med’er (og alle andre). Så med hovedet fyldt af 
ny viden og praktisk erfaring og bagagen fyldt af sjove 
historier, spændende operationer og flinke mennesker 
har det været hele turen og de lange dage værd. Og 
heldigvis var vores chief-resident nok den bedste chief 
man kunne have ønsket sig – så vi nåede rent faktisk 
også at se hele Boston, Harvard campus, de historiske 
bygninger og shoppet lidt.

Og med hensyn til fordommene så er det vist status quo; 
en del blev gjort til skamme, en del blev bekræftet og en 
del nye er kommet til. Opholdet kan varmt anbefales 
til alle der er meget interesserede i øre-, næse- og hals 
specialet.

Lidt om hospitalet:
Mass. Eye and Ear er et universitetshospital tilknyttet 
Harvard Medical School. Hospitalet behandler kun 
øjensygdomme og øre-, næse- og halssygdomme hvor-
for der i høj grad er tale om subspecialisering – alene 
i otolaryngologisk sektion er der omkring 19 enheder 
foruden adskillige forskningsenheder. Det er således 
tale om højt specialiseret behandling af alle sygdomme 
indenfor specialet. Hospitalet er tæt knyttet til Mas-
sachusetts General Hospital som ligger på matriklen 
og rummer de fleste andre specialer.

Drømmer du om et forskning-
sår i udlandet?
Om at sætte din karriere på skinner? Om at skabe in-
ternationale kontakter? Om at prøve noget helt nyt, i en 
anden del af verden?

Her er muligheden!

California Pacific Medical Center Research Institute 
(CPMCRI) ønsker at byde 3 danske medicinstuderende 
velkommen. 

Der er mulighed for mange forskellige projekter således 
at dine egne interesser tilgodeses mest muligt. 

Denne fantastiske mulighed er etableret som samarbe-
jde mellem ph.d-skolen på Københavns Universitet og 
CPMCRI.

På PUFFs hjemmeside kan ses informationsvideo og 
hentes information om projektmuligheder og ansøgn-
ing. 

Mere information fås ved at kontakte: 
Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)
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Sexekspressens Vinterseminar!
2. weekend i marts (9/3-11/3) afholder Sexekspressen det årlige weekendseminar på Oruphøj 
i Hvalsø.
Formålene med seminaret er bl.a. at uddanne nye medlemmer i hvordan vi seksualunderviser, 
ryste vores lokalafdeling godt sammen, få et indblik i udvalgte problemstillinger vedr. køns-
sygdomme samt ikke mindst - at have en fantastisk weekend i godt selskab! 

I år indeholder seminaret et foredrag om håndtering af vanskelige problemstillinger ifm. seksu-
alundervisning. Herudover får vi besøg af en sexolog med en hemmelig dagsorden.

Fredag samt lørdag aften er sat af til temafest og fri leg!

Disse 3 dages herligheder, får du for den nette sum af kr. 150,-! Der er desværre et begrænset 
antal sovepladser, og det kommer derfor til at fungere efter først-til-mølle! Så tilmeld dig hurtigst 
muligt, og glæd dig til en fantastisk weekend med dine mest sexede venner!

Tilmelding foregår ligesom sidste år, ved at sende en mail til: 

6xseminar@gmail.com 

og derefter udfylde den korte formular du får tilsendt i gensvar.

Sexekspressens månedsmøde!
Næste månedsmøde afholdes på Kvindernes Internationale Kampdag – torsdag d. 8. 
marts i studenterhuset! Bemærk, at den normale mødedag (første torsdag i måneden) 
er flyttet til fra 1. marts til 8. marts, på grund af IMCC’s Infodag.

Alle studerende på Panum er meget velkomne til at kigge forbi  studenterhuset og 
høre mere om Sexekspressen og vores arbejde med frivillig seksualundervisning i 7.-10. 
klasse. Mødet varer ca. 1 time og der serveres kaffe, the og forfriskninger. 

Vi glæder os til at se DIG i Sexekspressen - Panums hyggeligste basisgruppe!

afholder
METODEKURSUS 1

Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og nødtra-
cheotomi på donationsmateriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 30 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold, svarende til 
indgrebene, dvs. bestået 3. sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra fredag d. 2. marts kl. 14.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen
Martin Vedel Nielsen

 

Månedsmøde og nye videnskabsetiske regler

PUFF holder månedsmøde 
tirsdag d. 6. marts kl. 16.15 i Store mødesal, 
hvor videnskabsetisk komite vil holde et foredrag om de nye vidensk-
absetiske regler.

Se mere på www.puffnet.dk 

Forskningsårsstuderende 
søges til projektet:

“Natural History of Pain Associated 
with Melanoma”

Projektet foregår på California Pacific Medical Center 
Research Institute (CPMCRI) og indebære at forskn-
ingsåret afholdes i Californien.

Arbejdsopgaver:

Opgaven for den danske studerende vil være at optage 
kort sygehistorie mundtligt og fra journaler, lave 
fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små 
spørgeskemaer omkring hhv. smerte og patienternes 
evne til at takle smerte, måling af ekstremitetsom-
kreds (lymfeødem) og deres forbrug af smertestillende 
medicin. VAS vurdering af smerteniveau og kortlægn-
ing af evt. sensibilitetsforstyrrelse.  Derudover vil der 
blive mulighed for at skrive en artikel på baggrund 
af resultaterne i projektet. Patienterne er malignt 
melanom patienter, der har undergået sentinel node 
biopsi og/eller komplet dissektion af lymfeknuderne i 
regionen for deres melanom. Formålet med projektet 
er at udvide vores viden om udvikling af smerte og 
neuropati postkirurgisk, for at forbedre forebyggelse 
og behandling af smerter efter kirurgi.
 
Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er et 
samarbejde mellem DK og USA, involverende både 
kirurgiske onkologer, dermatologer, anæstesiologer og 
neurologer. Projektet er en del af de nye samarbejde 
mellem CPMCRI og ph.d-skolen i København. 

Ansøgning:
 
Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen, MD 
(peterskp@cpmcri.org)
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!

Formidlet af PUFF

Hvorfor blev Anders Breivik 
vurderet psykotisk mens Amager-
manden ikke blev??

Få et indblik i et af psykiatriens spændende og 
udfordrende områder og kom til semesterets første 
PMS foredrag:

Psykopater og psykoser – Amager og 
Utøya

, hvor Overlæge, ph.d. Henrik Day Poulsen vil belyse 
nogle af de mange facetter i dette grænseland.

Det foregår I DAG!!!!!! onsdag d. 29/2 i Lundsgaard 
auditoriet fra kl. 16.00-18.00.

Vi glæder os til at se Jer til dette spændende ar-
rangement.

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Tropemedicinsk weekend!

Så er vi ved at være klar til at afholde endnu en fantas-
tisk spændende tropemedicinsk weekend! I år afholdes 
arrangementet i København d. 28.-29. april. Så hvis 
du skal ud med PIT eller bare synes emnet er super 
spændende, så meld dig til disse to dage med masser af 
foredrag og praktisk rejseinformation. Oplysning om 
tilmelding kommer senere.

Glæd dig!

KULTMED OPSTARTSMØDE

Kære stud.med.er! Hænger du med hovedet efter num-
setørring og skefodring på sidste FADL-vagt, trænger 
du til bedre legekammerater end din mikrobiologibog, 
eller trænger du i det hele taget bare til et par tim-
ers luftforandring/ humørboost/ kulturelt indspark? 
Så er KultMed svaret. Kulturelle Medicinere er en 
basisgruppe for alle stud.med.ere, som har lyst til at 
joine andre medicinere til teaterture, koncerter, kun-
studstillinger, filmfremvisninger og fællesspisninger 
- kun fantasien sætter grænser. Efter lidt tids stilstand 
genopstarter vi basisgruppen med et møde torsdag d. 
1. marts kl. 17 i studenterhusets mødelokale, 1. sal. Vi 
håber at se en masse nye mennesker, som har lyst til 
at være med til at forme fremtidens KultMed og som 
måske har ideer til forårets kulturelle indspark - eller 
som ganske enkelt bare vil møde os og måske joine til 
en enkelt bif-tur

De kærligste hilsener fra Peter, Jonas, Sandra, Adam 
og Mette 
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Endnu engang har det topdedikerede 
hold bag medicinerrevyen leveret en 
pragtpræstation på niveau højere 
end "live fra Bremen" og "Hvor fanden 
er Herning" tilsammen har kunnet 
mestre.
Det har på mange måder været en 
anderledes revy end andre år, men 
efter MOK-redaktionens holdning 
ikke ringere, tværtimod. For f'ørste 
gang siden 2005 indeholdt revyen 
ikke en af de ellers så famøse og 
nærmest kult-status-havende, evigt 
forblændende og til enhver tid blitz-
fotografi-forbydende UV-sketches, 
hvilket må siges at have været en 
friskt pust. Ikke fordi det ikke har 
været godt de tidligere år, men fordi 
revyen i år først og fremmest har 
markeret sig på originale ideer og 
godt skrevne sketches. Noget, som 
de tilgengæld markerede sig meget 
på, var video-sketches, som bestemt 
forbløffede publikum "to the max"!
 
Dette års instruktører bestod af de tre 
yderst kompetente studerende,
Christoffer Fugl Madelung
Katrine Abildgaard
Aske Mathias Bohm

Vi har desværre ikke mulighed for at 
komme i bunden med hver eneste 
sketch, men vil blot fremhæve nogle 
af de mange perler fra årets revy.

Årets mest kreative
Alle indslag er naturligvis kreative, 
men især et indslag udmærkede sig 
for sin originalitet og humor og ikke 
mindst nye måde at bruge acapella 
i direkte kontekst med musikinstru-
menter. "Locus Vocals" er et koncept, 
hvor skuespillerne er klædt ud som 
instrumenter og hver især agerer 
"stemme" for de enkelte instrumenter. 
Humorniveauet var i top og publikum 
var flade af grin.

Årets bedst skrevne sang.
R e v y e n s 
hjemmeskrevne 
sange har  i 
mange år holdt 
et højt niveau 
m e d  h u m o r 
samt æstetik 
i  fo rho ld  t i l 
melodien. I år 
udmærkede sig 
især "En sang 
til mor", fordi 
den både chok-
erede og underholdt 
publikum, som flere 
gange undervejs brød 
ud i latterkramper.

Årets tæppetrækker
En tæppetrækker er 
et kort nummer, hvor 
mellemtæppet ikke er trukket fra, og 
indeholder som regel ikke så mange 
rekvisitter. Her leverer "Risikoerhverv" 
særligt meget underholdning til pub-
likum grundet den absurde situation, 
hvor bankrådgiveren forsøger at 
hjælpe bankrøveren med at få noget 
ud af et røveri i den kasseløse filial.

Årets ccver-nummer
Et valg af godt udvalgte og flot 
sungne sange underholdt pub-
likum, mens der blev gjort klar 
til næste sketch. "Somebody 
to love" af Queen blev fremført 
så overbevisende, at jeg per-
sonligt fik gåsehud første gang 
jeg hørte den fremført. Gid man 
kunne købe denne version på 
iTunes.

MOK's yndling
En sketch, som vi personligt grinte 
mest af, pga. den geniale refer-
ence til en verdenskendt video på 
youtube, vandt denne kategori. Den 
kunne også sagtens have været 
kandidat til årets sketch, men den er 
sjovest, hvis man kender til Trololo på 
nettet. "Sådan skal den skæres" var 
tilpas upassende, underholdende, 
mandchauvanistisk og grotesk til at 
være vores yndling.

Årets Sketch
Og nu til den ærefulde pris som årets 
sketch ifølge MOK. For at vinde denne 
kategori må sketchen gerne være 
både bred nok til at alle kan forstå 
det og sjov nok til, at alle griner med 
- og griner MEGET. Det har været et 
svært valg, men en sketch som kritis-
erer en af den medicinske verdens 
største konkurrenter, som ikke forstår 
videnskabelig evidens, må være en 
god kandidat. Den er samtidig desig-
net således at detbliver understreget 
på det kraftigste, hvor problematisk 
det ville være, hvis man eksempeltvis 
skulle behandle et trafikuheld med 
healing og auraskanning. "Traume-
kald" har efter vores mening det hele. 
Godt gået!

Du kan se de 2 brand-skægge videor 
fra årets revy på følgende links:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=pJN0Lir9Vn8
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=KNyqKiAPZfs

MOK-redaktionen takker for en fabe-
lagtig revy og glæder sig meget til 
næste års mirakler.

På de næste 2 sider kan du se masser 
af billeder fra revyen

af Jonas/MOK-red
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1010 styrende organer
Februar/Marts 2012 

Studievejledningen for Medicin Uge  9 – 10 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 27/2 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 28/2 10.00 – 11.00 11.00 – 13.00 Sedrah A. Butt Medicin 
Torsdag 1/3 16.30 – 18.30 - Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 1/3 - 09.00 – 11.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Fredag 2/3 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      
Mandag 5/3 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 6/3 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Tirsdag 6/3 15.00 – 16.00 13.00 – 15.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Torsdag 8/3 15.00 – 16.00 13.00 – 15.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 9/3 15.00 – 16.00 16.00 – 18.00 Sedrah A. Butt 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! 

International vejledning: 
Vi er på kontoret i bygning 33.05. hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller 
ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du 
evt. lave en aftale pr. mail/telefon.   
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:  

 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa  
 Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land  
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan  

Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om: 

 Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) 
 Selvarrangerede studieophold 

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: 33.05.04  træffetidslokale er: 33.05. 

styrende organer
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 forelæsnin-
gerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, 
du husker. Desværre følger der ikke en brugsve-
jledning 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 - vekslen-
de mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:

• Torsdag d. 8 marts 2012 kl. 15-18 i Hannover 
Auditoriet, Panum.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye stud-
erende, som vil blive først udvalgt.  Alle kan dog 
tilmelde sig, når tilmeldingen åbner en gang i sep-
tember på denne hjemmeside: http://sund.ku.dk/ud-
dannelse/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Mange tak til jer, der tidligere har været på udveksling-
sophold og har evalueret service og vejledning i forbin-
delse med jeres ophold.
 
Jeres tilbagemeldinger, erfaringer og forslag til 
forbedringer er en stor hjælp til forbedring af Interna-
tional Studieadministration og vil komme fremtidige 
udrejsende studerende til gode. 
 
Vi har samlet jeres tilbagemeldinger i 7 konkrete 
indsatsområder:
 
1)      Udvidet træffetid
Vi er på kontoret hver dag ml. 10-15. Vi kan dog af og 
til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange 
os, kan du evt. lave en aftale pr. mail.

2)      Svartider
Vores mål er som udgangspunkt at vende tilbage på 
e-mails snarest muligt og indenfor 5 arbejdsdage.
3)        Drejebog for ansøgningsprocessen: 
Vi vil gøre det tydeligere, hvad den studerende skal 
gøre undervejs, og hvad studievejlederen tager sig af. 
Målet er en drejebog, der beskriver hele processen frem 
til afrejse/ hjemkomst.
4)      Erfaringsrapporter
Alle erfaringsrapporter skal være tilgængelige på 
SUNDs hjemmeside.
5)        Udbygget hjemmeside
med bl.a. mere information om selvarrangerede 
ophold, øvrige finansieringsmuligheder, legater og 
fonde på SUND.
6)      Forhåndsmeritering 

Vi har forenklet sagsgangene i forbindelse med 
forhåndsmeritering af selvarrangerede ophold i udlan-
det, så du vil få hurtigere svar på din ansøgning.
7)      Endelig merit
Vi har udarbejdet nye engelske logbøger for 1. og 3. 
semester (KA) med to attestationsblanketter med alle 
obligatoriske elementer. Den ene blanket skal udfyldes 
i udlandet. Den anden blanket udfyldes af kursusleder 
på afdelingen og/eller CEKU herhjemme.
 
      
Du har stadigvæk mulighed for udfylde spørgeskemaet 
om dine oplevelser før, under og efter dit udlandsophold 
på: http://medicin.ku.dk/internationalt/
 
/International Studieadministration

Hvordan var dit udlandsophold?

Til alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en fællesdel for alle ordinære uddannelser 
(bachelor- og kandidatuddannelser), som indeholder en række regler, som du som studerende skal 
kende og følge ifm. sygemeldinger, afmeldinger, tilmeldingsfrister til eksamen og undervisning 
og meget mere. Pr. 1. september 2011 er der kommet nogle opdateringer og justeringer til disse 
regler, herunder reglerne om elektronisk kommunikation med de studerende.

Du kan finde reglerne på dette link: http://sund.ku.dk/for_studerende/studieordninger/

Du er velkommen til at kontakte Studieservicecentret eller Eksamenskontoret, hvis du har evt. 
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Eksamenskontoret

styrende organer
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Møde i MR
MedicinerRådet i København håber at I alle er kommet godt igang med semestret. 
Vi holder møde på onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19-21, hvor alle medicinere er 
velkomne til komme forbi og være med til at formulere vores politik. Det plejer at 
være god stemning og folk fra stort set alle semestre er repræsenteret.

De vigtigste ting på programmet er:
1) Drøftelse af retningslinjer for anbefalede lærebøger
2) Drøftelse af MRs presseudspil ang. øget kandidatoptag
 
Mødet holdes samme sted som BOGMARKED, nemlig Studenterhusets 1. sal, MRs 
lokaler.
 
Dagsorden er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg + samt tilbagemelding fra Studienævnsseminaret
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5. Studienævnsmødet
6. Diskussion af marts-fokus-punkt: Hvordan det gik med presseudspillet ang. 
kandidatoptag 
7. Diskussion af poster under MR: Henholdsvis til MOKs bestyrelse og 
Ruskursusudvalget.
8. Sundrådet
9. Meddelelser
10. Eventuelt
 
Med venlig hilsen
MedicinerRådet i København

MedicinerRådet i København opfordrer alle medicinere 
til at overveje at søge KU’s Studiemiljøpulje:
Alle studerende og foreninger der måtte have en ide til forbedring af
studiemiløet både som fysiske tiltag, men også til arrangementer og
andet, kan søge penge fra studiemiljøpuljen.

Ansøgning sker via en speciel formular som i kan hente her:

http://studiemiljoe.ku.dk/studiemiljoepulje/

Her han i også læse om ansøgningskriterier.

Sidste frist er den. 10 marts! 

Med venlig hilsen
MedicinerRådet i København

Føljeton: Trosbekendelsen V 
– Ubetinget tillid
For 14 dage siden stillede jeg spørgsmålet ”hvad har 
vi ubetinget tillid til?” Enhver må selv svare, men kan 
vi overhovedet svare?  Enhver som er blevet svigtet af 
forældre, kærester, venner begynder at tvivle. 
Kan man overhovedet stole på nogen eller noget, når 
det kommer til stykket? Kan man overhovedet stole 
på sig selv? 
 Den barnlige ubetingede tillid er barnets privilegium. 
Vi er blevet klogere, men dermed måske også mere 
ensomme og mere usikre. Men usikkerheden og 
tvivlen giver en uro, som jeg tror mange længes efter 
af få slukket. Det er ikke en moderne følelse. Allerede 
den gamle kirkefader Augustin, skrev i slutningen 
af 300tallet de berømte ord ”mit hjerte er uroligt”.  
Men Augustin skrev det ikke til sin ven, men til Gud 
og han fortsatte med ordene ”indtil det finder hvile i 
dig”. Gudsforholdet ligner et kærlighedsforhold. Det 
jordiske kærlighedsforhold er stedet, hvor vi stærkest 
erfarer at hvile i tro og tillid. Det er dér vi erfarer at 
blive hele. 
Vi har nok i dag lidt vanskeligere ved at finde hvile 
i Gud. Måske fordi vi er forvirrede om, hvad Gud er. 
Og her kan vi så komme tilbage til trosbekendelsen. 
For den beskriver jo i få ord, hvad det er for en Gud 
kristendommen taler om. Troen på Gud som fader 
og Gud som skaber. Gud som sønnen, der er blevet 
menneske, død og opstået fra de døde, og på ånden som 
er kærligheden imellem de to. Hele denne relation af 
fader, søn og ånd er én Gud. 
Det er ikke selvindlysende. Det kan jo lyde som en 
Gud, der er lidt splittet. Det er også meget svært at se, 
hvordan trosbekendelsens ord skulle vække en tillid og 
tro til Gud, som vi kan hvile i. Det kan den næppe i sig 
selv.  Og det er måske ikke trosbekendelsens opgave.  
Tilliden og troen er selv en gave; ligesom kærligheden 
er den ikke noget, vi kan arrangere. Vi kan åbne os for 
den, og det kan vi gøre i samtale, i praksis ved bøn og 
ved at gå til gudstjeneste. Troen kommer af det, som 
høres – siges det.      
Trosbekendelsen er derimod en redegørelse for den 
kristne tros indhold i kort form. Som før nævnt en 
redegørelse for, hvad det er for en Gud, vi så tror på. 
Hvad det er for en Gud, vi håber at finde hvile i. 
Det vil jeg så beskrive nærmere i de kommende 
afsnit. 
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Lars Worning: At være eller 
ikke at være noget værd – det er 
spørgsmålet!
Flere og flere studerende bliver ramt af stress og 
præstationsangst. Det skader deres selvværd. Eller er 

det omvendt? Er det i virkeligheden lavt selvværd der 
giver stress og angst? 

Vi er vant til, at vi skal være gode til at gøre noget for 
at være noget værd. Men sæt nu det er omvendt: At 
vi skal være gode til at være, for at gøre noget godt. I 
dette oplæg vil Lars Worning komme ind på, hvad lavt 
selvværd grundlæggende handler om, hvad det kommer 
af, og hvilke konsekvenser det har.

Undervejs i oplægget vil han komme ind på nogle råd 
og øvelser til at træne opmærksomhed og selvværd i 
hverdagen.

Aftenen indledes med en kort tematisk gudstjeneste 
ved studenterpræst Nicolai Halvorsen. Foredraget 
begynder ca. kl. 20.00.

Lars Worning, cand. mag., er kandidat i filosofi og 
psykologi med speciale i angst. Lars Worning er 
desuden uddannet kropsterapeut og 
coach og har udvidet kursus i mindfulness 
og energiarbejde. 

Til daglig arbejder han med folk 
der sygemeldt med stress og andre 
psykisk relaterede problematikker. 
Han underviser endvidere i angst- og 
stresshåndtering, både som foredrag, 
workshops og undervisningsforløb.
T id :  onsdag  den  13 .  marts  k l . 
19.00/20.00
Sted: Simeons Kirke, Sjællandsgade 12, 
2200 N

Der vil være gratis kaffe og te og salg af 
øl og sodavand. Alle er velkomne.

__________________________________
______

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen 
studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham 
til personlige samtaler. Du bestemmer, 
hvad I skal tale om. Du kan være anonym. 
Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage 
kirkelige handlinger som bryllup 
og dåb, og han kan fungere som 
ressourceperson i forbindelse med fx 
etiske problemstillinger.
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 
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
 

Uge 9: Gode tilbud fra studenterpræsten

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
5.marts-8.april 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

 

 

 
 
 
Mvh studiesalsvagterne 
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Anne (AW) . 
 
 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.5    CK CK CK CK    
Tirs. d.6       AW AW AW AW 
Ons. d.7  FH FH FH FH FH FH    
Tor. d.8        CK CK CK 
Fre. d.9           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.12           
Tirs. d.13     AW AW AW AW AW AW 
Ons. d.14 FH FH FH FH FH FH SA SA SA SA 
Tor. d.15         SA SA 
Fre. d.16           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10           
Tirs. d.11        FH FH FH 
Ons. d.12       CK CK CK  
Tor. d.13 SA SA SA SA       
Fre. d.14           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.26         SA SA 
Tirs. d.27     FH FH FH FH FH FH 
Ons. d.28           
Tor. d.29           
Fre. d.30           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10           
Tirs. d.11        FH FH FH 
Ons. d.12       CK CK CK  
Tor. d.13 SA SA SA SA       
Fre. d.14           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.2           
Tirs. d.3       CK CK SA SA 
Ons. d.4 AW AW AW AW AW CK CK CK CK CK 
Tor. d.5           
Fre. d.6           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.19           
Tirs. d.20 FH FH FH FH FH FH   SA SA 
Ons. d.21  AW AW AW AW AW AW CK CK CK 
Tor. d.22           
Fre. d.23           

studietilbud
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Ugens Vampevasere
Vampevasere uge 9

Forord:
Som altid, ord, som ikke er opfundet endnu. Integrér dem 
I det danske sprog ligesom med gamle kendinge som 
katöf og katöfail.
- Anders Gullach, Henrik Øhh, Dennis 2 og Kasper Aagaard.

Argral (noun.):
Gulerodsskræller, hvor man skal skrælle mod sig selv.

Emlili (noun.):
Når man er uvildig person i en lodtrækning og kommer 
til at læse det forkerte navn op, men så ikke tør rette det 
efterfølgende.

Gaolung (verb.):
Når ens gear fryser fast i hårdeste gear.

Henle (verb.):
At gå rundt på Panums gange uden sko på.

Hunlung (noun.):
En person der henler (s.d.) og svarer på spørgsmålet om, 
hvorfor man dog ingen sko har på, at ”det er kun folk, der 
ikke er dygtige til deres hverv samt er decideret dumme, 
ikke kan se skoene”.

Issolam (noun.):
En snebold med is i.

Issolum (noun.):
En snebold med søm i.

Kasko (noun.):
At være til infomøde hos SKAT i Køge og blive præsenteret 
for et eksempel på kundekørsel til Odense på 349 km, 
hvorefter en skarp iagttager, siger at der ikke er så langt 
til Odense, hvorefter kursusholder siger at det da kommer 
an på, hvor du kører fra, hvorefter alle griner.

Katöliste (verb.):
Når man har lavet en overskrift, og så senere efter indholdet 
er skrevet, er for doven til at ændre overskriften, som nu 
pludselig ikke passer.

Klummermand (noun.):
Hadet til en person på 7. semester, som brokker sig over 
at netop 7. semester er det hårdeste semester, han/hun 
nogensinde har været på med den eneste begrundelse, 
at man jo skal tidligt op om morgenen.

Kumrande (verb.):
Når man klipper ternene ud på sin ternede skjorte, fordi 
man går på 7. semester og intet har at lave… Andet end 
at skulle stå tidligt op om morgenen.

Lafle (verb.):
At blive lagt an på af den gamle patient, som man er 
fastvagt på.

Lellers (noun.):
Beskidt læge, der behandler med vaginal zoneterapi.

Miversen (noun.):
Skjult oprør mod kæresten, som i en sin enkelthed går 
ud på, at tage snus uden dennes vidende (så kan hun 
lære det!).

Naestnalti (noun.):
Når STADS går ned.

Parwane’ii (verb.):
Når man bestiller ninjalektioner fra Teenage Mutant Ninja 
Turtlen Leonardo, i håb om at blive en bedre ninja, og i 
stedet møder der en tør jura-professor op, og undskylder 
for at Leonardo ikke kunne komme, men garanterer at han 
godt kan overtage undervisningen.

Pletofil (adj.):
Når man sidder i toget over for to 16-årige piger og bliver 
irriteret over, at de taler så højt om deres dumheder, men 
man samtidig ikke kan lade være med at høre efter.

Rok (noun.):
SMS uden formål. Eksempelvis: ”Hey søde pige fra i går. 
Fik du min besked fra tidligere om date på Post og Tele-
museet mandag. Du har nemlig stadig ikke svaret?”.

Squash-testen (noun.):
Test om en piges bryster er store nok.

Stonnum (verb.):
Når man aldrig møder til tiden på det realistisk aftalte 
tidspunkt.

Taluflong (noun.):
Når en bakterie er så smitsom, så man bliver syg af bare 
at læse om det.

Togkontrolleur (verb.):
At diskutere med folk om regler, som de ikke har indfly-
delse på.

Tolkesjov (verb.):
Når en tolk oversætter vigtige diplomatiske samtaler mel-
lem Iran og USA forkert for sjov.

Tulku (noun.):
Mælkeskæg… bagi…

Vejpwer (noun.):
Infektion i Panumbygningen. I øjeblikket er Panum kolo-
niseret af en slem infektion nede i den modsatte ende af 
Panum Kantinen

Wibrøøhle (verb.):
At stille åbentlyst dumme spørgsmål til en forelæsning 
på et semester man slet ikke går på, for efterfølgende at 
overtage undervisningen, og begynde at synge. Eksempel 
på et spørgsmål kunne være: "Så der er altså syre, INDEN 
i kroppen?!"

Wulsju (verb.):
At være den eneste person i en forsamling, som griner 
meget højt af en kommentar.

Kære MOK!

Jeg var engang til en Panum Fest hvor jeg mødte en fyr, vores 
øjne mødtes og det var som om tiden stod stille… Jeg fik 
desværre aldrig hans navn, men tænker tit på ham, og på hvad 
vi kunne have oplevet sammen, var tingene gået anderledes. 
Kære MOK hjælp mig med at finde mit hjertes udkårne vil 
I ikke nok!??! Jeg har vedlagt en fantom tegning, som jeg 
husker ham, nogle detaljer er lidt slørede eftersom jeg var ret 
fuld den aften…

Kærlig hilsen
Sandra Stunning Tonning
5. Semester og ensom…

 Forfra  i profil

Kære MOK

Jeg har valgt at være anonym.

Jeg vil gerne bringe et digt, jeg har skrevet til en, jeg 
elsker på panum...

“Du var den første oplevelse jeg havde på studiet, ja 
faktisk et halvt år før
Dit dejlige humør spreder glæde blandt mange, så 
festen ikke dør

Mangt en øl er blevet drukket på grund af dig, ja selv 
huse er blevet raseret
Folk kæmper om sjoveste påklædning, når du er nær, 
nogle bliver underligt barberet

Du har rum for meget romantik, og men du kan også 
være seriøs og faglig
Mangt en studieleder har været sur på dig, men en 
lukning ville være for tarv’lig

Jeg elsker dig så højt, at du optager hele min som-
mer
Men når august er slut og du er væk, har jeg tomme 
lommer
Så glæder jeg mig til vinter, til din lillebror kommer
Han er kun for de yngste, men er bestemt ikke en 
ommer”

Kærlig hilsen din hemmelige beundrer...

Ugens "Hørt på redaktionen"

Jonas H.O.: Øv jeg har fået en bums i 
nakken... 
Pelle: Det er bare dit hoved!

Markus: Vi er nødt til at sige noget 
sjovt nu, vi har en hel klumme som 
skal fyldes med det...

P.J.: MOK er jo primært en foren-
ing for heste-interesserede, som 
tilfældigvis laver et blad til medicin-
studerende..

Anna-Martha: Jeg tror ikke jeg har 
sagt noget sjovt i dag..

Anna-Martha: Hvordan vender det 
her USB-stick

Jonas: ...

gøgl
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KRYDSOOOOOOOOOORRRRRDDDDDDDDDZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sidste uges svar:

HENAD:

5. Nyrernes primære produkt
6. Den del af hjertecyklus, hvor ventriklerne kon-
traheres
8. Hvilken nukleinsyre findes i RNA, men ikke i 
DNA
9. Lungesygdom karakteriseret ved øget dynamisk 
modstand
10. Dansk ord for gap junction
11. Denne mand gør det klart, at der ikke er nogen 
dikkadarer
13. Nøgle på latin
15. Denne type diabetes kendetegnes ved ekstremt 
høj diurese
17. Diagnosekode DF411
18. Infestation med larver fra hageorm
19. Den samlede arvemasse i en organisme

NEDAD:

1. Hvilken del af cytoskelettet udgør det 
strukturelle grundlag for kinocilier?
2. Denne krystal udgør den mineraliserede 
del af knoglematricen
3. Patienter med psoriasis har ofte denne 
type gigt. Græsk og betyder “smertejag i 
foden. Av for satan, hvor min fod gør ondt. 
Kør mig hjem”
4. Slang for “retarderet”. Kan fx bruges i 
sætningen. “David Hvidtfeldt, hold nu kæft, 
din *******. Tag hjem!”
7. Enzym, som findes i primært i lungeepi-
thel, og som omdanner angiotensen 1 til 
angiotensin 2
10. Hvilken neurotransmitter anvendes af 
det postganglionære sympatiske neuron? 
(undtagen i svedkirtler)
12. Verdens ældste erhverv. Faktum!
14. Denne sygdom er Pernille i Paradise 
desværre, og Gud ved hvorfor, ikke blevet 
vaccineret imod
16. Et analgetikum brugt til generel anæs-
tesi.. Markedsnavn for bl.a. remifentanil.

Af Peter James/MOK-red

krydsord
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Pro.medicin.dk – app til iPhone og Android
Pro.medicin.dk præparaterne – nu som gratis app til iPhone og Android
Pro.medicin.dk er netop udkommet med en gratis app. App’en indeholder præparatbeskri-
velser og udleverings- og tilskudsregler for medicin på det danske marked. Informationen 
opdateres hver 14. dag i takt med Lægemiddelstyrelsens ”Medicinpriser” og hjemmesiden 
pro.medicin.dk.

Bogmærker, min visning og stregkodescanner
Pro.medicin.dk bruges af mange forskellige faggrupper. Derfor er app’en udviklet, så den 
kan tilpasses sin bruger. Med funktionen ”Min visning” kan du selv bestemme hvilke afsnit 
i præparatbeskrivelserne, du vil se først. Du kan også gemme de opslag, du bruger mest 
som ”favoritter”. Så gemmes de samlet og er endnu lettere at tilgå. 

Desuden indeholder app’en en stregkodescanner. Når du scanner stregkoden på medicin-
pakken, vil app’en vise dig præparatbeskrivelsen for det præparat, der er i pakken. 

Opdatering og adgang til data
Hver 14. dag fortæller app’en brugeren, at der er opdateringer klar. Når du har hentet en 
opdatering, er den hentet ned på telefonen og derfor uafhængig af, hvordan internetforbin-
delsen er på det sted, du befinder dig.

Gratis for brugeren
App’en afløser tidligere mobile versioner af pro.medicin.dk og 
kan hentes gratis i App-store og Android Market. App’en er 
udviklet af Dansk Lægemiddel Information A/S. Den er finan-
sieret af de fem regioner og Dansk Lægemiddel Information 
A/S i fællesskab, via en aftale indgået mellem Danske Regioner 
og Dansk Lægemiddel Information A/S.

Fakta:
Pro.medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information 
A/S, der også står bag patientsiden min.medicin.dk. Dansk 
Lægemiddel Information A/S har udgivet lægemiddelinforma-
tion til sundhedsprofessionelle i knap 40 år, først i Lægemid-
delkataloget® og siden under navnet medicin.dk.

Læs mere om app’en på pro.medicin.dk http://pro.medicin.
dk/Artikler/Artikel/73

Kontakt:
Kommunikationskonsulent, Tone M. Reersted, +45 39150993, 
tmr@dli.dk
Direktør, Jørgen Aagren Nielsen jn@dli.dk
www.dli.dk, http://pro.medicin.dk/

annoncer

Idrætsforeningen Friskis&Svettis tilbyder god  
motion for alle til glad musik på Islands Brygge Skole 
tirsdag og torsdag. Træningen er en kombination af 
styrke, kondition og afspænding. Få en gratis prøve-
time, sved på panden og smil på læben.
 
Pris: 600 kr./sæson, 500 kr. for unge under 25 år. 
Flere hold hver dag på forskellige skoler i København.  
Se programmet på: www.friskissvettis.dk.

KOM OG TRÆN MED 
Android kode!

Iphone kode!

Må vi måle din karfunktion?
Hvis du er mellem 18-29 år vil vi gerne spørge, om du vil deltage i et viden-
skabeligt forsøg på Hjertemedicinsk afdeling på Herlev Hospital.
Du skal være rask, normalvægtig, og uden forhøjet blodtryk.

Vi undersøger sammenhængen mellem åreforkalkning og sukkersyge. 
Vi måler karfunktionen i underarmen. I forsøget har vi brug for at sam-
menligne karfunktionen hos nogle kontrolpersoner med karfunktionen hos 
patienter med sukkersyge. Vi vil altså spørge, om du vil være kontrolperson 
i forsøget.

Ved selve forsøget vil der blive lagt et drop i pulsåren i albuebøjningen og 
blodgennemstrømningen vil blive stimuleret og målt. Du skal møde i alt 3 
forskellige dage (efter aftale)

Ved afslutning honoreres forsøget med 2000 kr.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske komiteer for Region Hoveds-
taden, protokolnummer H-2-2010-017 

Mvh.

Forskningsoverlæge, Helena Domínguez
Forsknings assistent, Osama B. Abdullah
Kardiologisk afdeling S, Herlev Hospital

Mail: karfuntion@gmail.com 

Looking for students to participate in 
Economic Experiments
 
At Laboratory for Experimental Economics we perform economic 
experiments. Experiments are an important tool of academic research in 
economics. Experiments help us to better understand the way the economy 
works.
 
Participants in economic experiments earn money by making economic 
decisions. A typical experiment takes about 2 to 3 hours and is held at our 
computerized laboratory. Experiments involve, for example, buying and 
selling a good on a market or making investment decisions. How much you 
earn in an experiment depends, for example, on the prices at which you 
buy and sell.
 
No special knowledge of economics, mathematics or computers is required to 
participate. However, a good command of English is necessary to understand 
experimental instructions.
 
The Department of Economics at University of Copenhagen organizes 
experiments on a regular basis. To participate in an experiment you have 
to register first. Registering means that you are in principle interested in 
participating, and we will then send you invitations for specific experiments 
which you can accept or decline.
 
Please register at http://www.econ.ku.dk/cee/register.htm
 
Laboratory for Experimental Economics
“Kommunehospitalet” 
Øster Farimagsgade 5
Room 05-0-34
Copenhagen

Klinisk afprøvning af OxyPrem
I forbindelse med den kliniske afprøvning af det universitetsudviklede  NIRS oximeter 
(Nær Infrarød Spektroskopi) OxiPrem søger vi 10 raske forsøgspersoner. 
Du vil blive sat i en stol og få en blodtryksmanchet placeret om overarmen. Først laves 
hvilemålinger, herefter vil manchetten blive pustet op til over 250 mmHg, hvorpå under-
armens iltning måles i en 5-8 minutter. Dette gentages til i alt 6 perioder med oppustet 
blodtryksmanchet
Målet er at teste og sammenligne OxyPrem med det kommercielt tilgængelige NIRS Oxi-
meter INVOS 5100c. Projektet består af to dele - en test på den voksne arm og en test på 
hovedet af nyfødte født meget før .
Ved brug af NIRS i kortere tid (mindre end 4 timer) er der ingen bivirkninger. Der vil ikke 
blive taget blodprøver, vævsprøver eller lignende.
Da afstanden fra overflade til muskulatur er betydende, kan kun personer med en dobbelt 
hudfold < 10 mm målt med en Harpenden caliper bruges.
Forsøget varer ca. 3 timer, og der ydes et vederlag for deltagelse. Vederlaget er skattep-
ligtigt.
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite (H3-2012-004).
Er du interesseret, så mail til undertegnede for mere information.

Med venlig hilsen
Simon Hyttel-Sørensen
Læge, klinisk assistent
Email: shsnirs@gmail.com 

Mand søger person til at spise frokost med

Jeg er en mand der læser medicin på 6. semester og er lige nu på riget. Efter 5. 
semester har jeg holdt fri for at forske så nu kender jeg ikke så mange på mit 
semester. Derfor er jeg ret ensom når jeg spiser mad i kantinen.

Nu vil jeg høre om der er nogen der har lyst til at spise frokost med mig når 
jeg har timer på riget

Jeg kan kontaktes på mailen pellep89@gmail.com

Håber på at høre fra jer.

Ensomme hilsner Pelle Baggesgaard Petersen



1515Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev på 

anja@fadlsforlag.dk 
og få en gratis 
smuk kalender
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Så længe lager haves

mok_2301.indd   1 23/01/12   12.18



1616 basisgrupper


