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Har du lyst til at 
deltage i det redak-
tionelle arbejde på 
MOK-redaktionen 
kan du skrive til 

mok@mok.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://www.mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og 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, PDF 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.

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 MOKs hjemmeside 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, 
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 23, årgang 44 udkommer
  GO oplæg og månedsmøde, kl. 17, se s. 8
  SØNHKS stiftende generalforsamling, se s. 9

Torsdag: Dagsorden IMCC Kbh månesmøde, kl. 17:15, se s. 9

Fredag: Mok skal spille computer
  

Lørdag: Christian V og Markus O skal ud i Deres kolonihavehus
  

Søndag: Anna Martha skal til familiemiddag hos sine forældre
  

Mandag: INGEN DEADLINE DA MOK HOLDER PÅSKE!
  MR månedsmøde, kl. 19:00, se s. 6

Tirsdag: Anna Martha skal på FADL følgevagter

Denne redaktion

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 33.5.20, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 33.5.5, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Maria Louise Gaston Andresen , mlga@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Hanne Buchwald, Eksamenskontor, bygning 33.4.25 (Bacheloropgave)
Eva Nielsen/Anette Fussing, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (Kandidatspeciale og OSVAL 
II)
Birgitte Larsen, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (VKO)
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/ 
Studiesekretær:
1. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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: Rikke Kjærsgaard Budden , tlf. 3532 7571, rkb@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: Jane Siig, tlf. 3532 6487, jasi@sund.ku.dk
3. semester kandidat:  Gitte Bisgaard, tlf. 3532 7999, gitteb@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
5. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
6. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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MOKs fædre

redaktionelt
Er mænd nogle svin 

eller har de et genetisk 
brist?

Fredag aften tager din kæreste i byen, uden dig, 
og du sidder bare derhjemme og krydser fingrer 
for at han ikke laver ballade. Denne bange anelse 
kan nu forklares genetisk.

Forskere fra Pennsylvania har laves et forsøg 
med 2 grupper af mennesker som drak mindst 
5 genstande  3 aftener om ugen.  De unge blev 
inddelt i grupper som havde, hhv. haft tilfælde af 
blackouts og fravær af disse. Hjerneaktiviteten 
blev målt før og efter indtagelse af alkohol. De 
blev derudover sat overfor nogle tests i hukom-
melsesopgaver.

Forsøget viste, at dem der havde haft blackouts 
før, havde reduceret hjerneaktivitet i de steder 
i hjernen som bruges til at gemme minder, op-
mærksomhed og den kognitive funktion. Reagan 
Wetherill kalder dette for en form for offline 
funktion, hvor hjerne stadig er i brug men den 
lagrer ikke hvad der sker. Det betyder at Dr. 
Jekyll og Mr. Hyde ikke er en særlig far fetch idé. 

Det er derfor ikke helt underligt du sidder der-
hjemme, og er kedelig og bange. Din kæreste kan 
sagtens være Dr. Jekyll i ædru tilstand og være 
en god kæreste. Det udelukker dog ikke at han 
har en anden personlighed i form af Mr. Hyde 
når han er ude med vennerne.

Af: Markus/MOK.red.

En gammel tradition på MOK er at man kan skrive 
til MOKs fædre hvis man har noget man gerne vil 
have svar på.
Skriv derfor til mok@mok.dk ,hvis der er noget du 
går og tænker på. 
Det kan være alt mellem himmel og jord

Markus' far:
Markus' far arbejder som filosof på Århus Universitet 
og derudover underviser han i videnskabsteori. Han 
kan give svar på solvarme, marxisme, politik og  
derudover er en af hans helt store passioner tango, 
som han går til flere gange om ugen.

Peter James' far:
PJs far hedder Hans, og han er økonom. Hans 
er embedsmand. Hans arbejder i ministeriet for 
forskning, innovation og videregående uddannelser. 
Hans har mest med SU at gøre, men også andre ting. 
Hans er glad for tal, Sverige, oldtidens Mesopotamien, 
og så er han ved at skrive en bog om mormoner 
og jernalderens Danmark. Hans er rødhåret, men 
ignorerer dette faktum fuldstændig, og vil derfor helst 
ikke have spørgsmål om det. Det vil PJ heller ikke.

Jonas' far:
Henrik arbejder i en virksomhed, der laver 
alarmsystemer integreret med computere, klimaanlæg 
osv. Han er uddannet elektriker og el-installatør, men 
har også videreuddannet sig for at kunne arbejde med 
det, han gør i dag. Desuden er han generelt en dygtig 
håndværker, som har bygget mange ting om, i mine 
forældres hus i Hvidovre. Han er en meget berejst 

mand, der elsker skiferie og landet USA, hvor han har 
været mange gange både på forretningsrejse og ferie. 
Hans næste drømmerejse er at tage til Australien. Han 
har også en forkærlighed for at grille, og er specialist 
i pølser og andet kød.

Dennis far:
Carsten har igennem mange år været ambulancemand 
og brandmand i Københavns Brandvæsen. Her har han 
reddet mange liv, og pranket mange kollegaer. I sin 
fritid går han på jagt, og skyder Bambier og Stamper. 
Disse, og andet godt kød, smider han efterfølgende på 
grillen, hvor han er en sand mester!
Ud over dette, er han ferm til at rode med computere, 
og har lavet adskillige hjemmesider. Dette er gået fra 
at være en hobby, til at være en kilde til lidt ekstra 
penge. Ligesom Jonas’ far, er Dennis’ far også en ferm 
håndværker, som har bygget sit eget hus i Skævinge.

Davids far: 
Davids far hedder Svend. Faktisk Svend-Erik, men 
det er kun Svend-Eriks ene bror, Jørgen, der kalder 
ham det. Svend er nyklassisk komponist, underviser 
på musisk institut og arbejder desuden som organist i 
Mariendals kirke... Mange af jer har nok hørt ham der.. 
Svend ved rigtig meget om musik. Har du nogen form 
for musiske spørgsmål er han din mand! Især er han 
specialist i Palestrina og den danske musiske innovator 
Carl Nielsen. Han er IKKE en ferm håndværker!

Eriks far:
Eriks rigtige far er forsanger i et band der hedder 
Aerosmith. Manden, der påstår, at han er Eriks 
far, hedder Frank og arbejder på Igeniørhøjskolen i 
Ballerup - DTU for dem, der ikke kunne ind på DTU.  

Frank har ingen tillid 
til håndværkere og 
bygger eller reparere 
alting selv med mere 
eller mindre held. Han 
har en astronomi-
i n t e r e s s e r e t 
kammerat, som han 
går på folkeuniversitet med. Til gengæld  er han en 
rigtigt flink billardhaj - Frank altså, og så elsker han 
at ydmyge sin søn.

Kaspers far:
Aagaards far hedder Frans og har et vildt sejt ar på 
sin skulder. på trods af navnet og arret er han ikke en 
prøjsisk veteran fra slaget ved dybbøl i 1864, selvom 
han dog har været udsendt som FN soldat på Cypern.
Han er derimod en folkeskolelærer der tog en PhD 
i psykolgi og forsker nu i finske folkeskoler. Han 
har sandsynligvis udiagnostiseret ADHD. Han kan 
lide at se krigsfilm, vandre og løbe O-løb. Han har 
ingen stedsans og er utrolig uhandy. Kan godt lide at 
trashtalke psykiatere og skrive bøger om Flow.

Anna marthas far:
Anna Marthas far hedder Frederik. Han er faktisk 
døbt Erik, med da han var barn larmede han altid ved 
borderet og så sagde hans far "fred, Erik", og så kom 
han tilsidst til at hedde Frederik. Frederik er rigtig 
glad for brandbiler, og han fik sin første brandbil da 
han var 17. Sidenhen fik han sit eget museum med 7 
redningskørertøjer og her er Anna Martha vokset op. 
Men bortset fra det er han advokat, og kultur chef 
hos Falck. Han hader fjernsyn og andre elektriske 
appararter men er tilgengæld en fin håndværker.

Af: Markus og Peter James/MOK.red.

Tæthed
Koppen er overhovedet ikke tæt hvis man vender 
koppen om så løber væsken ud hurtigere end man 
kan drikke det. Den er ikke bygget til at have i 
tasken med varm kaffe. Det betyder at din kop skal 
være tom når den skal være i tasken. Det er et stort 
problem i forhold til os der tager til forelæsninger 
med kopperne.

Varmekapacitet
Kaffen holder sig varm i flere døgn så den kan bruges 
som en termokande der ikke må vælte.

Design
Lækker, aerodynamisk. Den har et fedt fadl 
logo på siden. Der er 2 muligheder i farvevalg 
den ene federe end den anden. Rød og Grå er 
begge penge med hhv. lyst og mørkt logo. Det 
er for fedt med håndtaget hvor man også lige 
kan sætte tommelfingeren.

Swagfaktor
Det er folk der ved hvad FADL er i forvejen 
der ved at FADL er for lægestuderende. 
Derfor giver det ikke så stor respekt blandt 
den almene befolkning. Der burde næsten 
stå noget alla stud.med. eller foreningen af 
lægestuderende. Det ville give os respekt i 
den store verden
Dog er den bedre end de der bodumpigers 
lortekopper.

Holdbarhed
Holdbarheden er i top, vi har prøvet køre den over 
med damptrumler og det eneste weakspot er hanken 
som ikke er nødvendig.

Konklusion
Det er overall en rigtig god kop men det trækker 
meget ned at den ikke er tæt og den ikke viser ejerens 
swag til lægmænd. Dog er den gratis som trækker 
den lidt op.

De nye FADL-kopper
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OBS! Studenterpræsten er bortrejst i uge 13!

Føljeton: Trosbekendelsen IX – 
Vi kan ikke forstå Gud materielt, som en ting. Men 
Gud må alligevel være noget som relaterer til verden. 
I trosbekendelsen tales der først om Gud som skaber af 
himlen og jorden.  Det betyder, at Gud må være relat-
eret til universet gennem at skabe det. Det tror jeg må 
forstås som en vedvarende proces, Gud skaber gennem 
naturen og dens love, men også ved at opretholde alt 
der er.  Det er et metafysisk svar på spøgsmålet, hvorfor 
der er noget og ikke intet. 
I en eller anden forstand må han, hvis almægtigheden 
skal give mening, så også være ansvarlig for livets 
barske vilkår. Altså at destruktion og forgængelighed 
hører med. Vulkaner er til tider ødelæggende, men de 
har medvirket til at skabe jorden, som vi kender den 
med liv og frugtbarhed. 
Men den skabende Gud kan det være svært at få en 
ordentlig relation til. Som vi hørte sidst, så fastholdt 
jøderne dog en relation og efter sigende åbenbarede 
han sig for dem, om end skjult i skyer og brændende 
tornebuske.  Men den Gud som trosbekendelsen taler 
om, måtte komme menneskene i møde. Det var ikke 
nok bare at fortælle dem, hvordan de skulle gøre. Han 
måtte vise det.  Også Gud måtte gøre den velkendte 
erfaring, at hvis man skal have gjort noget ordentligt, 
så må man gøre det selv. 
Derfor blev han menneske i personen Jesus og gjorde 
det han skulle. Han viste hvem Gud virkelig var. Han 
inkluderede de udstødte, helbredte de syge, frelste de 
fortabte. Ja han viste, hvad han mente med næstekær-
lighed. Trosbekendelsen lægger vægt på at han var 
født – af jomfru Maria, som der står. Det er blot for 
at understrege, at han er et rigtigt menneske. Født og 
ikke skabt, som der står i en anden trosbekendelse.  Det 
med jomfrufødselen tror jeg vi springer over; det er jo 
egentlig ikke så væsentligt. Pointen er blot at skære det 
ud i pap, at det altså er Guds søn – og ikke Josefs. At 
Gud ikke forplanter sig seksuelt, som vi andre, handler 
nok om at lægge afstand til frugtbarhedsguder. Det er 
der nok en pointe i, men den må vi gemme. 
Så lægger trosbekendelsen ret meget vægt på Jesu 
lidelse og død. Efter fødslen går vi direkte til ”pint un-
der Pontius Pilatus…” Jesu liv spiller ingen stor rolle. 
I den klassiske forståelse handlede det om menneskets 
frelse, og her var det Jesu lidelse og død, som var den 
frelsende handling.  Guds projekt med at frigøre os til 

at leve i kærlighed til Gud og vor næste krævede, 
at dødens magt blev brudt og at den angst som 
død og tilintetgørelse bragte med også blev brudt. 
Derfor måtte Jesus dø og tage både lidelsen og 
dødsangsten på sig. Han måtte ikke blot vise, 
hvad det ville sige at leve som sandt menneske, 
men han måtte også lide og dø og gøre sig til et 
med det lidende menneske.  At Jesus så også, 
som den der har levet uden synd i fuldstændig 
sync. med Gud, dør på den mest grusomme 
måde, det kan virke paradoksalt. Men det det 
er en omvending. 
En omvending af Adams mislykkede liv i para-
diset. Med Adams fald kom døden og angsten ind i 
verden, med Jesus død på korset tilbagetages dødens 
magt. Dette er opstandelsens betydning, at døden 
ikke længere har det sidste ord, som man kan sige lidt 
klichefyldt. Vi skal selvfølgelig stadig dø, og vi bliver 
stadig bange, men vi kan lade den frygt være, vi kan så 
at sige hænge den op på korset i tro på at Gud vil livets 
og kærlighedens fuldendelse.  Vi kan så at sige leve i 
troskab mod det skabte liv. Som der står i morgensal-
men ”at mig dagen fryder, trods synd og død”. Sådan 
er ordene og de passer godt med at det snart er påske.  
Efter påske skal vi høre om, at sidde ved Guds højre 
hånd og om at dømme levende og døde.  
God påske!
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Gratis film i Cinemateket: Memento, Christo-
pher Nolan (2000)

I forsøget på at forhindre mordet på sin kone får 
Leonard et voldsomt slag mod hovedet. Resultatet er 
kraftigt hukommelsestab, og han må herefter konstant 
tage noter og fotografere sin omverden for at huske. 
Ikke overraskende er Leonard optændt af ønsket om 
at hævne sin kone, men hvordan finde morderen, når 
man intet husker?

Fribilletter til de første 50 udleveres i Cinematekets 
indgangsområde efter først-til-mølle-princippet en halv 
time før filmens start. 

Der vil være en kort introduktion til filmen.
Tid: Torsdag 19. april kl. 19
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, 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 han-
dlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som 
ressourceperson i forbindelse med fx etiske problem-
stillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller 
find ham på kontoret i hans træffetid. 
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
 

Uge 13: Gode tilbud fra studenterpræsten

Åbningstider 
Mikroskopi i lokale 15.2.15 

 

Marts    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
27. 16 - 20 Birgitte  

29. 16 - 20 Alexander  

      

April      

3. 8 - 12 Faiza  

12. 14 - 20 Birgitte Carina (14 - 18) 

13. 12 - 18 Birgitte  

16. 16 - 20 Birgitte  

17. 14 - 18 Alexander  

19. 10 - 14 Faiza Carina (10 - 14) 

23. 9 - 12 Faiza Carina (9 - 12) 

25. 16 - 21 Alexander Carina (16 - 21) 

27. 8 - 13 Birgitte  

30. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 21) 

      

Maj      

1. 8 - 14 Alexander Carina (8 - 14) 

2. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22) 

3. 17 - 22 Faiza Thomas (17 - 22) 

4. 8 - 20 Alexander (8-14) Faiza (14-20) Carina (16 - 20) 

5. 9 - 16 Birgitte Thomas (9 - 14) 

6. 9 - 16 Faiza Thomas (9 - 14) 

7. 14 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22) 

8.    2. SEM SPOT EKSAMEN  

21. 15 - 20 Alexander Thomas (17 - 20) 

30.    3. SEM SPOT EKSAMEN  

 

Marts/April 2012

Studievejledningen for Medicin Uge 13-14

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium
Mandag 26/3 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin
Tirsdag 27/3 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Anine T. W. Skibsted Medicin
Tirsdag 27/3 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Sedrah A. Butt Medicin
Onsdag 28/3 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin

Mandag 2/4 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Pernille Heimdal Holm Medicin
Tirsdag 3/4 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Natasja Tholstrup Bomholdt 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.

studietilbud og studievejledningen
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Kære læsere!
Det er en realitet, at der er væsentligt flere 
piger på Panum, end der er fyrer. Endvidere 
er det almindeligt kendt,  at piger ofte har 
flere, og langt større, problemer end fyrer. 
Derfor vil MOK i denne uge behandle et 
realt, og meget alvorligt, problem, som  
plager en af Panums kvindelige studerende, 
vi kalder hende Sofie.  I det følgende vil MOK 
fortælle Sofies historie, og komme med en 
række løsningsforslag til hende.

Nupo slankeprodukter
Nupo Diet-produkterne indeholder kun ca. 100 kalorier i én portion og 
er dermed de mest effektive produkter, hvis du ønsker et hurtigt vægt-
tab! Derfor foreslår MOK, at Sofie investerer i Nupo’s slankepakke 
som indeholder følgende fantastiske produkter: Cacao Diet Shake, 1 
brev Jordbær Diet Shake, 1 brev Mango Vanilla Diet Shake, 1 brev 
Cafe Latte Diet Shake, Grøntsags Diet Soup, Asparges Diet Soup, Spicy 
Thai Chicken Diet Soup, Cranberry Snackbar, Blueberry Snackbar, 
Chocolate Almond Snackbars. I alt får Sofie produkter til at erstatte 
7 måltider og yderligere 3 snackbars for kun 139 kroner, og disse 
produkter kan let ligge i hendes taske

Stress og nattevagter
Det er en realitet, at mangel på 
søvn kan føre til stress, og at stress 
ofte medfører vægttab. Derfor 
foreslår MOK, at Sofie tager en 
hel masser FADL nattevagter på 
psykiatriske afdelinger. Dette har 
mange fordele: Udover at Sofie 
bliver træt og stresset, og derved 
helt kan undvære frokost, så kan 
hun også være så heldig at møde 
anoraksi patienter, som sikkert har 
en masse gode råd at dele. Desuden 
har denne løsning den ekstra fordel 
at hun spare en masse penge sam-
men så hun kan købe nyt tøj og 
vise sin smækre krop frem, når 
vægttabet er lykkes. 

Spis selleri
Selleri har den fantastiske egenskab, 
som Grapefrugten, at man taber sig 
af at spise den. Faktisk har forskning 
vist, at man forbrænder mere end 
man indtager bare ved at spise rigelige 
mængder af denne skønne grøntsag. Så 
Sofie, Spis selleri!

Elsk din krop, Sofie (readiktions 
farvorit)
Kære Sofie, den moderne kvinde ligger under for et 
fuldstændigt uopnåeligt skønhedsideal, der fortæller os, 
at vi skal kunne klemme os ned i en buksestørrelse, som 
slet ikke tillader de former, som kvinder så gavmildt er 
blevet skænket af naturen. Derfor har MOK følgende 
forslag til Sofie: Tag alt tøjet af, sæt ”Beautiful” med 
Christiana Agulira på dit anlæg, stil dig foran spejlet og 
elsk din krop som den er!Grapefrugtens 

vidunderlige egen-
skaber
Amerikanske forskere har 
påvist, at grapefrugt eller 
grapejuice hjælper til vægttab. 
Man skal blot før hvert måltid 
enten spise en halv grapefrugt 
eller drikke et glas grape-
juice. Derfor foreslår MOK, at 
Sofie laver sig en frisk portion 
grapefrugt juice hver morgen 
og drikker før hun spiser sin 
spegepølse mad. Således kan 
hun beholde sin fine læder 
taske OG tabe sig.

Mok opfordrer sine kvindelige læsere til at 
skrive til os, hvis I har ligende problemer, som  
I har behov for hjælp til at løse

I andledning af påsken, som jo er lige om 

hjørnet, har MOK modtaget et gækkebrev.

Vi har brudt vores hjerner, men desværre 

kan vi slet gætte hvem det er fra. 

Vi betragter det som et kæmpe personligt 

nederlag at tabe i gækkebrev, og skulle 

aflevere et påskeæg til den snu afsender, 

og derfor beder vi om Jeres hjælp til at 

gætte hvem det er fra.

Ved en grundig undersøgelse af brevet har 

vi fundet følgende ledetråde:

1) Der var kaffepletter på konvolutten

2) Det er skrevet med skråskrift

3) Når vi lugter til papiret kan vi genkalde           

gode barndomsminder

 

Redaktionen udlover et påskeæg til den 

første, som gætter hvem afsenderen er!  

Mok's pigespalte

Sofies problem 
Sofie føler sig lidt for tyk, og kunne godt 
tænke sig at tabe 5-10 kg. Sofie har prøvet 
alle gode slankeråd, men alligevel synes 
hun ikke, at hun taber sig. 
Sofie tilbringer en stor del af sin tid på 
Panum, og derfor indtager hun også en 
del af sine måltider her. Da hun, som så 
mange andre studerende, ikke har råd 
til at spise i kantinen,  medbringer hun 
altid en madpakke hjemmefra. Og det er 
netop denne madpakke, som udgør Sofies 
problem: Sofie ville meget gerne, som et led 
i sin slankekur, medbringe sunde salater 
hver dag. Men Sofies nye, smarte læder-
taske har kun lige præcist plads til hendes 
bøger, og kan simpelthen ikke indeholde 
en salatbeholder. Derfor ender Sofie altid 
med bare at lave nogle spegepølsemadder, 
som kan pakkes i sølvpapir og ikke fylder 
så meget. Men Sofie frygter nu, at netop 
denne nemme løsning er årsagen til, at 
hun ikke taber sig.
MOK har stor forståelse for, at dette må 
være et stort, og alt overskyggende prob-
lem for Sofie, og derfor vil vi nu forsøge 
at komme med en række løsningsforslag.
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 kun for dig  
få kort, kredit og webbank i danmarks
billigste bank.

	 Kassekredit	på	50.000	kr.	til	lav	rente	og	uden	gebyr

	 Gratis	Visa/Dankort

	 Gratis	Visa	Debit

	 Gratis	hævning	i	danske	pengeautomater	

	 Gratis	tilslutning	til	web-	og	mobilbanken

	 Gratis	bankskifte	–	vi	ordner	det	for	dig

Se	mere	om	hvad	vi	kan	tilbyde	dig	på	lpk.dk.

lægernes Pensionsbank
for medlemmer af lægernes Pensionskasse

med en studiekonto i lægernes Pensionsbank får du:

På	Pengepriser.dk	opgøres	for	ni	modelfamilier,	hvilke	af	Danmarks	
pengeinstitutter,	der	er	billigst.	Lægernes	Pensionsbank	var	i	december	
2011	landets	billigste	bank	for	otte	af	modelfamilierne.	Den	unge	familie	
er	en	af	dem.

studenterpolitik og annoncer
Medicinerrådet
OBS: MedicinerRådsmøde er flyttet fra d. 4. april til mandag d. 2. april kl. 19.00. Som altid er vi i 
MedicinerRådets lokaler i Studenterhuset 1. sal.

Alle medicinerer inviteres til indvielse af MedicinerRådets ny-istandsatte lokaler i Studentershuset. 
Derudover vil der være en kort introduktion af MR for alle nye aktive. 
På mødet skal vi også diskutere vores oplæg til "Guidelines for målbeskrivelser og lærebøger", 
samt Panum Bibliotekets fremtid. Samtidig vil vi som vanligt diskutere hvad der skal besluttes 
på studienævnsmødet.

Dagsorden er:
1.                Formalia + Indvielse af vores nyistandsatte lokaler + Introduktion af MR til de nye
2.                Tilbagemelding fra semestrene
3.                Tilbagemelding fra udvalg
4.                Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi og støtte-søgning
5.                Studienævnsmødet
6.            Diskussion af Guidelines for målbeskrivelser og lærebøger 
7.            Diskussion af april-fokus-punkt: Bibliotekets fremtid
8.                Sundrådet
9.                Forespørgsel om introduktion af MR-hyggemøder + meddelelser
10.              Eventuelt

Velmødt!
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Google suggestions 4tw
Af: Markus/MOK.red.

Google laver sjove suggestions når man søger på ting. Nedenfor er suggestions omkring politicians:
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Eksamensforberedende kurser for 1. – 5. semester
Vil du være en haj til eksamen? Så læs mere!

Vi er en gruppe medicinstuderende, der tilbyder 
weekendkurser, som opsummerer pensum i en række af 
de fag, der eksamineres i på 1. – 5. semester. Kurserne 
ligger få uger før eksamen.
Vi fokuserer på at det skal være grundigt og 
eksamensrelevant, men billigt.

1. semester – Basal humanbiologi  kr. 300,-
2. semester – Histologi  kr. 250,-
3. semester – Anatomi
 a. 2 dages kursus:  kr. 300,-
 b. 4 dages kursus  kr. 500,-
4. semester – Anatomi   kr. 300,-
5. semester – Anatomi   kr. 300,-
                              – Immunologi  kr. 250,-

Læs mere om de respektive kurser og tidspunkter på
 www.UFSAS.dk

Forsøgspersoner søges!
Dermatologisk Forskningsenhed på Bispebjerg Hos-
pital søger forsøgspersoner til et forskningsprojekt. 

Forsøgets titel:
Hudens følsomhed for Intenst Pulseret Lys (IPL) 
til hjemmebrug - betydning af naturlig pigmenteret 
og UV-eksponeret hud

Formålet med forsøget er, at undersøge normal 
pigmenteret og UV (ultraviolet) pigmente-ret huds 
følsomhed for et lysbaseret hårfjerningsapparat.
Du skal afsætte tid (i alt max 30 timer) til at komme 
på Bispebjerg Hospital afd. D-92, 15 gange stræk-
kende sig over 10 uger. Der optegnes 2 felter på hver 
balde, hvorefter felterne på den ene balde modtager 
ultraviolet (UV) lys 8 gange på 3 uger. Herefter 
behandles felterne med Intenst Pulseret Lys (IPL) 
1 gang pr. uge i 3 uger. Der er ingen alvorlige kendte 
risici i forbindelse med kombinationen af IPL og 
UV-eksponering. Vævsprøver ta-ges fra 4 felter. Hvis 
du indvilliger, tages der yderligere 4 vævsprøver.

Deltagelse er frivillig og honoreres med 4500 kr. 
(ca. 150 kr. pr. time). Tages der yderligere 4 vævs-
prøver suppleres med 500 kr. Dette er skattepligtigt 
B-indkomst.

Er du interesseret?
• så kontakt undertegnede på telefon eller mail 
og vi aftaler et møde, hvor yderligere information 
vil blive givet:

Medicinstuderende, Daniel Thaysen Petersen
Dermatologisk Forskningsenhed D-92.
Tlf.nr. 28370739 Email: danielthaysen@gmail.com

Hjælp til videnskabeligt projekt søges - stud med'er

I forbindelse med et randomiseret multicenterstudie til afprøvning af fibrinogen koncentrat ved kritisk post 
partum blødning søges hjælp til projektet herunder blodprøvehåndtering på RH m.v. Der kan bl.a. kompens-
eres økonomisk, ved at indgå i gruppen og dermed få adgang til data og publikation, ved OSVAL II m.v., men 
dette efter aftale.

Send mail hvis du er interesseret til stensballe@rh.dk

Harvard Medical School 
– Massachusetts General 
Hospital – VKO ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Juni 2012 kan sendes 
2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold 
indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden 
opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du 
indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 
Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 26.03.12 kl.12.00. Opholdet er ske-
malagt til Juni 2012.  Københavns Universitet 
dækker flybillet og omkostninger (max. 5000 DKK) 
men man skal selv sørge for at tegne en “malpractice 
insurance” via et lokalt forsikringsselskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. 
Info-møde afholdes 14.03.12 kl.15.15 I Konf.rummet 
på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af 
nedenstående kontaktet:

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@
rh.regionh.dk 

Eradikation af den humane tarm-
flora
Effekt på postprandial tarmhormonsekretion, gluko-
semetabolisme, knogleomsætning og tarmmikrobiom

Deltagere til videnskabelig undersøgelse søges:

Vi er en forskningsgruppe, som undersøger sammen-
hængen mellem tarmens bakterieflora og udviklingen 
af sukkersyge og knogleskørhed.
Vi ønsker i et nyt forsøg at fjerne den normalt forek-
ommende tarmflora for at se, hvordan dette påvirker 
omsætningen af sukker, knogle og en række hormoner 
og signalstoffer i kroppen. 
Bakterierne vil blive fjernet ved hjælp af en 4 dages kur 
med antibiotika, (antibakteriemedicin) som drikkes. 
Før og efter fjernelsen vil vi foretage en række under-
søgelser; vi vil opsamle afførings-, spyt- og urinprøver 
og foretage en række blodprøver i forbindelse med et 
testmåltid. De, der måtte give et særskilt samtykke 
til det, vil også få foretaget en kikkertundersøgelse af 
deres tolvfingertarm.

Til formålet ønsker vi at undersøge 12 raske mænd af 
kaukasisk oprindelse i alderen 18-40 år.
For at kunne deltage som forsøgsperson er det et 
krav, at du:
• ikke har sukkersyge eller knoglesygdom, 
• ikke har lever- eller nyresygdom
• ikke har lav blodprocent
• ikke har fået antibiotika (heller ikke malariafore-
byggelse) inden for de seneste 6 måneder
• ikke har mavetarmsygdomme eller har nære slægt-
ninge med arvelige mavetarmsygdomme
• ikke er undervægtig (BMI <18.5 kg/m2) eller over-
vægtig (BMI >25 kg/m2)
• ikke er allergisk over for de antibiotika (Vancomy-
cin, Gentamycin eller Meropenem), vi skal anvende 
i forsøget, eller er allergisk over for såkaldte beta-
lactamantibiotika (herunder almindelig penicillin)
• ikke er ryger og ikke spiser efter særlig diæt

Forsøget forløber over et halvt år og indebærer i alt 
6 besøg i vores laboratorium. 1 gang skal deltageren 
møde til screeningsundersøgelse, 5 gange skal forsøgs-
deltageren opsamle og aflevere afførings-, urin- og 
spytprøver, og 3 gange vil vi udføre en måltidsun-
dersøgelse. De 3 forsøgsdage med måltidsundersøgelsen 

varer ca. 6 timer, mens de øvrige 3 besøg er af ganske 
kort varighed.
Vi tilbyder et vederlag for din tid i forbindelse med 
forsøgsdeltagelse.
Hvis du eventuelt kunne være interesseret i at deltage 
og opfylder ovenstående kriterier, er du velkommen 
til at kontakte den forsøgsansvarlige læge for mere 
uforpligtende information omkring projektet.

MVH

Kristian Hallundbæk Mikkelsen
Forsøgsansvarlig læge
Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital  
 
mail: kristianmikkel@gmail.com 
  
1. reservelæge, ph.d. Filip Krag Knop
Post.doc, læge, ph.d. Morten Frost Nielsen
Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital

annoncer

Ipod-Battle i Studenterhuset ved 
Rundetårn    

MedicinvsMusikvidenskab

På torsdag kl. 21 skal medicin battle mod musikvi-
denskab i kunsten om at lave den fedeste fest med 

intet andet end en iPod! Holdet der har mest support 
vinder gratis øl til deres studie!

Sidste år vandt medicin finalen, men røg ud her i 
eftåret og der er brug for DIN support på torsdag så 

de kan komme i finalen i slutningen af april!

Mvh Ipod-battle-mediciner-crewet!
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Sexekspressens månedsmøde

“Er det unormalt, at jeg er 14 år og stadig er 
jomfru?”
“Hvordan ved man, om man er homoseksuel?”
“Kan man få sin jomfruhinde genskabt?”
“Hvordan ved man, om man har klamydia?”
“Kan man blive gravid af at sluge sæd?”

Ovenstående er alle eksempler på de mange 
spørgsmål om kærlighed og sex, som går gennem 
hovedet på elever fra 13-16 år og som kan være 
rigtig svære at få svar på. 

Vi mener i Sexekspressen, at en god og omfattende 
seksualundervisning er en nøglesten til udviklingen 
af et sundt forhold til seksualiteten. For mange 
lærere kan det dog være et problem at finde tiden og 
modet til selv at udføre undervisningen, ikke mindst 
fordi eleverne kan have svært ved at diskutere så 
personlige emner med den matematiklærer, de ser 
hver eneste dag på skolen.

Derfor tilbyder vi som frivillige seksualundervisere 
i 7.-10. klasse en hel dag med sjov, lege og grundig 
undervisning i anatomi, kønssygdomme, præven-
tion, kærlighed, grænser, den første gang, homo-
seksualitet og meget mere.

Synes du dette lyder som noget du har lyst til, så 
besøg vores

Månedsmøde torsdag d. 12. april kl. 17. i 
studenterhuset*

Der er kaffe og mundgodt samt hyggeligt samvær 
med studerende fra alle semestre. Vi glæder os til 
at se dig!

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”

*Vi gør opmærksom på, at vi ved en fejl angav 
mødedatoen 5. april i sidste uges MOK - den kor-
rekte dato er torsdag d. 12. april!

Studenter Symposium!

Collaborative Association of Life Science Students, 
CALIS, er vært for den nydannede studenterforenings 
første interdisciplinære symposium.

Den 28. april 2012 kan du opleve en dag spækket 
med præsentationer fra topfolk inden for medicin, 
veterinær medicin, farmakologi og biologi. Fælles 
for talerne er emnerne der dækkes, da de alle har 
tværfaglig relevans. Hvilken relevans har det så for 
dig? Dette kan ses ud fra emnerne som omhandler 
dyremodeller i human forskning, zoonoser og anti-
biotikaresistens. Emnet ”dyremodeller” omhandler 
blandt andet hvordan molekyler fra edderkoppe-
toksiner kan føre til udvikling af nye lægemidler 
og hvordan giraffer og slanger er ideale fysiologiske 
modeller inden for hjertekar- og GI-forskning. Under 
zoonose og antibiotikaresistens foredragene kan du 
høre om hvorfor læger og dyrelæger bør have et tæt-
tere samarbejde, da disse felter har stor betydning for 
viden omkring mange sygdommes omløb og hvordan 
de bedre kan bekæmpes. Deltagerne ved symposiet 
vil være en blanding af bachelor-, kandidat- og Ph.D-
studerende fra medicin, farma og veterinær medicin, 
samt andre med biovidenskabelige baggrunde, men 
tilfælles er en ting: Vi taler alle det samme fagsprog. 
Biologi! Hvem ved… Det kan være at det er her du 
finder inspiration, eller endda en vejleder, til OSVAL 
I/II inden for et område med medicinsk relevans og et 
twist du ikke lige regnede med. Symposiet afholdes 
lørdag den 28. april på Frederiksberg Campus 

og foregår på engelsk. Det koster 50 kr. at deltage. 
Dette beløb dækker mad hele dagen.
Læs mere på www.calis.dk
Skrevet af
Patrick Terrence Brooks
Stud. med.
Formand for CALIS

FFF – Førstehjælp For Folkeskoler

Flyt dig For Fanden Frederik
Temaet for denne uges bogstavsparabel er imperativ. 
Imperativ er den mindst gennem-korpulerede form i 
det danske sprog – fejlagtigt! 
Om noget er imperativ det tætteste, vi kan komme på 
magi-plagierende tilstande – J.K. Rowlings ”Imperius 
Curse” har altid lugtet af subtil sandhed! Af selvs-
amme årsag kan det kun begrædes, at vi på dansk må 
indsnævre os til præsens imperativ, da vore verbalt 
impotente forfædre ikke formåede at bevare hverken 
passiv eller futurumformerne!

Hav derfor ovenstående cerebralt præsent og vær med 
til at bevare imperativets magi

Skriv følgende i dit browser-tilhørende adresse-
felt: 
1)http://fffnational.eventbrite.com/
2) tryk ”registrer”
3) Skriv dit navn
4) Tryk godkend
5) Overfør kr. 150,- til reg: 8401 kontonr: 1097833

Du er nu tilmeldt NATIONALWEEKEND D. 20.-
22. april 2012 Gadsbølle (Fyn) – CONGRATS!!
”Fedt” tænker du så – samtidig tænker jeg så 
”sweeet”, da jeg hermed har fået bekræftet impera-
tivets kraft og samtidig skal nyde dit selskab en hel 
weekend.
”Cooool” tænker du så ved tanken om mit selskab 
en hel weekend.

Pga. denne positive tankeudveksling er følgende info 
om, hvad du vil opleve på NATIONALWEEKEND 
med FFF vigtig:

Vi samler lokalafdelingerne af Førstehjælp For 
Folkeskoler således der skabes en unik creme af 
København-, Odense-, Århus- og Ålborg-medicinere. 

FORMÅL: 
HYGGE; UDVIKLING AF FFF, RÅ-HYGGE, WORK-
SHOPS, MUTEREDE CASES OF CRAZY, FEST, 
KAFFE!
ALLE MED INTERESSE I FFF ER VELKOMNE!

Følgende SKER bl.a. på nationalweekenden:
- Workshop i formidling – ikke standard fæces med 
crap på, men en super-WIN gang workshop lavet 
specielt til FFF af en kvindelig ph.D.’er i ”kreativ 
formidling”, som vi forventer rent faktisk kan bidrage 
med noget nyt under solen ift., hvordan vi kan gribe 
vores undervisning an.
- Undervisning og RØVERhistorier fra paramediciner 

om akutte situationer, hvor førstehjælp har gjort en 
forskel – men også røverhistorier om andre voldsomt-
adrenalin-rush-fremkaldende voldsomt, akutte ting!! 

PRIS for deltagelse i FFF Nationalweekend / Pris for 
at have det fucking godt d. 20-22. april – (men det har 
du jo lige betalt, da du fulgte ovenstående vejledning): 
kr. 150,-  

Transport: 
Der arbejdes på højtryk med at skaffe et fælles trans-
portmiddel – Indtil da er hver enkelt som udgang-
spunkt nødsaget til selv at arrangere transport via 
bil, færge, bus, traktor, hest eller okse-kærre/andet.
I det tilfælde, at vi ikke finder et godt fælles trans-
portmiddel, og Jeres oksekærre er midlertidigt ude 
af drift – Frygt ej! FFF arrangerer i det tilfælde 
FÆLLES transport via det højt elskede DSB fra 
Hovedbanegården (Mere info følger)
BONUS: Du får ALLE dine transportomkostninger 
dækket, fordi vi i FFF Fundraiser meget Fint. 
TILMELDING (hvis du glemte at følge oven-
stående instruks)
Hvis du er typer-champ er følgende link værd at 
blive glad for:
http://fffnational.eventbrite.com/

Hvis du synes, at ovenstående er et bæ-link kan du 
gå ind på vores Facebook-gruppe: 
Førstehjælp For Folkeskoler Købehavn – her er 
tilmeldingen kun et ”musse-dask” væk.
Tilmeldingen er startet(!), og pladserne forsvinder 
som en hat kan være høj.
SKYND DIG ind og tilmelde dig, hvis du synes, at 
FFF lyder spændende, eller hvis du allerede er blevet 
usandsynligt dybt forelsket i FFF – erfaringen fra 
vores Uddannelses-weekender er at pladserne bliver 
nakket sniger-peanut-hurtigt.  

SÅ hiv fat i ALLE dine søde venner/veninder og 
meld jer til i en fart, hvis I vil være sikre på at nå at 
komme med:D 

Få kærlige nakke-klap, men nakke-klap med 
stort tilstedevær, FFF

Oplæg og månedsmøde.

GO -Gruppen for medicinstuderende med interesse 
i gynækologi og obstetrik 
holder månedsmøde 

onsdag den 28.marts kl 17.00 i sofastuen

Oplægget er denne gang om prægraduat forskning 
i klinikken inden for specialet

af ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen

og professor Lisbeth Nilas

Kom og bliv inspireret og  hør hvordan du kan 
komme i gang med forskning indenfor gyn/obs!

Alle er velkomne til vores meget hyggelige 
månedsmøder.

Vi glæder os til at se dig!
GO
Tilmeld dig vores gruppe på Facebook!
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Indkaldelse til Ordinær General-
forsamling i FORNIKS

FORNIKS Ordinære Generalforsamling af-
holdes i store mødesal d. 29/3 klokken 17:00 og 
er alle medlemmernes bedste måde at påvirke 
FORNIKS i 2012. 

Aftenen vil starte med et foredrag af Jesper Erdal 
om "Fits and Falls" og arbejdet som neurolog på 
Herlev Hospital.

Herefter vil generalforsamlingen forløbe.
Dagsordenen for generalforsamlingen. 
- Valg af dirigent
- Dirigenten vurderer om generalforsamlingen er 
lovlig indkaldt jfr. Stk. 1.
- Valg af referent
- Bestyrelsens/formandens beretning
- Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (evt. 
forelæggelse af næste års budget)
- Fastlæggelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af næstformand
- Valg af 3-9 bestyrelsesmedlemmer
- Valg af 0-2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret 
rækkefølge
- Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
- Evt. valg/nedsættelse af udvalg
- Evt.

Se mere på www.forniks.dk

basisgrupper

Med hjælp fra Neurologisk Afdeling på Herlev 
Hospital kan FORNIKS præsentere FORNIKS nye 
neuroquiz. Quizzen er produceret af Neurologisk 
Afdeling, Herlev Hospital, og der vil regelmæssigt 
komme nye cases som skal løses på bedste neurologi 
manér.
Der vil være en symbolsk præmie til vinderen af 
hver quiz. Quizzerne er ikke altid ligetil og kræver 
en tankegang som er en episode af House værdig.

Svar sendes til info@forniks.dk

Fjerde quiz lyder således:

4. Gudruns veninde Grethe, fra sidste uges spørgsmål 
får flere og flere anfald, som viser sig umulige at 
behandle efter langvarige førsøg med flere forskellige 
typer af perorale antiepileptika. MR har påvist en 
venstresidig mesial temporal sclerose, og hun får i 
behandlingsmæssigt øjemed foretaget en venstresidig 
temporallaps lobektomi.
Hvilket synsudfald er det mest sandsynligt, at hun 
får som sequela efter operationen?

Dagsorden IMCC Kbh 
månedsmøde 
torsdag. 29. marts kl 17.15

17.15 Velkommen og navnerunde
17.25 Nyt fra lokalbestyrelsen
 - Forårsfest d. 12. maj
 - NLP-kursus
 - Besøg alle grupper
17.30 Nyheder fra grupperne
17.40 Forårsmødet
 - program og informationer
 - spørgsmål
17.45 Evaluering af infodagen
17.55 Erfaringsudveksling: 
             -metoder til intern kommunikation 
 i grupperne'

18.15 Pause

18.20 18.50 Oplæg og øvelser om 
  præsentationsteknik

IMCC Kursus tirsdag d.17. april 
16-20

KOM TIL NLP (Neuro Lingvistisk Programmer-
ing) og LÆR AT MOTIVERE PÅ EN EFFEKTIV 
MÅDE!

Kom og oplev hvordan motivation kan omsættes til 
konkrete handlinger og resultater via NLP

Tidspunkt: 17. April, kl. 16-20
Sted: Lille Mødesal Panum
Tilmeldingskrav: IMCC Medlem

Du har måske oplevet den situation, at selvom du 
virkelig har anstrengt dig for at motivere de andre 
til at foretage nogle handlinger (herunder at købe 
noget af dig - idéer, varer, råd) 
– ja så skete der efterfølgende noget andet end du 
forventede – eller måske skete der slet ikke noget 
overhovedet…

Det vil du lære:
• Viden om hvordan motivation kan omsættes til 
konkrete handlinger og resultater
• Mulighed for at vide præcis hvordan en person 
motiveres

• Indsigt i hvordan andre træffer beslutninger
På kurset præsenteres en meget effektiv, og let an-
vendelig, coaching- og problemløsnings-model, for 
at gode ønsker og motivation resulterer i egentlig 
handling – og resultater.

Kurset henvender sig ikke kun mod organisatorisk 
arbejde. Du får nogle redskaber, der kan bruges som 
forberedelse til møder, samtaler, feed-back mm., og 
kan også benyttes som analyse-model, hvis noget 
”driller” i samarbejdet.

Kurset afholdes af Karsten Koch, der har 25 års 
erfaring som coach, mentaltræner, terapeut og 
instruktør at trække på. Han benytter værktøjer 
og metoder udvalgt fra de erhvervsnyttige områder 
af Neuro Lingvistisk Programmering (NLP), som 
fokuserer på det lærende menneskes professionelle 
og personlige udvikling.

Tilmelding er først til mølle og der er kun 20 
pladser! Så skynd dig at tilmelde dig på neden-
stående link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?for
mkey=dC10bmUweWhHQWNkcEtMVTd3NUkx
X0E6MQ  eller ved at skrive til lokalsekretæren 
Helle på sekretaer-kbh@imcc.dk

PIT arrangerer: 
Tropemedicinsk weekendkursus

Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen 
hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere 
om, hvad du kan møde i det store udland? Her har 
du muligheden!
Weekenden d. 28.-29. april i store mødesal på 
Panum Instituttet afholder PIT et kursus i trope-
medicin.  Over to dage vil forskellige læger samt en 
sygeplejerske og en psykolog afholde spændende 
fordrag om bl.a. HIV, malaria, børnesygdomme i 
troperne, underernæring, obstetrik, rejsesikkerhed 
og kulturmøde. 
Kurset retter sig først og fremmest til dem, der har 
fået tildelt en hospitalsplads med PIT, men alle med 
interesse for tropemedicin - eller dem, der bare er 
nysgerrige - er selvfølgelig velkomne til at søge om 
deltagelse. 
Program: 
Lørdag d. 28.april:   
Søndag d. 29.april:
11.00-11.15 Velkomst   10.00-
12.00 Den normale fødsel
11.15-12.30 Infektionsmedicin i troperne og
  malaria 
12.00-13.00 Frokost
12.30-13.30 Frokost   13.00-
14.30 HIV og tuberkulose
13.30-15.30 Børnesygdomme i troperne  
14.45–15.45 Rejsesikkerhed og kultur
15.45-17.15 Underernæring                                   
15.45-16.30 Billeder og fortælling fra             
  tidligere udsendte
Obs – der kan ske ændringer i programmet. 
Begge dage vil der blive serveret frokost samt kaffe, 
kage og frugt. 
Pris: 75 kr
Tilmeldning: Mail dit navn og semestertrin til 
foredrag.pitkbh@gmail.com - skriv desuden om  
du er tildelt en plads med PIT og i så fald hvornår. 
Tilmeldningsfrist fredag d. 13. april kl. 12.00. Svar 
på din tilmeldning og information om betaling med-
deles d.  17. april. Der er i alt 50 pladser, der tildeles 
efter ’først-til-mølle’ princip, dog med fortrinsret for 
dem, der skal udsendes med PIT. 
Vi glæder os til at se jer! PITs foredragsgruppe. 

SUTUR 1
SAKS inviterer til SUTUR 1 
d.9. April kl. 17.00

Dette er semesterets sidste sutur kursus, så husk 
at tilmeld jer! 

Tilmeldingen starter 
d. 2. April kl. 16.00. 

Kurset er tilgængeligt for alle SAKS medlemmer. 

Vi glæder os til at se jer!

Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selsk-
ab (SØNHKS) stiftes i dag onsdag.

Så er det i dag onsdag 28/3 kl. 16.00 i Loungen i 
Studenterhuset  der afholdes stiftende generalfor-
samling for Panums nye basisgruppe for øre-næse-
halskirurgi. 
Gruppen kommer til at beskæftige sig med alle 
dele af det øre-næse-halskirurgiske speciale, lige 
fra detotoneurologiske til det kirurgiske. Dette 
kommer til at foregå med foredrag fra såvel yngre 
læger som professorer, samt med praktiske kurser, 
bl.a. på humant donationsmateriale, hvoraf de første 
allerede er i støbeskeen.

VI glæder os til at se dig, og håber du vil være med 
til at forme gruppen fremover.

Mange hilsner

Hjalte Sass & Simon Andreasen

FORNIKS
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PUFF foredragsserie
Videnskabsformidling

D. 11. April 2012 kl. 16.15 i Hannover Auditoriet

Den Gode Artikel

Et foredrag af professor Christian Torp-Pedersen 
om hvordan man skriver den gode artikel. 

Kom og få gode tips og tricks til artikelskrivning 
inden for alle felter fra en af dansk kardiologis mest 
produktive forskere.

Der vil være kaffe, kage og hygge bagefter
Ingen tilmelding nødvendig!

PUFF fortsætter foredragsrækken med over-
skriften:

Videnskabsformidling

Formidling af videnskab til kollegaer og lægfolk 
er en vigtig men vanskelig opgave. PUFF sætter 
i foråret fokus på videnskabsformidling. Derfor 
har vi arrangeret en række foredrag/kurser med 
det formål at udvide studerendes formidlingskom-
petencer.

Program:

11. april:  Artikelskrivning (foredrag)
17. april:  Forskningsformidling (foredrag)
23. april: Præsentationsteknik (kursus)

Alle arrangementer annonceres og tilmeldes 
enkeltvis. 
Følg med i MOK og på vores
hjemmeside, www.puffnet.dk.
Vi glæder os til at se Jer!

Informationsmøde om

Forskningsår ved CPM-
CRI i Californien

Mødet henvender sig til alle som har indleveret 
ansøgning samt andre interesserede.

Mødet afholdes 
torsdag den 12 april kl. 17:00 i 
Lille Mødesal på Panum

Talerlisten er som følger:
Karin Petersen (overview)
Charlotte Slagelse (Current Fellow) 
Christian Ovesen (PUFF - hvorfor forske?) 
Martin Enevig Clausen (KU - forskningsaar) 
Michael Rowbotham (Scientific Director CPMCRI).

Mere information om forskningsåret ved 
California Pacific Medical Center (CPMCRI) 
fås på PUFFs hjemmeside

KOM TIL DEN ÅRLIGE STU-
DENTERKONFERENCE OM PA-
TIENTSIKKERHED I KØBENHAVN 
23. APRIL 2012.
Studerende for Sikre patienter afholder igen i år 
Konference for alle studerende med interesse for 
at arbejde med sundhedssektoren.

Oplægsholderne er nationale såvel som interna-
tionale og førende eksperter indenfor netop deres 
felt. De vil hver især bidrage med spændende 
vinkler på patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet 
i sundhedssektoren.

Hvem kan deltage:
Konferencen er åben for alle studerende med inter-
esse for at arbejde med sundhedssektoren. 
Sidste år deltog studerende fra folkesundhedsviden-
skab, farmakologi, medicin, sygeplejerskestudiet, 
lægesekretæruddannelsen, FOA's studerende, 
statskundskab og Handelshøjskolen, og målet i år 
er at nå ud til endnu flere studieretninger.

Praktisk: 
Det koster kun 50 kr. for hele dagen, og prisen 
inkluderer frokost, kaffe og kage (WAUW)! 
TILMELD DIG HER (hvor du også kan se det fulde 
program):

http://www.conferencemanager.dk/www-sfps-
dk/arrangementet.html

Gå ikke glip af en spændende dag sammen med 
studerende fra mange forskellige studieretninger, 
hvor du kan lære mere om patientsikkerhed og 
kvalitetsforbedring.

Mange hilsner,
Studerende for Sikre Patienter

Brænder du for et bedre sund-
hedsvæsen? 
Vil du være med til at forbedre dit lands 
sundhedsvæsen, og vil du gerne vide hvordan, 
så er Summer School om patientsikkerhed 
og kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet 
noget for dig.
På Summer Schoolen lærer du at bruge me-
toder, der målrettet og systematisk skaber 
forbedringer til gavn for patienter, pårørende 
og dig selv og dine kolleger. 
 Du lærer at forebygge utilsigtede hændelser, 
før de sker, og at uddrage læring af de hæn-
delser, der alligevel sker. Du lærer at kom-
munikere klart og tydeligt i akutte og kritiske 
situationer. Du lærer at måle kvalitet og at 
vide, hvornår ændringer i dine målinger blot 
er tilfældige udsving, og hvornår de udtrykker 
reelle forbedringer. 
Endelig lærer du at inddrage patienter og 
pårørende som resursepersoner både i det 
kliniske arbejde og i forbedringsarbejdet.
Summer Schoolen foregår på Aalborg Univer-
sitet den 6. til 17. august 2012 og afholdes af 
Studerende for Sikre Patienter, Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed og Aalborg Universitet.
Læs mere på:
http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/
Arrangementer/

Så er det på fredag det sker!!
Stor fest i Studenterklubben med 
fri entré

Program:
Kl. 17.00 Gratis kage fra Lagkagehuset
Kl. 19.30 Underholdning ved stand up komiker 
Jacob Svendsen 
Kl. 21.00 Live musik ved FJAMS
Kl. 22.30 Live musik ved Mund de Carlo & band
Kl. 23.00 Musik ved DJ Schjødt og Leise

Stor skrabelodskonkurrence med gevinster for en 
samlet præmiesum for over 30.000 DKK!!

For gæsteliste tilmeld dig facebook eventet:
 ”10 års jubilæumsfest for Tandsundhed Uden 
Grænser” (http://www.facebook.com/#!/
events/298514406869496/)

ALLE er velkomne!

Vi ses til fest i en god sags tjenestevw

- TUG

SØKS!
- Studerendes ØjenKirugiske Selskabs stiftende 
generalforsamling!
Er du interesseret i, hvordan en øjenlaser fungerer?
Var du god til neurofysiologi og dissektion på 3. 
semester?!
Vil du gerne have egen speciallægepraksis og mu-
ligheden for at blive specialist inden for dit felt?
Så kom til opstartsmøde i den nye SUPER-SEJE og 
overdrevet karrierefremmende og ligefrem special-
egivende basisgruppe SØKS!
Vi holder første møde på torsdag kl 16 i lokale 
36.01.13B, og vi regner med at se DIG!
- Der vil være en oplægsholder, men hvem det er, 
er en overraskelse... lad os bare sige, at han har en 
høj akademisk titel ;)

med venlig hilsen
Opstartsgruppen for  SØKS!

SFFPIS
- Studerende for fair-play i superligaen
Synes du også, at spillet i superliagen er for beskidt?
Kunne du også tænke dig, at dommerne dømte 
hårdere?
Så kom til foredrag med den tidligere superligaspiller 
Bjarne Golbæk i lokale 1.0.11  26/4 kl 17 og hør, 
hvordan man fremmer fair play i superligaen!

SITS
- Studerende Interesserede i Traume-Simulationer 
er en nystartet basisgruppe for dig, der mener man 
bør trænes bedre i at modtage traumer, inden man 
bliver læge, og ikke NÅR man er blevet læge.
Vi har planer om at indrette et af lokalerne i 
Studenterhuset til simulationsstue ved hjælp af 
advancerede kirugiske simulationsdukker. Vi har 
tænkt os at søge fonde såsom TRYGfonden og 
Tuborg-Carlsberg-fonden om penge til at købe den 
nye "Surgical SimMan 3000 version 2", så studer-
ende vil få mulighed for at prøve deres evner på 
traumestuen.
Vil du være med til at skrive scenarier eller vil du 
bare gerne på kursus, så kom til infomøde på 
mandag kl 18:00 i lokale 29.01.32B... og tag din 
læsemakker med!
Vi glæder os til at se dig!

SS

Ø K

PHIS (Panum's Historisk 
Interesserede Selskab)
Vi er en gruppe studerende, der interesserer og 
særligt meget for den medicinske historie, og man 
kan faktisk sagtens bruge medicinsk historie som 
overemne for bachelor- og kandidatopgave, ja selv 
ph.d.
Vi tager på medicinsk Museion på torsdag kl 17, 
hvor der blandt andet vil være foredrag om mu-
ligheden for at lave projekter derude.
Vi er ved at få en hjemmeside op at køre, men så-
fremt du vil med kan du skrive en sms til:
27383782
Så skriver vi dig på gæstelisten

På gensyn
mvh PHIS
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - fredag
kl. 8.00 - 17.00

Telefontid
Kl: 10.00-15.00

Kommende aktiviteter

• 25. april: Repræsentantskabsmøde

Ugens Rep’er

Isabelle Boere

Så husk, at du har mulighed for at få dispensation til at arbejde for FADLs Vagtbureau  i 
København i hele juni og juli måned. Det eneste, du skal gøre er at udfylde og aflevere en 
anmodningsblanket, som du enten kan downloade på fadl.dk eller hente i Ekspeditionen 
på Blegdamsvej 26. Husk samtidig at give skriftlig besked til Kredsforeningen, når du bli-
ver kandidat. Send en mail til kkf@fadl.dk, så sørger vi for at udmelde dig. Hvis du har en 
Codan forsikring, løber den til og med førstkommende 31/12, hvorefter vi afmelder den.

Bliver du kandidat til sommer?

Profil: 24 år gammel, 9. semester, har været i 
FADL et halvt år.

Visioner
Som medlem i PR-gruppen vil jeg gerne 
være med til at gøre FADL mere tilgængeligt 
for medlemmerne og tydeliggøre, hvad jeres 
penge går til og det, FADL gør for medlem-
merne. Så HUSK at ”like” vores facebook-
side og bliv holdt opdateret om, hvad vi gør 
for jer!

Noget helt andet
Jeg ville ønske, der var nogle kloge viden-
skabsmænd, der kunne lave om på vejret, 
for er godt nok ved at være træt at kedeligt 
vejr. Jeg synes, vi trænger til sommer og sol, 
så man kan komme ud og grille og spise is!

Hvis jeg ikke skulle være læge
Så ville jeg være folkeskolelærer. Men det er 
vist meget godt, jeg ikke er blevet det, for jeg 
er allerede efter 5 uger i klinik blevet træt af 
morbus teenager.

Kære medlemmer!

Velkommen til det nye indslag fra din 
fagforening - ugens rep’er. Meningen med 
denne lille føljeton er, at I skal få et bedre 
indblik i, hvem der egentlig er med til at 
styre jeres fagforening til daglig og hvem, 
de er. God læsning.

Codans Verdensrejsedækning
Som medlem af FADL kan du med Codans 
Verdensrejsedækning rejse uden bekym-
ringer. Forsikringen er en fast del af Codan 
forsikringen via FADL og dækker på pri-
vate ferierejser af op til 60 dages varighed 
- i hele verden inkl. Danmark.

Verdensrejsedækningen omfatter blandt 
andet:

• Sygebehandling

• Hjemstransport
• Sygeledsagelse
• Akut krisehjælp
• Baggageforsinkelse

Får du brug for hjælp i udlandet, kan du 
kontakte SOS International, der i samarbejde 
med Codan sørger for, at du får den hjælp, 
du har brug for. Du kan ringe 24 timer i 
døgnet til: +45 70 10 50 50. 

Fælles policenummer
Alle medlemmer i Københavns Kredsfor-
ening, der har en Codan forsikring via FADL, 
har samme policenummer. For indbo- og 
ansvarsforsikringen er policenummeret:
5807457308

For ulykkesforsikringen er policenummeret:
6461810320.

Støtte fra FADL
Har du som studenterorganisation, en 
gruppe eller enkeltperson en idé eller et 
projekt, der har til formål at forbedre de 
lægestuderendes forhold, kan du søge om 
støtte fra Københavns Kredsforening.

Kredsforeningen yder støtte i de tilfælde, 
hvor en bred skare af medicinstuderende 
får gavn af støtten. I visse tilfælde kan 
Kredsforeningen give støtte til enkeltper-
soners deltagelse i konferencer, seminarer 
og lignende. Dette sker, hvis deltagelsen i et 
givent seminar etc. efterfølgende kommer 
en bred skare af lægestuderende til gavn.

Alle støtteansøgninger til skal udfyldes på 
FADLs fortrykte støtteansøgning og afleveres 
til Københavns Kredsforenings Sekretariat 
eller via mail kkf@fadl.dk.

Støtteformularen kan printes fra www.fadl.
dk ved at klikke på Sjælland på Danmarks-
kortet i højre side og herefter på menupunk-
tet ”Økonomisk støtte til projekter”.

kredsforeningen
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MOTHERFUDGIN' KRYDSORD OP I DEN HER!!!!!

HENAD:

1. Reumatologers og dermatologers foretrukne præparat
5. Hvis man stadig spiser jord, selvom man er voksen, og det 
er fordi man lige har menses og/eller er vegetar; men mest det 
med menses. lol. 
7. Specialiserede celler, som findes i de Bowman'ske kapsler, og 
som omslutter kapillærnøglens endothelceller 
10. Dette organ sekrerer hormonet erythropoietin (EPO). Svar 
på latin, tak. 
12. Det, at der er hele 3 styks af et kromosom. Ses fx ved Down's 
13. Tilstand, hvor kvinden er infiltreret af en parasit, som gør 
hende højst utiltrækkende og højrystet i en periode på ret præcist 
9 måneder, indtil parasitten igen forlader sin vært 
16. Canalis adductorius kaldes i klinikken for ******'s kanal 
19. Citalopram, dapoxetin, escitalopram, fluoxetin, etc.......... 
21. Et andet ord for hypofysestilken 
25. Spontant hårtab 
26. Denne gut har lagt navn til en sphincter, hvorefter han blev 
slået ihjel af sin egen protegé. Puhada. 
27. Pelles yndlingsfarve 
28. MOKs Dennis Zetner kommer fra denne landsdel 
35. Nobel sportsgren, som Jonas har gået til fra han var 10 til 
han var 14
37. Uparret og usandsynligt nævenyttig kranieknogle 
39. Når din mave "brokker" sig. lol. 
40. Celledeling, hvor cellens kromosomtal halveres 

41. Sportsgren, som PJ er dobbelt olympisk mester i 
42. Lysmikroskopisk tegn på nekrose, hvor cellekernen er 
skrumpet betragteligt ind 
43. Japansk ord for kuglefisk, som indeholder den livsfarlige 
nervegift tetrodotoxin (TTX) 
44. Alternativt navn for lig. teres uteri, som anvendes primært 
i klinikken
46. Kaspers første stilling. Rimer på "mathieshud" 

NEDAD:

2. Genetisk sygdom, hvor alle neuralrørsderiverede celletyper 
danner tumorer (ofte benigne). Kan genkendes ved de karakter-
istiske "café au lait mærker", som er lokale pigmentforandringer. 
3. Denne herre har givet navn til en ubehagelig inflammatorisk 
tarmsygdom. Altså, den er ubehagelig indtil patienten får morfin. 
Derefter er den svedig.
4. Navn for akutte tilstande, som bl.a. kan opstå ved store 
blødninger (iiiiikke menses - kan du så forstå det, Marianne!) 
6. Blodmangel 
8. Hvor mange distinkte lag findes i retina? 
9. Navn på HG-gut, som falder, når han nyser 
11. Arterie, som bl.a. afgiver flere, vigtige grene til cerebellum 
12. Grønlændersyge 
14. **** auditiva, eller **** uterina, eller "Lol, tjek lige ham 
klovnen med ****en. Hvordan kan han leve med sig selv??" 
15. Fornavnet på Eriks første og eneste kæreste. EVER. 

17. Familie af cytokiner, som bl.a. kan forårsage apoptose 
18. Gayyyy sport, som Maria Dons har brugt størstedelen af 
sin barndom på 
20. Den bevægelse, man laver med hånden og underarmen, når 
man "beder om sin SU". lol. 
22. Stort fiberbundt, som bl.a. forbinder hippocampus med 
hypothalamus 
23. Form for kirurgi, hvor der opereres med smalle rør, forsynet 
med lys og optik, gennem en lille incisur, fx i maveskindet 
24. Excessiv ardannelse 
29. Når du ikke kun laver peacetegn på billeder, men faktisk 
hele tiden 
30. Tilstand med destruktion af leverparenkym. Der ses fibrose, 
og organets overflade er puklet og uregelmæssig. Kan forårsage 
portal hypertension. 
31. Kvindelige gonader 
32. Markus' far arbejder som... 
33. David Hvidtfeldts fødeby 
34. Blodlegeme, som man ud fra navnet skulle tro havde en 
psykiatrisk lidelse. Det har den ikke. Almindeligvis. Det er 
faktisk bare en ødelagt erytrocyt, men den skal åbenbart have 
sit eget navn. 
36. Forfatter, som i 1999 udgav romanen "True at First Light", 
hele 38 år efter sin død 
38. Akut organisk psykosyndrom 
45. Nerveledningshastighedsundersøgelsesmetode til de mo-
toriske nerver 

Kreeret af goddamn Peter James/MOK-red

redaktionelt


