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Pumpefest 2011!
Tirsdag d. 10 juli

Location: hemmelig so far
Kunstnere: DJ Geiger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: Jonas/MOKred

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: 3. sem. spot eksamen - held og lykke!

Torsdag: SPV-eksamen på frederiksberg - anyone??

Fredag: Kantinen lukker i dag1 se s. 8
  

Lørdag: Dennis skal til 60 års fødselsdag hos tante Kirsten

Søndag: Sandra kommer hjem fra Tyrkiet ;) 

Mandag: PIT månedsmøde kl 17.30 i studenterhuset, se s. 6

Tirsdag: Grundlovsdag!!! Get yours!!
  God sommerferie når I når dertil...

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Dennis 2Kasper Aa

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Sidste MOK i dette semester!



33redaktionelt

Først og fremmest - tusinde tak for endnu et godt år!

I året der gak-gak (smiley der blinker) er der sket en hel del både i verden, på 
panum og på mok. Redaktionens mikro-kosmos har lidt et sjæleligt tab person-
ificeret i Hallas, Mikael og Mia-Joe. De er rykket videre på deres åndelige færd, 
og vi savner dem hver (man)dag!! Må de finde lykke og glæde hvad end de møder 
på deres vej! Til gengæld er vi blevet godt kompenseret for de gode kræfter med 
3 nye, fantastiske ansigter på MOKs redaktion. Nemlig Dennis 2, Kasper AA og 
Anna-Martha. På ingen tid har de fundet en plads i vores lille univers, og har allerede givet redak-
tionen et helt nyt liv. I har nok set deres fantastiske arbejde med f.x. pigespalten, katastrofescenarier 
og den flot opsatte side med annoncer i MOK 22. Godt arbejde, keep up the good work!

På Panum er det uundgåelige sket! Evolutionen har ramt, og vores elskede betonklods, der har stået 
stolt siden 1986, skal ændres, fornyes og, om guderne vil det, efter sigende forbedres. Et kæmpe 
brunt fallos-symbol skal tilføjes i frækt legene samspil med vores runde, multifarvede skorstene. En 
symbiose af hidtil uanede dimensioner. Dette betyder også, at vores elskede studenterklub som vi 
kender den, har skænket sin sidste kop kaffe, holdt sin sidste fest. Mange gode minder falder med 
de gamle slidte mure, de stoppede toiletter og det brandfarlige loft. Siden vores forældres ungdom 
(ja, min mor, som vel at mærke ikke er læge, har fortalt at de fedeste fester i hendes ungdom var i 
disse lokaler) har studenterklubben huset gøglere, glimmer og godt humør. Mange af os har danset 
vores første kinddans med vores livs udkårne til tunge toner fra NikogJay i klubbens dragende 
mørke. Lad os håbe vores nye hjem vil bringe mindst lige så meget glæde, gust og gammel ost. Ja, 
og selvfølgelig kærlighed og kaffe. 

I den lille verden, læge-verdenen, holder alle vejret i spænding for at se udfaldet af de første forbrydelser på 
fireårsreglen. Skal alle ikke-phD studerende københavnere flytte til Sverige, for at få lov at blive bedre læger? 
 
Jeg har desuden hørt at der sker ting udenfor vores verden. At der findes mennesker der ikke arbejder indenfor 
sundhedssektoren. Jeg har ladet mig fortælle at den verden nu også bliver styret af kvinder, fuldstændig som 
vores. Der har vist været valg mellem anatomi-forelæsningen og middagskonferencen i klinkken, og nu har 
landet fået en ny farve og en ny front! Og en masse nye løfter, men ellers er der vist 
ikke så meget nyt under solen.  
Dog er der sket noget revolutionerende i lille Danmark! Dronningen er blevet farmor!!!! 

WHAAAT?? Ja, miraklet er sket, og hele Danmark så med, da Hendes Majestæts ottende barnebarn blev født og senere døbt 
Athena Marguerite Françoise Marie. 
I sportens verden slog Danmark Portugal og alle de andre rødder, blev super-seeded og skal til EM og slås med, ja, Portugal 
og de andre rødder igen.. 

I dag afslutter vi årgang 44 på MOK redaktionen, og I er overladt til jeres eksamenslæsning, søvnløse nætter og stress-op-
kastninger. Men bare rolig, verden står nok stadig bagefter, ligegyldig om I får 7 eller 10. Og så kan I jo se frem til eksamens-
fester, sol og varme. Se frem til at følge lille prinsesse Athenas første sommer. Se frem til et dansk fodboldlandsholdhold, der 
bliver sat på plads, og NikogJay, der synger om det. Se frem til en årgang af unge, smukke og kompetente læger, der får stjålet 
deres fremtid. Og så kan I selvfølgelig se frem til et helt kul af unge, håbefulde studerende der snart tager deres første spæde 
skridt på Panum, et nyt spændende semester og en helt ny årgang af jeres allesammens yndlingsblad - Anders And og Co.!!!

- Nårh ja, og MOK vender også tilbage (smiley med krydsøjne og åben mund)..... GOD SOMMER!!!

/David, MOKred

Året der gak!
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Panumtårn byggeriet er igang

Græsplænen på 

Panum er fredet, 

derfor kommer 

der verdens 

højeste 

græsplæne 

på toppen 

af tårnet!

Nyt spil fra BioWare:

Nu i multiplayer!
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Idolplakat på bagsiden!!

Bogmarked d. 7. feb., se s. 12
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Glædelig påske!!
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Årg. 44 Nr. 27 - 2. maj

Studenterklubben lukker!!Vær med til at lukke ned med et 
BRAG!!!!!!!!-læs mere på side 10-13

God sommerferie!!



44 KRYDSORD - 1. SEMESTER EDITION

ATTENTION 1. SEMESTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SÅ er tiden kommet! Du, kære 1. semesterstuderende, 
har nu gået på Panum i snart et semesters tid. Du har 
hippet og hoppet, bippet og boppet, ført dig frem for 
dine gamle venner, og forsøgt at lære Hole's udenad, 
faldet i søvn på McMurry, lavet transaktionsanalyse, 
og alt muligt andet som du kommer til at glemme over 
sommerferien. Forhåbentlig har du også nået at drikke 
dig ned til 69-timers bar og, hvis du er pige, ladet dig 
score af en af de ældre medicinerfyre. Lige nu sidder du 
og læser op til din første skriftlige eksamen på studiet, 
og formentlig har du en smule noia på over det. Det 
er der god grund til. Eksamen i basal humanbiologi 
går populært for at være den hårdeste eksamen på 
studiet. Stoffet skal kunnes uden-fucking-ad, og der 
bliver ofte stillet spørgsmål, som ikke liiiiige står i 
nogen af bøgerne, men som blot er blevet nævnt til en 
eller anden tilfældig forelæsning i februar. Nå, du har 

misset nogle forelæsninger? Puha, så kan du jo lige så 
godt melde dig ind i gruppen af folk, der dumper den 
eksamen. Men du bliver langt fra alene - eksamen i 
basal humanbiologi har nemlig en dumpeprocent på 
langt over 50, ud af hvilke halvdelen går ned med stress 
og dropper ud. Forresten, så går reproduktion igen i 
år. Og der bliver udelukkende stillet spørgsmål fra det 
der kompendium, som du skal købe i bogladen. Men 
det er udsolgt. "Held og lykke".

Alt det ovenstående er selvfølgelig det pure opspind (ja 
okay, hvis du er odont, så er den god nok). Sandheden 
er at basal humanbiologi er ret chill, og du har meget 
bedre styr på det end du tror. Du er en klog, dygtig, 
smuk og selvstændig kvinde, og du skal nok klare den!

Men, nu hvor du alligevel sidder og har lidt eksa-
mensstress på, så skal onkel PJ da ikke være for sen til 
at komme dig til hjælp. Jeg har fabrikeret den største, 

mest velorkestrerede og fejlfri kryds i hele min karriere 
som Korporal Kryds, udelukkende med spørgsmål, som 
er relevant for din eksamen i basal humanbiologi. Jeg 
lover, amager halshug og jorden rundt på et minut, at 
hvis du har styr på denne kryds, så skal du nok klare 
den eksamen, og vælte ind i en lang og solrig sommer.

Løs den med din læsemakker, din mor, din hund, en 
kendt, eller en gammel ven, som du lige skal blære 
dig over for.

Er onkel PJ ikke god ved dig? Det kan jeg fanme love 
dig for at jeg er.

HINTS PÅ NÆSTE SIDE!!

PJ/MOK-red

Sidste MOK i dette semester!
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HENAD:

2. Det bindevæv, som findes rundt om en nerve
5. Celledeling, hvor produktet er to identiske celler
7. Dette hormon stimulerer frigivelsen af bl.a. cortisol fra binyrebarken
13. Når du smertescorer en patient, hvilken skala bruger du så oftest?
15. Fysiologisk og følelsesmæssig optur efterfulgt af skam og en desperat 
trang til at forlade stedet
16. Leverens primære sekretionsprodukt
17. Navnet på den kapillærnøgle, som udgør den vaskulære del af 
nyrelegemet
19. Farven på den nervesubstans, som former en flot sommerfugl midt 
i medulla spinalis
23. Sjov ventral udposning på den forlængede marv. Du må ikke beska-
dige den. Seriøst. Lad være.
24. Nakkeost. Og jo, kvinder laver det også! Føj. FØJ FOR SATAN 
PIGER!!
27. Disse celler danner myelinskeder i CNS
29. Den proces, hvori der dannes røde blodlegemer
31. Hjernenerve XI
33. Den første del af tyndtarmen
35. Luftrøret
36. Hypofysen deles op i en neurohypofyse og en.....
37. Translokation af en hvid blodcelle fra blod til ekstracellulærrum
39. Mitokondrier, lysosomer, kerner, rER, sER, ribosomer
42. Det lille lyse semilunært formede område på neglelejet
43. Disse små tapper danner tilsammen tyndtarmens børstesøm
46. Steroidhormoner dannes ud fra dette stof
50. Hørecentret sidder i denne hjernelap
51. Skulderbladdet
53. Skede. Høhø.
54. Det danske ord for klitoris.
55. Navnet på den kranieknogle, som bl.a. former overkæben
56. En aktiveret adenylatcyklase omdanner adenosinmonofosfat til 
denne second messenger
57. Denne fyr har lagt navn til nogle celler, som danner myelinskeden 
om perifære axoner
58. Tykt filament i muskelceller

NEDAD:

1. Hvilken type epithel findes udelukkende i de øvre urinveje?
3. Navnet på den klap, som sidder mellem hjertets venstre atrium og ven-
trikel
4. Der sidder 4 styks af de her små kirtler bag på skjoldbruskkirtlen, evt 
indlejret i denne
6. Ved denne målemetode kan man monitorere hjertefunktionen
8. Den vigtigste pH-buffer i plasma
9. Dette hormon mangler man hvis man har diabetes type 1. Man er samti-
dig en taber. Ikke for at generalisere, men jeg har aldrig set en cool person 
med diabetes.
10. Hornhinden
11. Hvad hedder den muskel, som sidder i tindingen, og er den kraftigste 
tyggemuskel?
12. CNS' mest almindelige neurotransmitter
13. Kranienerve X
14. Disse celler gør at flotte 1. semesterpiger, som læser til humanbiologiek-
samen bliver riiigtig flotte brune. mmmmmmmmmmmmmm
18. Lugtenerven
20. Disse hvide blodlegemer findes i T- og B-varianter
21. Stave og tappe
22. Dette præparat indeholder ASA, som er godt mod tømmermænd og 
blodpropper
25. Det som du kommer til at kalde røde blodlegemer fra nu af
26. Den første gren fra arcus aortae
28. Hjernehinder
30. Hvilken type prævention er ifølge Hole's den mest effektive?
31. B-celler secernerer disse små Y-lignende frækkerter
32. Hjertets pacemaker
34. Celler i corpus pineale secernerer dette hormon, reguleret af retinas 
aktivitet
38. Hælknoglen
40. ATP-dannelse ved anaerob metabolisme af glukose
41. Navnet på den substans, som findes i skjoldbruskkirtlens follikler
44. Der findes en interna- og eksternaudgave af denne arterie
45. Det vigtigste plasmaprotein
47. Sekretionstype, som er kendetegnet ved udelukkende exocytose
48. Betyder liiiiiiiille sæk og findes i stoooort antal i lungerne
49. Testikler og æggestokke
52. Pat. MOTORBOOOOOAAAAT

KRYDSORD - 1. SEMESTER EDITION

K r y d s s v a r  f r a 
MOK29. Vi beklager 
det først kommer nu.
Du finder svarene 
fra denne uges quiz 
bagest i bladet.

God sommerferie!!



66 basisgrupper

Indlæg fra bamsehospitalet:

Bamsehospitalets styregruppe har i år valgt IKKE 
at gå på 3 måneders sommerferie.
I stedet flyttes bamsehospitalet til Rådhuspladsen 
d. 4. August, hvor vi deltager i brandmændenes dag. 
Derudover vil vi være at finde i Tivoli d. 25. August, 
hvor vi afholder vores årlige Tivoli-arrangement 
med Odensegruppen. 
Vi håber at se en masse sommerglade medicinstu-
derende samt søskende/børn/fætre/kusiner og lign. 

Ønsker I at vide mere om bamsehospitalet, så besøg 
www.bamsehospitalet.dk eller send os en mail på 
bamsehospitalet.kbh@gmail.com

I ønskes alle en dejlig eksamensperiode og vel-
fortjent sommerferie! 

PIT MÅNEDSMØDE
PIT holder månedsmøde mandag d. 4. juni kl. 
17.30 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en 
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT 
noget for dig.

Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores 
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Alle er 
velkomne.

Vi glæder os til at se Jer.
Mvh. PIT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den akutte pasient og 
Hjertestopsbehandling 

  
 

Hvorledes overlever du og patienten til bagvagten ankommer... 
 
Har du en interesse for Cardiologi? 
Ønsker du merviden om hvorledes behandle hjertestop og 
akutte patienter. Har du en interesse i akut medicin generelt? 
 

Kom med til SOFAS københavns 
spænnende foredrag om den  

Akutte Patient og  
Hjertestopsbehandlig 

 
29. mai kl 16.15 

Lille Møde Sal 
Panum 

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

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

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

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

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

Meld dig ind på www.puc.nu

-Lær at dykke!
Begynder dykkerkursus i starten af september.
Se mere info på www.puc.nu, når præcise datoer kendes.

-Der arrangeres dyk for klubbens medlemmer sommeren 
igennem. Både båd- og stranddyk.
Meld dig ind og kom ud at dykke!

-Som medlem kan du komme gratis i svømmehal hver 
uge. Fra 1. sep. har vi tid i Vesterbro svømmehal, torsdage  
kl. 21-22.30!

-Første klubmøde efter sommerferien er mandag 27. aug. 
kl. 19 i Studenterhusets lounge. Alle er velkomne, også 
ikke-medlemmer. Kom og få kage og sig hej til PUC!

Sommer med PUC!

STFU
- Studerende For mere 
Undervisning...
...holder stifende generalforsamling d. 14/6 kl 17.00 
i lokale 01.33.16C.
- Mener du også, at ekstratimer bør betales af KU 
og ikke af de studerende?
- Synes du også, at 10 timers undervisning om 
ugen er for lidt?
- Mener du, at din SAU-underviser er fantastisk og 
skal undervise meget mere?

Så kom til vores generalforsamling og hør nærmere.
Du kan også sende os en mail på:
hld618"snabela"alumni.ku.dk

Så husk nu.... STFU!

Sidste MOK i dette semester!
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Læsemakker til Psykiatri/Neurologi
Skal du til syge- reeksamen i psykiatri/
neurofag til august, og vil du gerne have 
nogen at gennemgå pensum med, så 
skriv til laesemakker@gmail.com.

Studentermedhjælp søges til feltarbejde i Grønland

Har du lyst til at være studentermedhjœlp på et ph.d.-projekt om tuberkulose i Grønland?

Forskere fra Sektion for Grønlandsforskning, Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut skal 
på feltarbejde i Grønland i perioden 1. september – 15. december 2012.
Vi søger i den anledning en medicinstuderende til at hjælpe med prøveindsamlingen. 
 
Jobbet
Jobbet indebærer primært blodprøvetagning af skolebørn, samt en del laboratoriearbejde. 
Du rejser sammen med og superviseres undervejs af den ansvarlige ph.d.-studerende Sascha Wilk Michelsen. Vi 
søger en medicinstuderende som har lyst til at deltage i hele perioden eller alternativt to, som deles om perioden.

Vi forestiller os at du
Er interesseret i at arbejde under feltforhold. Er frisk, positiv, udadvendt og med konstruktiv tilgang til arbejde 
også i travle perioder. 
Erfaring med blodprøvetagning og tidligere forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav. Er du opvokset 
i Grønland er det naturligvis også en fordel.

Der vil være mulighed for OSVAL-projekt/forskningsopgave som del af feltarbejdet med vejledere fra Afdeling 
for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut.

Kvalifikationer
Det er et krav at du er medicinstuderende.

Ansœttelsesvilkår
Du ansœttes i et skolarstipendiat på Statens Serum Institut, iht. gældende overenskomst. Rejse til og fra 
Grønland, samt kost og logi er inkluderet.

Yderligere information
Kan fås ved henvendelse til lœge og ph.d.-studerende Sascha Wilk Michelsen swm@ssi.dk, 3268 3518 eller 
4074 1579, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.

Er du interesseret?
Send os en kort ansøgning og dit CV senest d. 15. juni 2012 til swm@ssi.dk.
Ansœttelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Med venlig hilsen

Sascha Wilk Michelsen, lœge, Ph.d.-studerende 
Bolette Søborg, lœge, Ph.d. 
Anders Koch, lœge, Ph.d. MPH 
Mads Melbye, Professor, læge, Dr.med.

Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Forskningsårsstuderende søges til der-
matoloisk afdeling Bispebjerg.

Vi har aktuelt to projekter vi ønsker at igangsætte.
Projekt 1. Membranproteiner i stratum corneum 
hos patienter med atopisk eksem. Effekt af sygdom 
og behandlingstiltag. Projektet omfatter både 
labratorieforskning og patientkontakt.
Projekt 2: follow-up undersøgelse af patienter med 
eksem. Effekt af behandling relateret til basis-de-
mografiske data, samt sygdommens sværhedsgrad. 
Projektet er et epidemiologisk forskningsprojekt, 
baseret på afdelingens databaser inden for om-
råderne atopisk eksem og kontakteksem. Projektet 
omfatter både dataudtræk fra databasen, samt 
patientkontakt. 
 
Vi forestiller os en medicinstuderende på sidste del 
af studiet, som har lyst til en et-årig ansættelse i 
dermatoligisk afdeling som scholarstipendiat, og 
samtidig skrive sin kandidatopgave. Vi er også åbne 
for andre muligheder.

Henvendelse: Professor, ovl. Tove Agner, derma-
tologisk afdeling D, Bispebjerg hospital. 
Email: t.agner@dadlnet.dk. Tlf i dagtiden 
35315253.

    

 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.

God sommerferie!!
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Tilmelding til næste semesters un-
dervisning

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters un-
dervisning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. 
Det er en god idé at tjekke Studieservicecenterets 
hjemmeside, www.ssc.ku.dk, først, hvis du skal 
på et semester, hvor du skal prioritere rul og 
hospitaler. Her kan du nemlig se rulleskemaerne 
for semesteret og hvilke mulige hospitaler, du kan 
holdsættes på.  

• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2012.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning 
bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne 
på det pågældende semester. 
Hvis du skal søge en dispensation om særlig hold-
sætning til efterårsundervisningen er ansøgnings-
fristen også d. 1. juni. Kontakt Studievejledningen, 
hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontakto-
plysninger på www.medicin.ku.dk/vejledning/. 

• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske 
senest 1. august 2012.

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, 
kontakt Studieservicecenteret, www.ssc.ku.dk.

Eksamen – tilmelding og afmelding

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

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

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

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

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

styr.org/studpol/studbud
Guidet meditation på Panum

Hver torsdag kl. 16 resten af semestret er du 
velkommen til at deltage
i guidet meditation på Panum. Meditationen ledes 
enten af Mikkel eller
Anders, der begge er medicinstuderende på andet 
semester. Du behøver
ikke at have prøvet at meditere før - det er for alle 
interesserede.
Meditationen varer en lille halv time, og du er 
velkommen til at blive
og stille spørgsmål bagefter.
Kom og få ladet hjernen op - vel mødt på torsdag 
kl. 16 i
andagtsrummet (lige ved siden af studenter-
præstens kontor)

M e d i c i n e r R å d e t s  s i d s t e 
månedsmøde inden sommerferien

Kære Medicinere. 
MedicinerRådet(MR) afholder semes-
trets sidste MR-møde d. 6. juni kl. 
19.00 til ca. kl.20.00-20.30. Vi er som 
altid i MRs lokaler, Studenterhuset 1. 
sal. Alle medicinere er velkomne, fra 1. 
til 12. semester. 

Pga. eksamen holder vi mødet kort og 
hovedfokuset for mødet kommer til at 
være akutte sager og dagsordenen til 
Studienævnsmødet (som kan findes på 
medicin.ku.dk)

Dagsordenen er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, 
5. Studienævnsmødet
6. Sundrådet
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
MedicinerRådet

Ps. alle som har lyst til at komme på 
MR's maillingliste, skal blot skrive til 
mail til 
medicinerraadet@googlegroups.
com 

Til SundInfo:

Kantinen lukker 1. juni
Kantinen på Panum har sidste åbningsdag den 
31. maj. Derefter har kun satellitkantinen åbent. 
Du finder satellitkantinen på vandregangen, 2. 
sal mellem bygning 18 og 21. Åbningstiden er 
hverdage klokken 7:45-14:30. 
En ny kantine åbner i pavillonen efter som-
merferien.
Hovedindgangen lukker primo/medio juni
Panums hovedindgang, Blegdamsvej 3B, 
forventes lukket primo/medio juni. Samtidig 
åbner en ny hovedindgang ved Nørre Alle med 
døgnåbent. Den nye hovedindgang er den gamle 
indgang til Odontologisk Institut, nu med læn-
gere åbningstid og vagt. 
En ny midlertidig indgang til Panum åbner også 
på Blegdamsvej. Det bliver en trappetårn-ind-
gang til bygning 6 (lige ved busstoppested 3A), 
som er åben på hverdage fra klokken 7 til 17. 
De præcise datoer, hvor de forskellige indgange 
åbner og lukker, meldes ud senere.
Cykelparkeringen flytter
Når Panums hovedindgang lukker primo/me-
dio juni kan du kun parkere din cykel i de nye 
cykelstativer, som stilles op på Blegdamsvej og 
Nørre Alle. 
Den endelige dato, hvor cykler ikke længere 
kan parkere inde på Panum-grunden, meldes 
ud senere.
Udendørs bilparkering lukker midt i juni
De udendørs bilparkeringpladser på Panum 
forventes lukket i løbet primo/medio juni. Den 
endelige lukkedato meldes ud senere.
Biler kan fortsat parkere i parkeringskælderen, 
dog begrænset fra 1. juni til 15. august, hvor der 
males flere parkeringsbåse.
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Internetdesigner søges til et videobaseret internet-forum projekt. Forumet ville ha intentionen for 
medicinstuderende at kunne dele sin kundskab med hindanden. mnordfeldt@hotmail.com for mer info.

SE HER!

Sidste MOK i dette semester!
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        "Samuel Azuz har snart fået sit sidste 2-tal. Et hospital i udkants-
 Danmark, skal snart have glæden af sin helt egen Dr. House, uden stok 
og genialitet, men MED blå gauloises og den lille røde i kittellommen! 
Derfor er det med stolthed i stemmen, at jeg kan overtage, og for første 
gang udbryde: 
 
KAMMERATER!

Lad os mindes en linje fra den salige Sovjets stolte hymne:
Igennem tordenvejret skinnede frihedens sol til os, og Lenin den store 
oplyste vor vej,
Ja, jeg kan dufte de kolde churros og de varme bajere, det må i sandhed 
være 1. maj.
 
Thyra Frank, den flæskefede over-SOSU spiste endnu en flødeskumskage 
og  sang en sang. Ligelidt hjalp det hende, vi fik en ny regering. Alligevel, 
har jeg det som om verdens smukkeste kvinde har banket på min hoveddør, 
blot for at losse mig i skridtet - lidt ambivalent. 

Er verdens smukkeste kvinde så Helle Thorning? Hun turnerer rødhåret 
rundt, og afslører såvel sig selv, som socialdemokraternes kamp – begge 
er uden sjæl, for Fanden og Lars Løkke har købt den for efterlønsreform 
og 10 Shake tyggegummier – hvis du sluger dem Helle, går der 4 år før 
de forsvinder!

I det stilleben af rådne barokfrugter, som er oppositionen, står Pia 
Kjærsgaard og skriger skingert om de fremmede – man kunne nogle 
gange ønske sig, at det mugne stykke ægte dansk svinekød, som holder 
hendes stemmelæber åbne, ville flytte sig og sætte sig på tværs i colon – 
selv med en ileostomi, ville hun lukke mindre lort ud, end hun gør nu. 
Anders Samuelsen og Lars Barfoed kæmper om issylen, hug for hug chip-
per de is af velfærdsisbjerget, vi skulle jo nødig sænke det klasseopdelte 
Titanic – nu i 3D. 

Endelig er der Lars Løkke, arkitekten bag 4-årsreglen. Med spidserne af
  sine nikotingule negle klamrer han sig til sin sidste rest af statsminister
        aura, som de yngre læger med deres kirurgisk skrubbede negle klamrer 

sig til deres chancer for en karriere.
Ja Fanden er i sandhed løs på Christiansborg, men kampen er ikke tabt. 
Vi unge medicinstuderende vil og kan andet og mere, for at citere en kær 
ven, end Medina, Finger og Somersby. Lidt mere i hvertfald.
Lad os i dag glædes over, at vores kontingenter går til kampen.
Leve revolutionen! Skål!"

Til de medlemmer af FADL, som var så uheldige ikke at være til stede i Studenterklubben til FADL's 1. Maj, bringer 
vi her en 1. Maj tale af Joachim Talbro Poulsen:

1. maj tale

Grill og bold - EM på FADL

FADL Præsenterer - DHL-stafet!
Kan du lide at løbe? Er du FADL-medlem? Så har vi fra FADL København et 
fantastisk tilbud til dig!
Torsdag d. 30. august er der DHL Stafet i Fælledparken og i den anledning 
har FADL arrangeret muligheden for dig og dine med-FADL´er at deltage i 
dette utrolig sociale og festlige løb. Nu tænker du sikkert hvordan gør jeg og 
hvad får jeg ud af det?
Du skal finde fire løbemakker m/k(skal alle være FADL-medlemmer), skrive 
en mail til jauho@fadl.dk med fulde navne og holdnavn, t-shirt størrelse og 
betale 620 kr. for holdet.

Nu tænker du så hvad får vi for disse penge?? Chancen får at spurte med fuld 
fart ind i det nye semester! Alle på holdet får en lækker løbetrøje muligheden 
for bag efter løbet at slå benene op i vores telt der ligger langs løberuten og 
feste med de andre medløber. Og selvfølgelig den klassisk madkurv som alle 
DHL-deltager får.

Der vil være mulighed for at købe billige øl ved FADL-teltet, kend det på ban-
neret, og en grill hvor man kan grille sine medbragte lækkerier, ellers nyde 
det lækre vejr, den gode stemning og de kolde øl.
Der vil selvfølgelig være konkurrencer internt mellem alle FADL-deltagerne 
med lækre præmier.
Det skal siges der er et begrænset antal løbenumre så det er først til mølle!

For mere info om selve løbet se : http://www.dhlstafetten.dk/DHL_Stafetten_
Koebenhavn.asp og http://www.sparta.dk/spartalob/lobsoversigt/169we.aspx
Betalingsinfo tilgår de tilmeldte hold!

Kære medicinere! Her kommer et lækkert arrangement for vores medlemmer. Man kan 
ligefreem kalde det et kærkomment afbræk fra eksamenslæsningen. Se Danmarks EM-
kampe på storskærm ovre på FADL. Kampdagene er.

9/6 kampstart kl. 18.00

13/6 kampstart kl. 18.00

17/6 kampstart kl. 20.45

Der vil blive fyret op i grillen, hvor du kan grille dit medbragte kød/pølser. 
Så tag din læsemakker i hånden og kom over og støt nationen i forsøget på at minde 
tyskerne om, hvem der vandt i ´92

Se mere info på http://www.facebook.com/fadlkbh

God sommerferie!!
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Kære læsere!
Det er en realitet, at der er væsentligt 
flere piger på Panum, end der er fyre. 
Endvidere er det almindeligt kendt, 
at piger ofte har flere, og langt større, 
problemer end fyre.
Derfor vil MOK i denne uge behandle 
et reelt, og meget alvorligt problem, 
som plager en af Panums kvindelige 
studerende, vi kalder hende Cecilie. I 
det følgende vil MOK fortælle Ceciliess 
historie, og komme med en række løsn-
ingsforslag til hende.

MOK's pigespalte

Cecilies problem

Cecilie er blevet meget forelsket i en fyr fra bibli-
oteket! Hun ser ham derinde næsten hver dag, ofte 
har hun fået øjenkontak med ham og en enkelt gang 
har hun endda siddet ved siden af ham!

Cecilie har faktisk aldrig snakket med ham, men 
hun har tilbragt timer med at lede efter ham i score-
bogen, og har fundet ud af at han hedder Henrik og 
går på 5. semester.
Cecilie er simpelthen så forgabt i Henrik, at hun 
slet ikke kan koncentrere sig om at læse, når han 
er i nærheden, og dét er et problem for Cecilie skal 
snart til 3. semesters eksamen.

Cecilie kunne så godt tænke sig at komme til at 
snakke med Henrik, men hun tør ikke at hendvende 
sig til ham. Derfor har hun skrevet til MOK og bedt 
os om nogle forslag til hvordan hun scorer Henrik 
fra biblioteket

Hed øjenkontakt
Hvis Cecilie er mere utålmodig, og ønsker, en 
hurtig udvikling i sit forhold til Henrik, foreslår 
MOK, at Cecilie ifører sig en nedringet bluse, 
finder Henrik i biblioteket en sen aften, og sætter 
sig på pladsen overfor ham. MOK er ganske sikker 
på, at hvis Cecilie vedbliver at sende Henrik hede 
blikke hele aftenen, så skal han nok lægge mærke 
til hende. Når Cecilie føler, at hun har skabt en 
stemning, skal hun rejse sig op, langsomt, mens 
hun slår sit hår ud, gå direkte hen til Henrik og 
hviske i hans øre "lokale 1.2.17 om 10 minutter", 
og så er det bare at sætte sig op og vente!!!

Facebook-Stalking

Hvis Cecilie er genert foreslår MOK, at hun går 
listigt til værks og arrangerer at hun og Henrik 
"tilfældigt" støder ind i hinanden. Studenterklubben 
var jo et oplagt sted for dette, men da Cecilie jo nok 
ikke kan vente til dennes genåbning foreslår MOK 
at hun finder ham på facebook, og nærlæser hans 
profil, for at finde eventuelle relationer mellem 
hende selv og Henrik. Hvis disse ikke findes foreslå 
MOK, at hun holder øje med hvilke events han er 
tilmeldt, og  sørger for selv at komme til de samme.  

Uheldig i korte shorts 
Hvis Cecilie vil fange Henriks opmærksomhed på 
en effektiv måde foreslår MOK, at hun appelerer 
til hans heroiske side, ved at fake et mindre uheld 
lige ud for hans plads på biblioteket. Cecilie skal 
blot sørge for at tabe sin taske lige i det øjeblik hun 
passerer Henrik, og helst således at alle hendes ting 
falder ud. Hvis Henrik ikke straks springer op for at 
hjælpe hende, kan hun gå ned på knæ og begynde 
at kravle rundt på gulvet lige ud for hans plads, så 
er MOK helt sikre på, at han i hvert fald nok skal 
lægge mærke til hende

Scorebogs-Stalking
Hvis Cecilie har forsøgt sig med Facebook-Stalking, 
men ikke rigtig føler at det har båret frugt, foreslår 
MOK at hun går mere "all in" på stalking.
Cecilie må igen fatte Scorebogen, og finde ud af 
hvilket hold hun går på. Dernæst kan Cecilie gå ind 
på KUs skema, og se hvor og hvornår han har un-
dervisning. Med disse informationer i hånden, kan 
Cecilie nu bruge sine akademiske kvarter på at stå 
i nærheden af de lokaler Henrik skal til undervisn-
ing i, og spørge ham om vej til et hvilket som helst 
lokale, og på denne måde få hans opmærksomhed.

Ud over dette, står der i Scorebogen også Henriks 
adresse, og Cecilie kan på forskellige tidspunkter af 
døgnet cykle rundt i Henriks nabolag, for at håbe 
på at han opdager hende. Dette gøres lettere ved 
igennem en periode at finde et telt og en kikkert, 
og observere og notere Henriks daglige rytme, og 
dermed vide ca. hvornår hun skal cykle rundt i hans 
nabolag. Dette bør på et eller andet tidspunkt føre 
til en kontakt, evt. også et polititilhold (og dermed 
en sjov historie om hvordan man er mødtes!).

Aftenkaffe på biblioteket
I og med at Cecilie går på 3. semester, har hun 
mange lange aftener på biblioteket. Derfor er det 
vigtigt at Cecilie medbringe sin egen instant-kaffe, 
sådan at hun kan lave kaffe efter kantinen lukker.
Cecilie skal placere sig ved siden af, eller over for, 
Henrik på biblioteket. Når mørket falder på, og 
de dovne studerende går hjem, kan Cecilie gribe 
chancen til at tilbyde Henrik en kop kaffe. Til dette 
formål er det nødvendigt at Cecilie har en ekstra 
kop med i tasken, og hun kan så hente varmt vand 
i køkkenet ved kantinen.
I tilfælde af at Henrik vil betale hende for kaffen, 
kan Cecilie hurtigt sige, at han da bare kan give den 
næste kop en dag!
Dette kan kun udmunde i et forhold hen ad vejen, 
og Cecilies lykke er gjort!

Hjælp til Krydsord
Hvis Cecilie en dag ikke umiddelbart har nogen 
oplagt måde at komme i kontakt med Henrik på, kan 
hun jo sætte sig og forsøge at løse MOKs krydsord. 
Selv hvis hun rent faktisk kan løse den, skal hun 
ikke lave den færdig! Derimod skal hun lade nogle 
af de forholdsvist lette ord være blanke, og så bede 
Henrik om hjælp til at løse krydsorden. På denne 
måde får hun skabt en kontakt med Henrik, og 
som en bonus, får hun ham til at føle sig klog, og 
dermed etablere sig som manden i det, uden tvivl, 
kommende forhold!

Nummer på bord
Hvis Cecilie har forsøgt alt, og intet har formået at 
få Henriks opmærksomhed, kan hun som et sidste 
desperat "Hail Mary", rive et stykke papir af sin 
blok, og skrive sit nummer på papiret.
Her er det vigtigt at hun skriver noget i stil med 
at hun synes at han virker sød, og at hun godt 
kunne tænke sig at lære ham bedre at kende. 
Efterfølgende skal hun skrive sit telefonnummer.
Og det er MEGET vigtigt, at hun laver hjerter i 
stedet for prikker over I'erne i Cecilie, sådan at 
Henrik ved at hun mener det!

De mere direkte metoder

Folkeskolemanøvren

Hvis Cecilie fornemmer at Henrik er en fyr med 
humor, som godt kan lide en spøg i ny og næ, kan 
hun selvfølgelig forsøge sig med den klassiske 
papirsflyver.
Cecilie tager en seddel og skriver
"Skal vi være kærester?
JA [ ] NEJ [ ] MÅSKE [ ]"
, og folder dette til en papirsflyver, som hun efter-
følgende kaster hen på Henriks plads.
Faren ved dette er, at hun selvfølgelig kan misse, og 
ende i et forhold med en anden fyr eller pige, som 
hun egentlig ikke er interesseret i.

Anna Martha & Dennis /MOK-red

MOK’s drengespalte
Hej MOK mit navn er Henrik, og der er en eller anden pige 
på biblioteket, som jeg tror flirter med mig. Hvordan kan jeg 
komme til at bolle hende?

Hej Henrik
Piger elsker når man spiller kostbar, og de mister interessen 
med det samme, hvis de tror du er for nem. Derfor er det 
vigtigt, at du ignorerer hende.

Uanset hvor direkte hun er, skal du højest svare med en 

nedladende sarkastisk kommentar. Det er dog bedst hvis du 
bare siger ”shhhhys!” og peger på ”ingen snak”-skiltet, sådan 
noget kan de godt lide.

Hvis hun sender papirbeskeder, skal du ikke nedværdige dig 
til at svare, men derimod bare bruge bagsiden af papiret til at 
tage noter på. Du må på intet tidspunkt få øjenkontakt med 
hende, det vil blive set som et tegn på svaghed, og med det 
samme slukke hendes flamme. Når du på denne måde har 
ignoreret hende i omkring to uger, skal du så invitere hende 
på en date, en kebab, et motel eller lignende.

Held og lykke! Kasper & Dennis /MOK-red

Sidste MOK i dette semester!
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God sommerferie!!

HOROSKOPER - eksamens edition!
af Kasper "Det tredje øje" Aagaard

I denne uge bringer jeg en håndfuld særhoroskoper 
der særligt omhandler det andetvigtigste i vores liv; 
eksamen. Så læn dig tilbage og få dit resultat at vide 
før du overhovedet er gået op.

Vandmanden 20. jan.-18. feb.

Din konstante jagt på opmærksomhed vil distraherer dig 
en del fra eksamenslæsningen. Hvis du skal op til mundltig 
eksamen, regner du med at kunne chamere dig igennem 
uden problemer.

Hvis du kommer op til en skriftelig eksamen vil du misfor-
stå adskillelige spørgsmål, og svare med "underholdende" 
annekdoter fra dit eget liv. Du består måske. Kommer du 
op til mundtlig eksamen er du fucked. Uanset  hvad vil 
du føle det gik godt.

Fisken 19. feb.-19. mar.

På grund af dit manglende fokus vil du først finde ud af at 
du skal til eksamen omkring 56 timer før eksamen. 

Hvis du tidligere i et øjebliks klarhed har tilmeldt dig, kan 
det være du kan bestå. Du kan overhovedet ikke pensum, 
men du svarer så rodet, at censor måske bliver forvirret 
og lader dig bestå for at undgå en klagesag.

Vædderen 20. mar. - 19. apr.

Der har aldrig og vil aldrig ske noget interessant for væd-
dere. Nogensinde.

Tyren 20. apr. - 20. maj

Din praktiske side gør, at du er relativt velforberedt til 
den forestående eksamen. Dine manglende sociale egen-
skaber resulterer i at du faktisk ser frem til at isolere dig 
og læse. meget.

Hvis du skal op til skriftelig eksamen skal det nok gå no-
genlunde. Hvis du skal til mundltig vil censors instinktive 
had til dig resultere i, at du dumper.

Tvillingen 21. maj - 20. juni

Dit kærlige væsen gør ikke eksamen lettere. Du vil hellere 
feste. Forskellige bolle-venner fra ældre semestre vil være 
til stor hjælp.

Du vil lige præcis bestå skriftelige eksamener, og mundtlige 
klarer du ved at give eksaminator en god "oral fremstill-
ing". Du er billig.

Krebsen 21. juni - 21. juli

Din læsemakker skal nok gøre arbejdet for dig, du skal 
bare huske at tage kager med til møderne.

Selve eksamen går medium. Ikke at du kan klage over det, 
da du realt intet kan.

Løven 22. juli - 22. aug.

Din utålelige arrogance gør dig ude af stand til at læse ef-
fektivt op. Ikke at det betyder så meget, for du er alligevel 
for dum til at bestå.

Selve eksamen vil gå godt i din egen optik, på trods af at 
du ikke svarer rigtigt på et eneste spørgsmål. En længere 
klagesag vil dog sikre dig et solidt 4-tal.

Jomfruen 23. aug. - 22. sep.

Det er et kendt fact, at du er patologisk doven. Hvis du på 
noget tidspunkt kan se klart igennem druktågerne, kan du 
godt læse lidt op "fordi du er så overskudsagtigt".

Nemesis vil ramme dig hårdt. Du vil få hvad du fortjener 
og ikke en drøjt mere.

Vægten 23. sep. - 22. okt.

Du er ikke meget for at tænke selv, men da det er social 
konsensus at man skal læse i læseferien, gør du det. meget. 
Dette vil naturligvis komme dig til gode til eksamen.

Din eksamen vil gå godt, på grund af dit store kendskab til 
stoffet. Du vil gå i front med en masseklage fordi du følte, 
at spørgsmål tre var upræcist, og spørgsmål fem  var en 
smule uden for pensum. Det store kendskab til regelerne 
vil sikre, at der kommer en sag ud af det og dit 12-tal vil 
blive ændret til et 12-tal og et undskyld fra fakultetet.

Skorpionen 23. okt- 22. nov.

Din følelse af overlegenhed gør at du kun læser halvdelen 
af pensum, og taler utroligt meget om hvor fantastisk sej 
du er. Du er ikke sej. overhovedet.

Fordi universet generelt holder hånden over usympatiske 
røvhuller, vil der kun komme spørgsmål i den del af pensum 
du rent faktisk har læst. Du består med bravur og resten 
af panum vil hade dig for det.

Skytten 22. nov. - 20. dec

Du er mere interesseret i situationen i egypten, og de 
moralsk/etiske overvejelser der følger. Pensum kommer 
i anden række, og det er nok meget godt, for du forstår 
alligevel ikke noget.

Medmindre du rent faktisk skal op i metodefag reeksamen, 
vil du dumpe med et brag.

Stenbukken 21. dec - 19. jan

Du er meget ambitiøs og du er i stand til at omsætte dette 
til en grotesk arbejdsmoral. Du har i forvejen læst pensum 
tre gange, men du når tre mere under læseferien.

Du får en fin karakter, men er ikke tilfreds. Du piner små 
dyr for at få dit had ud af systemet.

Kasper Aagaard /MOK-red

Eksamens horoskop
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Gøgl og gak... FEDT MAND! SPA!!!!

Her er så løsningen 

på ugens krydsord!

Tak for et godt år, 

vi ses til september!

;)


