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Hvis du har lyst til 
at være en del af 
redaktionen kan du 
skrive en ansøgning 
til mok@mok.dk.

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

128 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 49 dage
ny deadline: 261 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33"den gamle studenterklub"

Igennem små 30 år har Studenterklubben 
fungeret som socialt samlingsted på 
Panum Instituttet. Den startede ud som 
et besat lokale i kælderen og blev gennem 
årene den bedste studenterklub i hele 
Københavnsområdet. 

Af: Markus/MOK.red.

Dengang Panum blev bygget, var der selvfølgelig 
ingen, der havde projekteret andet studentersocialt 
end nogle  læserum og et  par  gårdhaver. 
Studenterklubbens lokaler lå øde hen – hvad deres 
oprindelige formål var, fortaber sig i det uvisse 
og er egentlig også fjærtende ligegyldigt. Nogle 
kvikke studerende ville lave noget fredagsbar og 
fik lov til at benytte lokalerne af universitetet. 
Under Medicinerrådet nedsattes “Husgruppen af 4. 
Oktober”, opkaldt efter den første mødedato, som 
herefter er regnet for Studenterklubbens officielle 
fødselsdag, d. 4. oktober 1982.

STUDENTERKLUBBENS OPSTART
Fredag d. 15/10-82 holdtes åbent for første gang med 
kaffe, the (5 slags) og kage til rimelige priser.

Den første fest (officielt kaldet “støttefest for de 
nye studenterlokaler”) blev afholdt fredag d. 12/11-
82 med musik og underholdning – bl.a. optrådte 
Dr. Dantes Desperate Renovationsshow og Søren 
Pilmark. Til denne fest var der debut for “Restaurant 
Køsseren”, hvor der blev serveret…. ikke sprut men 
noget så obskurt som mad. Til de første fredagsbarer 
og fester blev der givet lejlighedsbevillinger til salg 
af øl og vin.

Den første egentlige spiritusbevilling fik klubben 
d. 22/11-83. Den 26/10-82 afholdtes stiftende 
generalforsamling i foreningen “Studenterklubben”, 
hvor foreningens vedtægter fastsattes, og den 
første bestyrelse valgtes. Klubbens forhold til 
Københavns Universitetet blev fastlagt i en aftale 
af 14/9-83, hvor Københavns Universitet forpligtede 
sig til indretning og vedligeholdelse af lokalerne. 
Dengang var der penge i kassen: de fik indrettet 
hele dynen med bar, køleskabe, båse, borde, stole og 
Gu’hjælp’me også cappuccinomaskine – siden hen er 
cappucinomaskinen henlagt til de evige jagtmarker. 
Musikanlæg måtte de dog selv anskaffe. Dagligt 
åbent fik klubben fra 2/5-83. Man skulle selv lave 
sin kaffe og the og rydde op efter sig. 

STUDENTERKLUBBEN GENNEM 90'ERNE
Siden er det gået slag i slag. Formen inden lukning 
var med dagligt åbent og et par fester per semester 
har eksisteret i det meste af levetiden. Det hele 
arrangeres stadig af “Husgruppen” (HG), som i 
tidens løb er blevet uafhængig af MR.

Gennem de sidste 25 år er driften blevet mere 
checket, festerne er blevet mere ambitiøse – ikke 
mindst Køsseren – og klubben har hvert år et pænt 
overskud. Overskuddet bliver brugt på at forbedre 
driften og især til at støtte såkaldt “studentersociale 
formål”, som det hedder i vedtægterne. HG består 
p.t. af over 200 fæhoveder fra alle egne af studiet – 
flest fase 1'ere men også nogle gamle røvhuller. Den 
sidste, der var med fra starten blev læge i 91, æret 
være hans minde. 

DE STUDERENDES ANDET HJEM
For mange Studerende, inklusiv undertegnede, 
har Studenterklubben været deres andet hjem. 
Studenterklubben har været et fritidshjem hvor "de 
voksne" ikke var der. Det har været et frirum for 
utallige studerende gennem tiden og hvis væggene 
kunne tale ville de nok bevidne om utallige romancer, 
skænderier og unikke historier.

TUTORFEST I STUDENTERKLUBBEN 2010
DYRBAR TIL 69TIMERSBAR ANNO 2010

STUDENTERKLUBBENS MILEPÆLE:
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DRUK-RISK TIL 69TIMERSBAR ANNO 2003

STUDENTERKLUBBEN LUKKER!?
For et par år siden kom det de studerende for øre at der 
skulle bygges et stort tårn ovenpå Studenterklubben. 
Dette varslede Studenterklubbens lukning. 
Fløjene blev trukket op. Underskriftindsamlinger 
med omkring 1.200 studerende for Bevaring af 
Studenterklubben blev indleveret til Dekanatet. 
Der var snak om lænkning af flere Studerende til 
strategiske punkter. 
Det nåede dog ikke så vidt. Nogle studerende 
tog teten og gik i dialog med dem der stod for 
byggeprojektet. Efter mange års dialog blev dato for 
lukningen fastsat og et nyt forslag blev præsenteret. 
Dette affødte blandede følelser hos mange af de 
Studerende. Det var jo egentlig en ret god alternativ 
Studenterklub, meeeen.... Det er jo ikke "vores 
Studenterklub". 
Med den i mente besluttede de studerende nede i 
Studenterklubben at holde et brag af en lukfest og 
sige farvel til deres kære Studenterklub. Lukfesten 
blev afholdt i maj måned og varede i 69timer da det 
er en form for varemærke for Studenterklubben.

DANMARKS LÆNGSTE JÂGERBOMBTRAIN!

FEST I STOREBAR I STUDENTERKLUBBEN!

STUDENTERKLUBBEN
(1982-2012)
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HER SES INDGANGEN MOD GARDEROBEN OG TOILETTERNE SCENEN!

ombygningens status

Loftet er væk i Studenterklubben
Det blev fjernet i maj måned

GARDEROBEN OG TOILETTERNE PÅ HØJRE SIDE

Studenterklubben lukkede i maj 
måned. Lige efter lukningen skete 
der meget i forhold til ombygningen. 
Loftet blev fjernet inden for få uger. 
Der var liv og glade dage i Stu-
denterklubben. Håndværkerne arbe-
jdede virkelig hårdt og genåbningen 
var lige om hjørnet. 

Af: Markus/MOK.red.

Ombygningen blev dog hurtigt afbrudt. 
Der var ikke et  godkendt aktstykke for 
opførslen af Panumtårnet. Hele ombyg-
ningen blev sat i bero og som en del af det, 
blev ombygningen af Studenterklubben 
også sat i bero.

Da aktstykket blev godkendt var det store 
byggeri sat igang og entreprenørerne som 
står for Studenterklubbens ombygning 
kan ikke få adgang til den store bygge-
plads.

Det er ikke kun Studenterklubbens byg-
geri der er blevet skubbet. Selve det store 
byggeri er også blevet skubbet. Grunden 
til at hele byggeriet er blevet skubbet er 
bl.a. at man har fundet et 2 meter dybt 
fundament, som blev støbt dengang 
Panum Instittutet blev bygget. Der var 
åbenbart planer om et tårn dengang. 
Derudover så skal flere ledningsføringer 
omlægges, herunder kloakledninger.

Den nye MIDLERTIDIGE deadline er 
nu skubbet fra ultimo oktober til ultimo 
maj. 

Lukkeperioden er gået fra at være 178 
dage til 390 dage. Det er en forlængelse 
af 212 dage altså mere end en fordobling 
af lukkeperioden. Så lukkeperioden er 
blevet skubbet i minimum 7 måneder.

Grunden til at deadline bl.a. er skubbet 
så meget er at de først kan komme igang 
med den udendørs del af byggeprojektet 
til november. Men dog er det mig et under 
at det fra ultimo november til ultimo maj 
stadig tager længere tid en det den før 
planlagte lukkeperiode. De har jo fjernet 
lofterne?

STOREBAR HVOR DER STADIG ER LIDT LOFT TILBAGE!



55"interim studenterklubben"
Den midlertidige Studenterklub

Er at finde i den gamle kantine i bygning 1 for enden af vandregangen
Lukkeperioden for Studenter-
klubben har gjort at der er en 
interimklub tilgængelig for de 
studerende. Den er lokaliseret for 
enden  af vandregangen ved den 
gamle kantine.

Af: Markus/MOK.red.

Efter forlængelsen af lukkeperioden 
er der kommet mere velvilje fra 
fakultetets side i forhold til at 
interimklubben skal have flere 
muligheder end bare servering af 
kaffe i hverdagene. Interimklubben 
får nu muligheder for at holde 
fredagsbare. 
Væggen der er sat op vil blive rykket 
så trappen ned bliver afgrænset. Det 
giver et større rum og det vil gøre at 
der kan være flere mennesker og der 
kan holdes nogle "okay" fredagsbare 
så længe der ikke er nogen ny 
studenterklub. 

Der satses på fra Studenterklubbens 
side at kunne holde den første 
fredagsbar i interimklubben allerede 
er den første fredag i oktober. 
Studenterklubben er åben for forslag 
til forbedringer af interimklubben. 
Det bedste skal komme ud af den 
relativt uheldige situation.

Derfor vil der i lukkeperioden være 
åben for servering af the og kaffe 11-
17 som i den gamle Studenterklub. 
Det er selvfølgelig ikke det samme 
men som lappeløsning må det siges 
at være en acceptabel en af slagsen. 

Derudover så bakker fakultetet op, 
så meget som de har mulighed for, 
og det skal de selvfølgelig have en 
stor tak for. 

Kom og besøg Interimklubben 
og drik en kop kaffe med dine 
medstuderende.

CHESTERFIELD HJØRNE I INTERIM KLUBBEN!

EN VENLIG MEDICINSTUDERENDE SOM SERVERER GRATIS KAFFE!

HYGGE BLANDT DE STUDERENDE I INTERIMKLUBBEN!
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Kære medstuderende
Ligesom resten af  Panum, så  er 
Studenterklubben heller ikke kommet 
uden om ændringer i forbindelse med 
det nye Panumtårn. Der har været 
nogle flittige studerende, der har siddet 
med i brugergruppemøder lige siden 
annonceringen af, at der skulle komme et 
byggeri. De har påvirket både opbygningen 
og indretningen af tårnet og ikke mindst 
sørget for, at Studenterklubben fik særlig 
opmærksomhed. De skal have en ekstrem 
stor tak for alle de timer, de har brugt på 
projektet.

Og nu når vi så til det, det hele handler 
om: Den nye Studenterklub. Et naturligt 
sted at starte er med at forklare, hvad 
der IKKE kommer til at være i den nye 
studenterklub som var at finde i den 
gamle: Sofaområdet, lillebar, toiletterne, 
indgangen og scenen. Her kommer til 
at være en stor transportgang i stedet. 
Udfordringen har derfor været at få alle 
disse funktioner og den store mængde 
plads ind i en ny Studenterklub.

For at opnå dette, så har vi flyttet disse 
funktioner ned i den anden ende af 
Studenterklubben, der hvor der tidligere 
var Bandrum (dette flyttes helt ud af 
Studenterklubben), ”køsseren” (der 
hvor bordtennisbordet har været samt 
temabarer under 69-timers bar og Panum 
Electric) og ”billardrummet” (”depot” på 
tegningen, hvor der tidligere hovedsageligt 
har været rod).

Det er vist også klart for alle, at barens 
plads har kunnet bruges mere optimalt, så 
flere kunne betjenes på samme tid. Dette er 

søgt løs ved at lave én stor bar. Pladsen til 
den er kommet ved at rive det gamle lager, 
kontor, værksted (rummet med skakten og 
væggen med de nøgne damer på) og hygger 
(baglokalet med sofaerne).

For at visualisere ovenstående, så er her 
tegninger over den nye studenterklub:
1: Atriumgård (der bliver lavet ny udgang 
til atriumgården, arealet forbliver det 
samme)
2: Den nye Storebar: Her lå tidligere 
alle baglokalerne. Disse vægge rives ned 
og funktionerne flyttes eller nedlægges. 
Vi regner med, at der kan stå 8 i bar af 
gangen og at der ikke vil være lige så 
lang betjeningstid. Begrundelsen er, at 
barpersonalet ikke vil stå i en klump oven 
i hinanden og der vil ikke være ”døde 
områder”, dvs. steder, hvor folk står og 
ikke bliver set.
3: Toiletter: Det er vist klart for alle, 
at det har været suboptimalt i den 
nuværende studenterklub. I den nye klub 
er der 4 drengetoiletter samt pissoir og 
6 pigetoiletter samt et handicaptoilet. Vi 
går altså fra tre toiletter til 11, hvilket vi 
regner med er nok til, at der ikke opstår 
kø. Hurra!
4: Indgang: Den primære indgang til 
studenterklubben vil være udefra i niveau 
1. Herfra går en trappe ned til niveau 
01 (Studenterklubbens niveau). Her vil 
der også blive hængt knagerækker op 
til jakker. Det har ikke været muligt at 
finde en anden løsning til jakkeophæng 
(skabe,bemandet garderobe eller andet), 
så det er fortsat på eget ansvar at hænge 
sin jakke i Studenterklubben under fester.

5: Indgang 2: Grundet den store omvej fra 
Studiecenter (bibliotek i folkemunde trods 
en efterhånden amputeret bogsamling) 
til Studenterklub har det været et ønske 
fra vores side, at der var en hurtigere vej. 
Dette er opnået ved at man i dagtimerne 
kan gå direkte fra Studiecenter, ned ad 
trappen mod niveau 01 og så gå direkte 
fra trappen og ind i Studenterklubben i 
dagtimerne (kl. 11 – 17).
6: Scene/festlokale: Dette er i det gamle 
bandrum+køsser. Scenen bliver lidt 
dybere, hvilket har været ønske fra Revyen 
samt diverse optrædende bands.
7: Sofaområde: Selvom det ikke kan ses 
på disse tegninger, så vil den store sofa 
blive rykket herhen.

Det er et kæmpe arbejde, der venter 
forude, for at alt dette skal gå op. Derfor er 
Studenterklubben nødt til at holde lukket 
i en periode. Den gamle Studenterklub 
(snøft snøft) havde sin sidste åbningsuge 
i maj måned 2012. Denne lukkeperiode 
strækker sig også over sommerferien og 
ind i det nye semester. 

Indtil da har Studenterklubben fået lov til 
i dagtimerne at drive café i dagtimerne i 
området ved kantinen (er lukket nu). Det 
vil derfor stadig være muligt at få litervis 
af gratis kaffe i efterårssemesteret helt fra 
begyndelsen!

Alt i alt er vi rigtigt tilfredse med denne 
løsning og glæder os utroligt meget til 
at se Den nye Studenterklub. Vi vil, når 
tiden nærmer sig for åbning, holder jer 
opdaterede via MOK.

Mvh Studenterklubben.

Den nye Studenterklub
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MOK har i denne uge modtaget en kommentar fra en lektor på Århus Universitet

KU spiller hasard med det fantastiske 
studentermiljø, som der udspiller sig 
omkring Panum. Det er ikke bare synd 
for de studerende; det truer også selve 
det indtægtsgrundlag, som KU hviler på. 
Medicinstudiet på KU er landets største, 
og det bør ledelsen tage alvorligt.

Som universitetsmenneske, oprindeligt uddannet på 
KU, har jeg siden 1990’erne arbejdet på næsten alle 
landets universiteter, og i dag er jeg ansat på Aarhus 
Universitet. Intet sted i landet har jeg hørt om et 
studentermiljø, som det medicinske i København. 
Hundredevis af studerende lægger hvert år tusindvis 
af arbejdstimer for at introducere og integrere de 
over 500 nye studerende, der begynder hvert år. 
Denne aktivisme er båret af en ganske naturlig og 
diskret idealisme, som ingen tilsyneladende tænker 
nærmere over, da det har været sådan i mange år. 
De ældre studerende stiller simpelthen et attraktivt 
miljø til rådighed, som de nye studerende stille og 
roligt flyder ind i. I denne studiekultur findes der 
alle mulige små og store aktiviteter, hvor jeg her bare 
kan nævne de få, som jeg kender via min søn. 

Studenternes kultur er imponerende
Mest imponerende er RUS kurserne, som må være 
de mest ambitiøse i Danmark. Flere uger af som-
meren sættes af til forberedelserne, måske 100 
studerende er involverede i et indviklet netværk, 
som kun de selv forstår. De nye studerende deles i 
grupper, der hver har deres egne RUS-vejledere med 
deres særlige identitet. Med i dette hører et utal af 
velforberedte ”oplæg”, som her betyder forestillinger, 
skuespil, fortællinger og rollespil, der iscenesættes 
med farvestrålende udklædninger, som også kreeres 
af aktivisterne. Ikke bare socialt, men også kreativt 
er dette en imponerende indsats, som man måske 
ikke havde forventet på et studium, hvor adgan-
gen kræver et af landets højeste snit. Alt sammen 
udelukkende for at give de nye studerende en dejlig 
velkomst. Udefra er det kun synligt den dag, hvor 
busserne forlader Panum, men hvilket skue, hun-
dredevis af unge mennesker, der fordeler sig i rækker 
af busser, med tonsvis af pakkenelliker, vejlederne 
alle klædt ud – og imponerende velorganiseret. 

Helt vildt velorganiseret er også den tykke Score-
bog, som udgives hvert år, og hvor man kan se et 
utal af opstillede gruppefotos af de studerende. I 
hundredevis har studerende dag efter dag stillet op 
i alle mulige konstellationer, altså ikke blot årgange 
eller hold, men også alle de grupper, der findes, for 
alt muligt, læger uden grænser, forskning i…, idræt.. 
– og hvor mange selvfølgelig er med i flere grupper. 
At få organiseret dette hvert år viser en kollektiv dis-
ciplin af de studerende, en entusiasme, som er uden 
mage. At det kan lade sig gøre, ja, det kan kun sky-
ldes en kultur, der gives videre fra den ene genera-
tion til den næste. Tænk også på selve MOK, der må 
være landets største skoleblad – udkommer hver uge, 
16-24 sider, informationer, artikler, reklamer, skæg 
og ballade, alt sammen samlet af en lille gruppe, der 
på én eftermiddag og aften formår at sætte det sam-
men uge efter uge, år efter år, med glidende overgang 
fra en generation til den næste.
Alt dette leveres gratis af hundreder af medicinstu-
derende og meget, meget mere. De nævnte aktiv-
iteter er desuden millionforretninger, der drives så 
godt som muligt af amatører, alt sammen non-profit 
til gavn for de andre studerende, og er fantastiske 
muligheder for organisatoriske læreprocesser, økono-
misk ansvarlighed, planlægning etc. – og knudep-
unktet for dette miljø, ja, det er Studenterklubben 
– eller ’Klubben’, som de siger. Samme mønster, og 
dette er så stedet hvor man mødes på kryds og tværs 

fra de forskellige grupper og netværk. Her slappes af 
og linen gås ud, der skabes de sociale bånd, som kan 
få alt det andet til at hænge sammen. Det er klassisk 
sociologisk teori, at sociale bånd skal vedligeholdes af 
fester. Man samles, opnår en intens kollektiv glæde, 
og får den energi, som man skal arbejde med hver for 
sig i de mere målrationelle individuelle aktiviteter. 
Men ikke bare socialt er klubben nødvendig. Her har 
vi også studenternes største forretning, der kan købe 
nok ind til at have egen eksklusivaftale med Royal 
Unibrew og til fordelagtige priser. Vigtigt er her, at 
klubbens økonomi får hele den øvrige studenterak-
tivitet til at løbe rundt. Det er de tusinder af kroner, 
som langes over disken uge efter uge og indkasseres 
af frivillige bartendere, der får det hele til at løbe 
rundt. 

Dette fine studentermiljø sørger for, at de studerende 
bliver hængende, tager deres eksamener og dermed 
genererer indtægt til KU. Og det er ikke bare store 
spektakulære aktiviteter. En fin mikrokultur er 
f.eks. traditionen for at have sig en læsemakker, hvor 
man hjælper hinanden med at terpe al den udenads-
viden, som mange eksamener kræver. En fin kultur, 
som bare har været der så længe man kan huske, og 
som ind til for et par år siden også blev understøttet 
af mulighederne for eksamenstilmelding. Nu har 
man så fået et system, hvor dette ikke er muligt, 
og det har været ganske vanskeligt at få ledelsen i 
tale på dette punkt. Denne fine skik gavner ellers 
alle studerende, og der er derfor mange, der ønsker 
sig muligheden for parvis undervisningstilmelding 
tilbage. Om ledelsen også her vælger at prioritere 
anderledes end de studerende, vil tiden vise. 

Universitetsledelsen har ikke føling med 
studenterlivet
Pointen er, at et godt studiemiljø består at et 
netværk af vaner og fællesskaber, som alle gensidigt 
understøtter hinanden; men KUs ledelse har tilsyn-
eladende ikke megen forståelse for betydningen af 
dette. En god studenterkultur kan nemt nedbrydes, 
når de hellige sale rives ned. Tilbage er så blot det 
enkelte individ helt alene, og man behøver ikke være 
sociolog for at vide, at det ikke er gavnligt for studier 
og eksamener. Det er altid svært at bygge en god 
kultur op, og det bliver ikke nemmere, når nutidens 
universitet heller ikke selv fungerer efter idealet 
om kollektiv ansvarlighed.  Sagen er, at vilkårene 
for universitets liv er anderledes end tidligere. Den 
eksisterende studenterkultur af idealisme og kolle-
ktiv ansvarlighed er et levn fra dengang, hvor dette 
var integreret i selve universitets egen aktivitet. 
De dyder, som de studerende lærte i studenterlivet 
kunne sidenhed bruges i videnskaben og i selve 
styret af universitetet.  I dag er dette ikke tilfældet! 
Der er derfor i dag intet materielt grundlag for igen 
at kunne opbygge og udvikle en så naturlig kollektiv-
itet, som den eksisterende, hvis den bliver nedbrudt. 
Det er det, KU risikerer ved ikke aktivt at prioritere 
bevarelsen de medicinstuderendes miljø.

Klubben er ikke bare en tilfældig fredagsbar. Socialt 
og økonomisk er den knudepunktet i dette fantas-
tiske studentermiljø. Og hvordan kan KUs ledelse 
så undlade at opdage dette? Ja, det er måske fordi 
universitetsledelse i dag er en professionel branche, 
hvor man efterhånden mister kontakten med det 
daglige universitetsliv. Jeg tror det er nødvendigt at 
mindes, hvordan universitetet var styret før 2002. 
Her var rektorer, dekaner og institutledere valgte 
for nogle år ad gangen. De havde derfor alle deres 
primære identitet i at være forskere og undervisere, 
og universitets tekniske og økonomiske beslutnin-
ger skete i valgte organer, hvor de studerende var 
repræsenteret med 25 %, TAP med 25 % (teknisk 
personale, red) og VIP (videnskabeligt personale, 
red) med 50 %. Dvs. at dagsordenen i de ledende lag 

blev sat af den daglige universitetsaktivitet, og der 
var hele tiden almindelige ansatte og studerende 
til stede, der kunne minde ledelsen om ting, de evt. 
havde glemt. I dag har universitetslederne udviklet 
sig til et professionelt lag, der med deres millionløn-
ninger mister interessen for at vende tilbage til den 
langt mindre lukrative forskning og undervisning. 
Ledelsens selvstændiggørelse ledsages af en selvs-
tændiggørelse af de øverste TAP’ere, og tilsammen 
udgør de to grupper i dag universitets dominerende 
lag. Under den nye universitetslov er det i hvert fald 
på disse to felter, at man har set den største økono-
miske vækst i udgifter, hvilket her især er lønninger. 
Som forsker og underviser får man nemt det indtryk, 
at disse øverste ledende lag har mistet forbindelsen 
til det, der traditionelt har været et universitets 
primære aktiviteter, forskning og især undervisning. 
Fra mit eget universitet, AU er eksemplerne utallige. 
Lad mig blot nævne et par. Det er således besluttet 
at iværksætte gennemgribende istandsættelse af de 
to største auditorier i dette efterår i Emdrup, hvor 
alle hold har maksimal størrelse; som underviser 
ville man have valgt foråret, og kun taget et ad 
gangen. Når AU skal have nyt eksamens system, 
så skal det ske midt i eksamensperioden. Det hele 
brød selvfølgeligt sammen, og resultatet var at vi 
til sidst kun havde håndskrevne lister og email, der 
virkede. Derfor var det helt fantastisk, da vi så i 
næste eksamenstermin skulle have et nyt mailsys-
tem, og dette system også brød sammen. Heldigvis 
havde vi så gmail, hotmail mv. – men oplevelser som 
disse, viser at den tekniske og økonomiske univer-
sitetsledelse typisk mangler føling med den daglige 
drift. Og det er især undervisningen, det går ud over. 
For undervisning er en sekundære aktivitet på et 
universitet, og det er typisk den, som ledelsen først 
lægger bag sig. 

Ude af syne, ude af sind, og det kan udmærket være 
derfor, det i første omgang helt var undgået ledelsens 
opmærksomhed, at der var noget, der hed Klub-
ben. Som bekendt skal den nye forskningssilo hvile 
på et fundament, der delvis ligger i Klubben, men 
i de første projekter til siloen var der intet hensyn 
taget til dette. Tydeligvis var arkitekter og entre-
prenører ikke blevet informeret i udbudsmaterialet. 
Det lykkedes så nogle vakse studerende at råbe 
universitetsledelsen op – bl.a. ved at understrege, 
at projektet ville betyde kontraktbrud med Royal 
Unibrew og et indtægtstab på hundrede af tusinder i 
omsætning for studenterne – og i sidste øjeblik kom 
der arkitekter og entreprenører på skitseringen af en 
fremtidig Klub. Det blev så lovet, at man kunne åbne 
igen i oktober, og entreprenører blev sat i gang. Nu 
udskydes det så til april næste år og måske endda til 
næste september, ja, hvem ved, hvornår så … 

Udefra set, så viser ledelsen igen sin ligegyldighed 
over for Klubben og dermed for det enestående 
studentermiljø, som Klubben er kernen i, socialt 
og kulturelt såvel som økonomisk. Som bygherre 
må det være muligt for KU at kræve, at de hyrede 
entreprenører udviser konduite, så håndværkere 
kan komme i gang i Klubben. Hvis KU kontrak-
tligt har gjort det umuligt, ja, så er det simpelthen 
amatøragtigt. Og i dag, ja, så skulle ledelsen jo være 
professionel; det er i hvert derfor, den lønnes så 
godt!!

Asger Sørensen, lektor, Institut 
for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet

STUDENTERMILJØ I FORFALD
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Stud.med. Signe Glargaard Petersen har helt 
siden planerne og Panumtårnet startede været 
en frontløber for at få de studerende involveret i 
projktet og selv deltaget i arbejdet hele vejen. Her er 
hendes tale fra dagen:
"Det var absolut ikke uforbeholden glæde jeg 
følteførste gang jeg hørte nyhed om det nye pa-
numbyggeri - det ville højst sandsynligt betyde lukn-
ing af de medicin studerends berømte og muligvis 
berygtede Studenterklub i kælderen på Panum in-
stitettet. Faktisk var stemningen så modvillig at der 
var flere af mine medstuderende der uden at tøven 
var klar til at lænke sig til betonpillerne i kælderen 
for at forhindre lukningen af Studenterklubben og 
dermed en forringelse af studiemiljøet.

Det var i begyndelsen da fokus først og fremmest var 
på panumbyggeriet - som nybyggeri for forskningen 
- forskertårnet - en kæmpe prestigefyldt beton-klods 
der skulle plantes lige midt i hjertet af Panums 
studieliv - nemlig i studenterklubben - det sociale 
åndehul for hårdt slidende medicinstuderen. Der 
blev pralet med mia.-projekt! Forsknings facilitetter i 
verdensklasse! Eksklusiv faculty club på 16 etage! 
Men hvad med os - de studerende? Vi er jo trods alt 
den størst gruppe af brugere af Panum instituttet. 
Ja  - jeg måtte i hvert fald høfligt inviterer mig selv 
til den indledende workshop for brugerinvolver-

ingen –og jeg må sige at tilstedeværelsen af blot 2 
studerende blandt alle bruger-respæsentanerne fik 
Dekanen og projektlederen op på mærkerne - De 
havde måske "glemt de studerende".
I hele processen har vi, som repræsentanter for 
de studerende, haft følelsen af at vi var lillebror 
i forhold til forskningsmedarbejderen. Fokus var 
først og fremmest på Forskertårnet - studiemiljø 
måtte kommer efter. Men denne følelse forsvandt 
hurtigt ikke mindst takket være stor opbakning 
blandt de andre repræsentanter i brugergrupperne.  
Og vi erfaredeat: Indflydelsen i høj grad komme 
proportionelt med engagementet!! Vores vinkler på 
byggeriet og brugen af et nyt Panum har ofte været 
anderledes og måske overraskende for rådgiverne - 
men jeg føler at vi er blevet hørt -  og taget alvorligt.

Derfor er jeg også i dag virkelig glad for at forslaget 
der blev kåret som vinder  - var en plan ikke blot 
et nyt forskertårn – men for et helt nyt Panum og 
dermed også et nyt studiemiljø! Et nyt Panum for 
ALLE – både forskere og de studerende på SUND. 
Fremtidssikring har været et kodeord helt fra 
starten og jeg har følt stor udmyghed overfor lige 
netop denne ambition om at fremtidssikre –for det 
er svært at forsøge at forudsige hvad tusinder af 
studerende på Panum fremover vil anse for at være 
et godt studiemiljø!Jeg håber at vi med projektet 

har skabet mulighed for løbende fornyelse og derved 
plads til de næste generationer af studerende.  Det 
har været min ambition at det nye byggeri skulle 
give de studerende lyst til at arbejde og studerer på 
Panum i højere grad end dagens betonkasser malet i 
Panum-pallettens farver indbyder til.

Fremtiden i det nye panumbyggeri skal således 
emme af vidensbegærlighed og  livslyst - lyst til livet 
som studerende! Panum skal være et internationalt 
studiemiljø og skal åbne SUND op mod omverden. 
Vi har kæmpet for bedre og central placering af 
auditorier, kantine, undervisningsfløj og studiegrup-
pepladser. Alt sammen vigtigt for at skabe et livligt 
studiemiljø i basen af forskertårnet som kan inspir-
ere til  studerende i verdensklasse…. Og de fleste 
forskere er vel startede som studerende engang.
Og resultatet? er det blevet som vi har håbet? Er vi 
tilfredse med det projekt som bliver skudt i gang i 
dag? ----  Der er indgået rækker af krompromisser - 
men jeg vil sige JA.
Jeg er spændte på om vores ideer falder i de fremti-
dige studerendes smag. Jeg glæder mig til at skulle 
se det nye studiemiljø blomstre på Panum og på 
Nørrebro. Og hvis I kigger jer omkring er den brede 
opbakning blandt de studerende jo klar ---- jeg kan i 
hvert fald ikke se nogle studerende lænket til beton-
pillerne i dag hvor første spadestik skal tages."

Dekan Ulla Wever byder velkommen Martin Lidegaard, Klima- og energiminister Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand Mærskfonden

Ralf Hemmingsen, rektor på KU Ninna Thomsen, omsorg- og sunhedsborgmester Signe Glargaard Petersen, medicinstuderende

Som mange nok har lagt mærke til, bliver der bygget på Panuminstituttet i disse dage. Der er ved at blive bygget et tårn, og derfor holdt universitetet første spades-
tik, hvor studerende såvel som samarbejdspartnere var inviteret til at høre taler fra nogle af de involverede i projektet, samt se dem tage første spadestik. Ulla Wever 
åbnede ballet og bød velkommen, hvorefter klimaministeren bla. holdt tale om, hvor grøn og energirigtigt tårnet blev, Ane Mærsk talte om, hvordan hendes far var 
meget skeptisk omkring forskning, omsorg- og sunhedsborgmesteren snakkede om bybilledet og sidst men ikke mindst fik en studerende også lov til at tale. Hendes 
tale kan du læse nederst på siden:

første spadestik
Af Jonas Olsen/MOK-red
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Anders Englund 6. semester
Hvad er dine forventninger til det nye panumbyggeri?

- Jeg forventer at det kommer til at tage et stykke tid, men at 
det bliver rigtig fedt for de studerende, som kommer efter min 
årgang og starter efter byggeriet er færdigt.

Så du regner ikke med at være her når byggeriet ligesom er 
slut?
- Nu er jeg jo snart på kandidatdelen af studiet, så jeg er ikke så 
meget på Panum mere, men for dem, der er på Panum nu på de 
lidt lavere semestre, så bliver det ihvertfald lidt anderledes end 
det jeg er vant til tror jeg.

Ja det tror du har ret i. Er der nogle specifikke ting ved byg-
geriet, du glæder dig særligt til?
- Jamen altså jeg glæder mig selvfølgelig til, at vores stu-
denterklub bliver færdig. Rent personligt er det jo det jeg kan 
se frem til. Men hvis man på et tidspunkt senere skal forske, så 
kommer masser af gode muligheder og masser af gode faciliteter 
til det i forskertårnet.

Ja det tror jeg bestemt du har ret i. Tak for interviewet
- Selv tak

Søren Just Christensen, 
forsker efter 8. semester

Hej Søren, hvad er dine forventninger til 
det nye Panumbyggeri?
- Jeg glæder mig til at se det, jeg synes 
det er en frygteligt god idé at bygge 
sådan et kæmpe højt tårn lige midt i det 
hele. Det bliver flot. 

Det bliver flot, men forventer du, at de 
studerende får en fordel ved det nye 
byggeri?
- Ja vi får det vist en ny kantine, gør 
vi ikke? Får vi ikke også nogle nye 
auditorier? Det har jeg ikke lige fulgt 
med i.

Jo men det gør vi bestemt, Søren. Er der 
ellers nogle andre ting, du glæder dig til 
ved byggeriet?
- Ja jeg kan godt lide de store biler og 
kraner, jeg synes de er flotte.

Glæder du dig til at se den nye 
studenterklub?
- Ja det glæder jeg mig bestemt meget til

første spadestik
Af Jonas Olsen/MOK-red

Rektor ved København Universitet, Ralf Hemmingsen følges her 
med klima- og energiminister, Martin Lidegaard hen fra talerstolen 
til de i forvejen opstillede spader, der skal bruges til at tage det 
første stik. Martin Lidegaard ankom som den sidste taler til ar-
rangementet i en sølvgrå BMW.
Bagved de to herrer ses dekan, Ulla Wever som under hele arbejd-
sprocessen har gjort meget ud af at understrege, hvor vigtigt det 
er at tænke de studerende med i det nye byggeri, således at der 
også er sociale faciliteter og herunder en studenterklub medtænkt i 
plantegningerne.

Så blev første spadestik taget. Her var MOK's fotograf så heldig 
at få lov til at komme ind med resten af dagspressens foto-
grafer, mens de resterende tilskuere måtte stå bagved og kun se 
ryggene på de 5 gravende mastodonter.
Nedenfor ses de igen med ryggen til byggeriet. Her er det værd 
at bemærke, at der er blevet gravet i grunden før dagens ar-
rengement - Men ikke nødvendigvis med spader.



1010

I denne uge vil vi ikke dykke ned i et 
specifikt problem, men derimod forsøge 
at takle et universelt problem vi piger 
kæmper med. Køen til toilettet. Vi har 
siden tidernes morgen mitigeret prob-
lemet ved at gå til det lille hus to og to. 
Men det er stadigvæk vildt irriterende 
at skulle vente i tyve minutter for at få 
lettet blæren, både fordi man har som 
regel andre steder man hellere ville 
være, men da især også fordi det i en fest 
situation er særligt træls at skulle holde 
sig i længere perioder.

Fat mod, vi har analyseret problemet og 
opdaget noget revolutionerende. Årsag-
srækken til køen er som følger:

Der er kø til pigetoilettet fordi piger kan 
godt lide at gå på toilettet to og to fordi 
piger kan godt lide at snakke sammen 
når de står i kø og... der er kø på pigetoi-
lettet.

Grafisk fremstilling:

Løsningsforslag:

Forslag 1:
Stil dig i kø til toilettet FØR du faktisk 
skal tisse. Hvis du så får et toilet før du 
skal tisse, så på du bare gå ind og vente 
til du faktisk skal tisse. Brug evt. tiden 
til at sms'e med dine venner/veninder og 
tjekke facebook. Dette vil helt sikkert 
reducerer køen til toilettet.

Forslag 2:
Få en dreng til at stå i kø for dig. Du kan 
evt. love ham, at han får lov til at købe 
en drink til dig bagefter. Det er en win-
win situation. Optimalt skulle hele køen 
til pigetoilettet bestå af drenge.

Af: Kaspersine/MOK.red.

Forslag 3:
Lav et nummersystem ligesom på 
apoteket. Så kan man trække et num-
mer og hygge sig i baren/ på dansegulvet 
indtil der er et ledigt toilet.

Forslag 4:
Tena Lady indlæg. Dette burde kraftigt 
reducerer køen, men er nok en slags plan 
B.

Forslag 5:
Dette forslag er fuldstændigt ulogisk og 
totalt utænkeligt, men hvis alt andet 
fejler kan man i et ekstremt tilfælde lade 
være med at gå to og to på toilettet. Men 
nej, det er fjollet.

pigespalten

drengespalten
HEEEEEEEYYYY SEXY LAADYYYYY!! 

WOOP, WOOP WOOP WOOP

OPPA DRENGESPALTE!!

I denne uge har vi valgt ikke at give løsningsforslag til en 
bestemt læsers problem. I stedet har vi valgt at fokusere 
på et utroligt velkendt, accepteret, men på en eller anden 
måde meget problematiseret  emne -  pissoiretikette!

Vi kender det alle sammen - man stiller sig og pisser på et 
pissoir, helt ude til venstre i en række urinaler (as is tradi-
tion). Straks efter kommer den næste knøs ind - intet galt 
i det - men vælger gudfuckemig at stille sig ved pissoiret 
LIGE ved siden af, OG begynde at snakke. Gaaaayyyy, 
og gaaaayyyy. Ikke fordi der er nogen af os knøse (og her 
mener jeg den kollektive danske knøsestand) der er pinlige 
over vores huge schlongs, men af en eller anden årsag får 
man det lidt mærkeligt indeni når der er en ukendt matros, 
som vælger at stille sig lige ved siden af og lade sit vand.
Derfor har jeg besluttet mig for at strikke en lille 
vejledning sammen i god pissoiretikette. Men in-
den vi går i gang så får du lige en fremragende røv:

Regel nummer 1:

Hvis muligt, så skal du 
ALTID stille dig med 
minimum ét pissoir imel-
lem dig og din forgangs-
mand. Denne regel er 
INDISKUTABEL!

Regel nummer 2:

Man kigger 
SELVFØLGELIG 
direkte ned i sit eget 
pissoir - IKKE noget 
med at stå og glo på din 
sidemakkers schlong

Regel nummer 3: Man snakker ikke til sin 
sidemand!

Regel nummer 4: Man tager IKKE bukserne 
ned om anklerne!

Regel nummer 5: Man skider IKKE i pis-
soirerne!

Det burde sådan set være det. Når den nye 
klub åbner, så regner jeg med at alle har styr 
på reglerne! Og hermed et par magnificent 
underboobs.

PJ/MOK-red

For yderligere information vedrørende gængs pissoretikette anbefales www.drinknation.com/fun/urinaltest
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Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: 

 
 
 
 

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller 
telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores 
mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk 
 
Studievejlederne for Medicin: 
Natasja Tholstrup Bomholdt 
Sedrah Arif Butt 
Pernille Heimdal Holm 
Ole Kruse 
Anine T. W. Skibsted 
 
Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10).  
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 70 89.  
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 33.04.22 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: 33.04.08 eller 10  træffetidslokale er: 33.04.22 

Dage Træffe- og telefontid 
Mandag 09.00 – 13.00 
Torsdag 15.00 – 19.00 

Holdplads og obligatorisk undervisning

Du skal deltage i den undervisning du har 
tilmeldt dig. Det er dog vigtigst på 1. studieår, 
da du ved udeblivelse ikke kan overholde 1. 
årsreglen.

Først og fremmest er det eget ansvar at vide, 
hvad der er obligatorisk undervisning. Hvis du 
bliver i tvivl, kan du finde det på KUnet under 
”enheder”, hvor du vælger bachelor eller kan-
didat i medicin. Dernæst vælger du rubrikken 
obligatorisk undervisning eller læser det i din 
studieordning.

Hvis du har en god grund til ikke at kunne delt-
age eller bliver syg til obligatorisk undervisning, 
så kontakt kursussekretæren for at høre, om du 
kan deltage senere. Du finder ligeledes alle kur-
sussekretærer på KUnet. Alternativt kan du kon-
takte studievejledningen. Dette er især vigtigt, 
hvis du er på 1. studieår, da du kan risikere ikke 
at overholde 1. årsreglen. 

Hvis uheldet er ude, og man ikke får godkendt 
sit kursus, skal man vide, at man ligesom til 
eksaminer har 3 forsøg til at få det godkendt. 
Du kan derfor godt få en holdsætning igen på 
efterfølgende semester. 

Hvis man har fået godkendt sit kursus, men 
dumper eksamen og vil tage semesteret forfra, 
kan man ikke længere søge om gentagelse af 
undervisningen. På de fleste semestre er det dog 
muligt at deltage i SAU undervisningen alligevel, 
hvis man først lige hører underviseren eller den 
holdsættende sekretær om der er plads. Forelæs-
ninger er på de fleste kurser offentlige. 

Studieteknikkursus

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

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

Tid og sted:

• Onsdag d.3. oktober kl.15.00-18.00 på Frederiksberg 
Campus, lokale A1-04.01.
• Mandag d.5. november kl.15.00-18.00 på Panum, Han-
nover auditoriet.
• Torsdag d.22.november kl.15.00-18.00, Panum, Haderup 
auditoriet.

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

Attention nordiske medstuderende!

Først og fremmest velkommen til Køben-
havns Universitet. Har du svært ved at 
forstå det danske sprog? Så kig her.

Når du starter på medicinstudiet i Dan-
mark, er det en klar fordel at kunne det 
danske sprog. Både dine medstuderende, 
patienter og medarbejdere på hospitalerne 
taler dansk, og mange af bøgerne er skrevet 
på dansk. Derfor er det nemmere for dig, 
at blive involveret i dit studiemiljø, hvis du 
lærer dansk. Det er god træning, at tale 
med dine danske medstuderende. Hvis du 
stadig synes, at det er svært at følge med i 
undervisningen, kan det være en mulighed, 
at tage et danskkursus.

Studievejledningen har samlet en række 
tilbud om sprogundervisning, der er særligt 
målrettet nordiske medicinstuderende:

Sprogcenter IA
Hejrevej 26, 2., 2400 København NV
Tlf. 38 88 32 33 
mail: scandidansk@ioc.dk  
Hjemmeside: www.sprogcenter-ia.dk

Sprogcenter Hellerup
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf: 39 46 30 50
Mail: info@sprogcenterhellerup.dk 
Hjemmeside: www.sprogcenterhellerup.dk 

- Studievejledningen for Medicin
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Karrierefokus – vi bliver da alle 
sammen bare læger?

Hvem synes du har det allerfedeste job 
i verden?

Det er måske det første spørgsmål, du 
skal stille dig selv, når du overvejer 
hvad du gerne vil arbejde med, når du 
engang er færdig med studiet. Eller 
hvis du overvejer, om du overhovedet 
er på det rigtige studie! 

Vi har i studievejledningen oplevet 
stigende fokus på karriere og forskn-
ing og på spørgsmål om, hvordan man 
skaffer sig det bedst mulige CV til at få 
adgang til drømmespecialet. Særligt er 
der mange der tror, at man SKAL for-
ske og man SKAL have en PhD, hvis 
man nogensinde skal blive til noget.

I den kommende tid og særligt op til 
karrieredagen d. 11. oktober, vil vi 
derfor bringe et par artikler i MOK 
med fokus på fakta, myter, karriere, 
gode råd, valg at tænke over og meget 
mere. For en læge er jo ikke bare en 
læge, der er så uendelig mange måder 
at være læge på - så hvad er din drøm?
 
 - Studievejledningen for Medicin

Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 
2013 hos en af vores partneruniversiteter i Norden 
eller på en ”restplads” i Europa, så skal du huske at 
søge senest den 14. september 2012.  

Hvortil:
Finland:       
• Helsingfors (sprog: svensk eller finsk) – 1-2 plad-
ser på 3. semester (KA)
Norge:
• Bergen – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. semester 
(KA)
• Oslo – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. semester 
(KA)
• Tromsø – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. semester 
(KA)
• Trondheim – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. 
semester (KA)
Sverige:       
• Stockholm – 3-4 pladser på delt 4./5. semester
*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at 
komme på udveksling til vores partneruniversiteter 
i Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er 
dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester 
(kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/
neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-laryngologi og 
oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen.
 Island:         
• Reykjavik (sprog: islandsk eller dansk). 2-3 plad-
ser på enten 1. eller 3. semester (KA)

Restpladser i Europa:
Frankrig:
• Poitiers (sprog: fransk) – 1 plads på 5. semester 
(KA)
• Strasbourg I (sprog: fransk) – 1 plads på 1. semes-
ter (KA)

• Paris - Medical Faculty of Paris XII (UPEC) 
University, Henri Mondor Hospital Université  (ny 
aftale) – 1-2 pladser på 1. semester (KA)

Tyskland:
• Münster (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3. eller 5. 
semester (KA)
• Heidelberg (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3 (med 
udtagelse af anæstesiologi) eller 5. semester

NYHED - NY AFTALE MED SCHOOL OF 
MEDICINE, KEELE UNIVERSITY, ENGLAND
Vi har lige indgået en aftale med School of Medicine, 
Keele University i England, om at vi kan indstille to 
studerende til et 8 ugers "placement" ved University 
Hospital of North Staffordshire Trust, The Royal 
Shrewsbury & Telford Hospital NHS Trust i foråret 
2013. Det er ikke muligt at være af sted længere 
end 8 uger. Du har derfor mulighed for at søge om 
at tage enten et klinisk kursus i intern medicin 
eller kirurgi på 1. semester (KA) eller to ud af de tre 
sansefag på 5. semester (KA).
• Keele University (sprog: engelsk) – 2 pladser á 8 
uger på enten 1. eller 5. semester (KA).
Du kan finde ansøgningsskemaerne på vores 
hjemmeside: http://medicin.ku.dk/internationalt/ el-
ler på: http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/

Ansøgningsfrist:
Den 14. september 2012.
 
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte interna-
tional studievejleder Eva Maryl i lokale 33.4.21 /
email: evma@sund.ku.dk / tlf. 35 32 75 28

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET 2013

debat
Historier om kønsdiskrimination efterlyses! 
Er du nogensinde blevet mødt med en sexistisk eller underlødig kommentar om 
dit køn? Det er jeg. Flere gange. I situationen får jeg sjældent taget afstand. Det 
skyldes at jeg ofte tænker at det drejer sig om en enkelt idiot og at livet er for kort 
til at hidse sig op over sådan en enlig svale. Andre gange skyldes det, at jeg ikke 
har lyst til at skændes med en overordnet, der har stor indflydelse på mit ophold 
på afdelingen. 
 
Efterhånden som semestrene er skredet frem har jeg 
oftere og oftere oplevet overlæger, undervisere og 
uddannelsesansvarlige, der føler trang til at forklare 
os, hvor stort et problem det er at vi på lægestudiet 
er blevet så mange kvinder. Nu er et nyt semester 
startet, og hvis du møder tilsvarende, så lad ikke 
situationen gå ubemærket hen, men send historien 
til mig på maja.hoejgaard@regionh.dk.  
  
Jeg samler historierne sammen og alt efter hvor 
mange der er, finder jeg en passende form for 
udgivelse. Man kan selvfølgelig være anonym. Bidrag fra mænd modtages også 
 
Mvh. Maja Højgaard, 10. semester 
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Er du frisk på at arbejde som 
lægevikar i psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispe-
bjerg, Psykiatrisk Center København, søger nye 
medlemmer med start fra 1/11 og 1/12.

Vi er et hold på ca. 15 lægevikarer der dækker aften/nat-
vagter (fra kl. 16.00-9.00) i Bispebjergs travle psykiatriske 
skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige 
for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man 
er på tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen 
med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange 
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som 
mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen i 
somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde 
og også mulighed for supervision, når tiden byder sig.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to 
følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af de 
andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med 
bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i 
måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. 
Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 
til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
  • Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien 
og forventer at bestå eksamen i psykiatri vinter 2012/13 
(10.sem).
  • Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
  • Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i 
måneden af ca. 1 times varighed.
  • Mulighed for at komme til samtale i starten af oktober.
  • Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt 
introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 1. oktober 2012 kl. 12.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder 
Simone Bendix Eibye, lrh611@alumni.ku.dk 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til 
arbejdet.

ATLS(Advanced Trauma Life Support) & ATCN (Advanced Trauma Care 
for Nurses) holder kurser på Skalstrup Flyvestation ved
Roskilde Lufthavn

ATLS – ATCN har brug for figuranter under kurset og til eksamen.
Læger og sygeplejersker på kurserne har 2½ dag med teori og praktiske stationer. For at give maksimalt 
udbytte af kurserne medvirker figuranter – der sminkes så de forstiller svært tilskadekomne personer.

Det er en oplagt mulighed for studerende, reddere, sygepassere og andre med interesse i traumatologi, til at 
få viden om og indblik i de færdigheder, som kræves for at arbejde i akut- området.

Figuranten er med under hele kurset, dels som tilhører ved de teoretiske lektioner og dels som patienter 
– forstilt sårede - på skill stations og ved lægers og sygeplejerskers praktiske eksaminer. Som figurant kan 
man under kurset have praktiske opgaver, men der vil være rig mulighed for at være til stede ved alle 
lektioner og på skill stations.

Vi kan desværre ikke betale løn for deltagelsen – men der er mulighed for overnatning på Skalstrup 
Flyvestation, og er alle måltider inkluderet. Der dækkes transportudgifter efter statens laveste takster.

I foråret 2013, er følgende kurser:
7.-9. feb
7.-9- marts
21.-23. marts
11.-13. april
2.-4. maj
13.-15. juni

Læs mere på ATLS.dk eller ATCN.dk – om figuranter.

For deltagelse kontakt venligst Birgitte Søhus, soehus@post.tele.dk – eller tilmeld dig via hjemmesiden.

Det er vigtigt, at du skriver hvilket kursus du vil med på, evt. med et alternativ, da der skal bruges 8 på 
hvert kursus. Du skal desuden skrive telefonnr., og om du ønsker overnatning.

Alle kurser foregår fra torsdag morgen kl 0730, det er derfor muligt at overnatte fra onsdag aften.

Vi ser frem til at høre fra dig

Mange hilsner
ATLS/ATCN National koordinator
Birgitte Søhus

DINE NYE LÆSEMAKKERE

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Basisbog i diagnostiske fag 
supplerer Basisbog i medicin 
og kirurgi, og med online cases 
og Quiz i Medicin og Kirurgi til 
iPhone kan du teste din viden 
om diagnoser og behandlinger.

Kr. 998,-
(vejl.)

Kr. 469,- 
(vejl.)

Kr. 48,-
Køb den i 
App Store
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KARRIEREDAG PÅ SUND DEN 11. OKTOBER

Torsdag den 11. oktober fra kl. 12.30 afholder SUND 
Karrieredag for alle de studerende. Arrangementet 
foregår i vandrehallen og i auditorierne på Panum, og der 
er undervisningsfri fra kl. 12.00.
Kom og få et indblik i, hvordan din fremtidige karriere 
kan forme sig, både som professionsuddannet eller for-
sker, i det offentlige eller i det private erhvervsliv.
I 2012 byder vi på et særligt foredragstilbud for jer, 
der læser til tandlæge, tandplejer eller klinikassistent. 
Desuden er der stande, som henvender sig til de fleste 
studieretninger på SUND.

Se http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag/ for 
yderligere information.

Alle er velkomne!

studietilbud

Sted: RUST

Salg af billetter (husk studiekort eller optagelsesbrev):

Tirsdag d. 11. Sept. Kl. 11-12 foran bib
Torsdag d. 13. Sept. Kl. 16-17 foran bib
Fredag d. 14. Sept. Kl. 12-13 foran bib

En gæst pr. Studiekort.

Billet koster 50 kr.

Selve festen:

Dato: lørdag d. 15. September
Tid: Festen starter kl 20- foran og inde på Rust.

Tilbud kun for os med billetter (20-00): 
10 fiske shots : 150 kr
Oldschool tuborg Øl: 20 kr

Man er sikret indgang med billet. Dørene åbner for alle 
andre kl 21, hvis der ellers bliver plads til dem :p

Tema: Hollywood ! 

Semesterstartsfest!
fææææst!

 

  
 

Uge 37: Gode tilbud fra studenterpræsten 

 

Tid og evighed II – Evighed og øjeblikke 

Min krop er gået i et med papiret. Jeg er en del af koordinatsystemer og matematiske formler. Tid og sted er 
ophævet. Verden er uendelig. Der er hverken op eller ned, ud eller ind, før eller nu. Ikke liv eller død. Kun 
grafer, tal og beregninger. I mig og omkring mig. Og så pludselig lugter der af gammel madpakke og sved. 
Øjeblikket er væk, og jeg er tilbage i den anden virkelighed. Jeg sidder på en stol i et lokale med grønne 
vægge. Jeg laver udregninger på et almindeligt stykke papir. Jeg er til terminsprøve i matematik i gymnasiet. 

Indrømmet, jeg var glad for matematik dengang, men oplevelsen husker jeg stadig som noget ganske særligt. 
Jeg husker netop den terminsprøve for det besynderlige sammenbrud af tid, som jeg sidenhen har oplevet i 
mindre glimt, når jeg har været stærkt optaget af noget. Jeg havde erfaringen med mig, da jeg begyndte at 
læse teologi, og den fik det til at give mening på en god måde, når talen faldt på det sære fænomen ”evighed”.  

I dagligsproget forbinder vi ofte betegnelsen Evigheden med uendelige mængder af tid, og det kan vel også 
være en del af betydningen af begrebet. Men min oplevelse i lokalet med de grønne vægge har gjort mig helt 
sikker på, at en anden betydning af evighed ikke handler om tidsKVANTITET men om en særlig 
tidsKVALITET. At tiden kan udvide sig i et øjeblik og blive grænseløs.  

Men det er uendelig svært at forklare for andre, hvordan denne kvalitativt anderledes tid er. Måske er det 
dét, der forsøges, når kristne taler om et Gudsrige der ”allerede og endnu ikke” ER brudt igennem. Hvis 
evigheden ”bare” var udtryk for rigtig meget mere af noget velkendt, så ville det ikke være så interessant.  

Jeg tror faktisk, at de fleste kender til den slags øjeblikke, hvor man er lysvågen, men hvor man alligevel 
glemmer sig selv helt og aldeles og tiden ophører med at eksistere. Oplagt kunne det ske, når man dyrker 
rigtig god sex. Når man læser en god bog, eller måske når man er helt opslugt af en god film i biografen. 
Nogen hævder, at det er noget i den retning, der sker, når fx en god fodboldspiller slår den almindelige 
bevidste hjerne fra og lader kroppen score et sindssygt mål med et  saksespark i et uforglemmeligt YouTube-
øjeblik.  

Jeg forestiller mig, at det er evighedsoplevelser af den type, der faciliteres med indtagelsen af visse former for   
bevidsthedsudvidende stoffer. Fascinerende og skræmmende, for hvad nu hvis man bliver hængende i dén 
virkelighed? Er den lige så god som den, vi normalt færdes i? Hvor meget evighed kan vi mon tåle, før vi 
bliver vanvittige?  

Evigheden kan – måske – skaffes fra en matematikpusher nær dig… 

Lise Lotz 
Akademisk medarbejder 

 

Studietur til Rom, byernes by 

Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. Du kan stadig nå at melde dig til en af de sidste pladser. 

Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og akademisk medarbejder 
Annette Davidsen deltager på turen. 

UGE 37: GODE TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN

Tid og evighed II – Evighed og øjeblikke

Min krop er gået i et med papiret. Jeg er en del af 
koordinatsystemer og matematiske formler. Tid og 
sted er ophævet. Verden er uendelig. Der er hverken 
op eller ned, ud eller ind, før eller nu. Ikke liv eller 
død. Kun grafer, tal og beregninger. I mig og omkring 
mig. Og så pludselig lugter der af gammel madpakke 
og sved. Øjeblikket er væk, og jeg er tilbage i den 
anden virkelighed. Jeg sidder på en stol i et lokale 
med grønne vægge. Jeg laver udregninger på et 
almindeligt stykke papir. Jeg er til terminsprøve i 
matematik i gymnasiet.
Indrømmet, jeg var glad for matematik dengang, 
men oplevelsen husker jeg stadig som noget ganske 
særligt. Jeg husker netop den terminsprøve for det 
besynderlige sammenbrud af tid, som jeg sidenhen 
har oplevet i mindre glimt, når jeg har været stærkt 
optaget af noget. Jeg havde erfaringen med mig, da 
jeg begyndte at læse teologi, og den fik det til at give 
mening på en god måde, når talen faldt på det sære 
fænomen ”evighed”. 
I dagligsproget forbinder vi ofte betegnelsen 
Evigheden med uendelige mængder af tid, og det kan 
vel også være en del af betydningen af begrebet. Men 
min oplevelse i lokalet med de grønne vægge har 
gjort mig helt sikker på, at en anden betydning af 
evighed ikke handler om tidsKVANTITET men om 
en særlig tidsKVALITET. At tiden kan udvide sig i et 
øjeblik og blive grænseløs. 

Men det er uendelig svært at forklare for andre, 
hvordan denne kvalitativt anderledes tid er. Måske 
er det dét, der forsøges, når kristne taler om et 
Gudsrige der ”allerede og endnu ikke” ER brudt 
igennem. Hvis evigheden ”bare” var udtryk for rigtig 
meget mere af noget velkendt, så ville det ikke være 
så interessant. 
Jeg tror faktisk, at de fleste kender til den slags 
øjeblikke, hvor man er lysvågen, men hvor man 
alligevel glemmer sig selv helt og aldeles og tiden 
ophører med at eksistere. Oplagt kunne det ske, når 
man dyrker rigtig god sex. Når man læser en god 
bog, eller måske når man er helt opslugt af en god 
film i biografen. Nogen hævder, at det er noget i den 
retning, der sker, når fx en god fodboldspiller slår 
den almindelige bevidste hjerne fra og lader kroppen 
score et sindssygt mål med et  saksespark i et ufor-
glemmeligt YouTube-øjeblik. 
Jeg forestiller mig, at det er evighedsoplevelser af 
den type, der faciliteres med indtagelsen af visse 
former for   bevidsthedsudvidende stoffer. Fasciner-
ende og skræmmende, for hvad nu hvis man bliver 
hængende i dén virkelighed? Er den lige så god som 
den, vi normalt færdes i? Hvor meget evighed kan vi 
mon tåle, før vi bliver vanvittige? 
Evigheden kan – måske – skaffes fra en matematik-
pusher nær dig…

Lise Lotz
Akademisk medarbejder

Studietur til Rom, byernes by

Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. Du 
kan stadig nå at melde dig til en af de sidste pladser.
Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studen-
terpræst Stefan Lamhauge Hansen og akademisk 
medarbejder Annette Davidsen deltager på turen.
Der vil blive holdt tre optaktsseancer om hhv. 
katolicismen, det klassiske Rom og kunsten i Rom. 
Den ene aften vil inkludere fællesspisning. De tre ar-
rangementer er også åbne for dig, der ikke skal med 
på turen. Info på Facebook.
Kontakt akademisk medarbejder Annette Davidsen 

(davidsen@hum.ku.dk eller 53 53 51 31), hvis du vil 
tilmelde dig, eller hvis du vil have flere oplysninger.
Tid: 6.-11. November 2012
Pris: kr. 3500,- for studerende

Skammen og selvet – foredrag og debat v. Dan 
Zahavi
Hvad kan skammen lære os om, hvad det vil sige at 
være et selv? Implicerer skam først og fremmest en 
form for selvkritik, eller afslører skammen snarere 
at selvet er en social konstruktion? Bør skam klas-
sificeres som en selvbevidst følelse eller snarere som 
en distinkt social følelse? 
Zahavi vil i sit foredrag undersøge disse spørgsmål 
og diskutere om der er forskel på den skam man 
kan føle på egen hånd og den man kan føle i andres 
nærvær, ligesom jeg også vil komme med et bud 
på forskellen mellem skam, skyld, forlegenhed og 
ydmygelse.
Dan Zahavi: Professor ved Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling og Centerleder for Center 
for Subjektivitetsforskning.
Foredragsaftenen indledes med en temagudstjeneste 
v. studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen
Tid: 11. september kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S

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 
handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere 
som ressourceperson i forbindelse med fx etiske 
problemstillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler 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
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 MOK står i den ulykkelige situation, at 
vi for tiden er lidt underbemandede! To 
medlemmer er røget lang pokker i vold i 
klinik/vikariat, og næste semester ryger 
et medlem til en anden verdensdel!

Men, som man siger, den ene mands død, 
den anden mands/kvindes brød! 

Dette giver nemlig DIG mulighed for 
at være en del af den hyggelige og mor-
somme familie på redaktionen. 

Hver mandag dumper redaktionen forbi 
MOKs lokaler i studenterhuset en efter 
en, og hjælpes ad om at sætte de stu-
derendes elskede blad op. Dette arbejde 
foregår i programmet InDesign, der er 
yderst brugervenligt, og nemt at lære 
til husbehov. Den vigtigste opgave er, at 
sætte artikler, annoncer og indlæg fra 
hovedsageligt basisgrupper, FADL og 
fakultetet, op. Derudover er det op til 
redaktionen at fylde eventuelle huller 
i bladet ud, samt at forsider, artikler og 
debatindlæg kommer med. Slutteligt 
opdateres hjemmeside og ugens udgave 
sendes til tryk.

Dette foregår altid i en munter og 
hyggelig atmosfære, gerne med lidt 
snacks og sjove kommentarer. Når mav-
erne rigtig begynder at rumle, samles de 
tilstedeværende om middagsbordet og 
nyder et varmt måltid sammen. 

MOK forandrer mandagen fra den ke-
delige start på en lang uge, til en utroligt 
hyggelig dag man nyder! En mandag på 
MOK er altid en god dag, og selvom vi 
ofte er tidligt færdige med bladet, er der 
altid nogle der gider blive lidt og hygge!

/Dennis, MOKred

 Markus Harboe Olsen

Markus går på 9. semester 
og har været en del af MOK 
siden februar 2009. Han er nu 
ansvarshavende redaktør, og er 
desuden engageret i scorebogen, 
rusvejledning, husgruppen og 
sidder i akademisk råd.

Markus' yndlingskunstner er 
Sys Bjerre, fordi han synes hun 
synger vildt godt, er utroligt 
smuk, og Markus også ind imel-
lem føler sig som en kegle!

Peter James Bruhn

Peter James, PeeJay blandt 
venner,  holder forskerfri efter 
5. semester, og har været en del 
af MOK siden februar 2011. 
PJ bryster sig af at lave en 
krydsord hver uge, baseret på 
idé af Dennis.

PJs yndlingskunstner er Sting. 
"The music that he makes, I 
don't really listen to it, but 
the fact that he makes it - I 
respect that"

Jonas Olsen

Jonas går på 8. semester og 
har været en del af MOK siden 
februar 2010. Jonas' karriere i 
foreninger tilknyttet Panum, 
er styrtdykket. Han sidder ikke 
længere i i studienævnet,  er nu 
suppleant i  FADLs bestyrelse 
og sidder ikke længere i i aka-
demisk råd. 
Jonas' yndlingskunstnere er 
Red Hot Chili Pepper, fordi 
de har præsteret at lave den 
dårligste koncert på Roskilde 
nogensinde, mens Jonas ikke 
var der.

Kasper Aagaard Andersen

Kasper går på 9. semester i 
Nykkeren, og har været med 
på redaktionen siden oktober 
2011. Herudover er Kasper 
underviser på 2. semester, 
histologi, rusvejleder og med i 
The Akummerlypse.

Kaspers yndlingskunstner er 
Lady Gaga, fordi han er vild 
med kød som beklædning, og 
tung bass.

Erik Hachmann-Nielsen

Erik går på 5. semester og har 
været en del af MOK siden 
februar 2011. Han er med i 
undergruppen "lager" i hus-
gruppen og har desuden været 
rusvejleder. 

Eriks yndlingskunstner er Jan 
Bitterman, fordi Jan har en 
veninde som har Danmarks 
største hareskår.

Anna Martha Hammershøj

Anna Martha går på 3. semester,  
men hun har en evne til altid at 
ydmyge resten af redaktionen i 
alt fagligt - hun er officielt den 
klogeste medicinstuderende på 
KU. Udover studierne finder 
hun på en eller anden måde tid 
til sit modeljob, at undervise 
nydanskere i dansk, og lave friv-
illigt arbejde i Røde Kors og Red 
Barnet. Hendes yndlingskunst-
ner er Bono, fordi han engang 
ringede personligt til hende for 
at vise hende sin respekt.

David Hvidtfelt Hansen

David holder fri efter 9. se-
mester, og leger lægevikar i 
Hjørring. David har været 
med på MOK siden februar 
2010. Udover MOK er han 
engageret i husgruppen, og 
været rusvejleder flere gange. 

Davids favoritkunstnere er 
Unge Penge. Han føler virke-
lig en connection med dem, og 
lytter til det hver eneste dag!

Dennis Zetner Jørgensen

Dennis går på 8. semester, og 
har været med på MOK siden 
december 2011. Han har en 
evne til at få alle samtaler til at 
handle om elskov mellem ham 
og diverse menneskers mødre. 
Derudover blev han engang  
udtaget til landsholdet i ameri-
kansk fodbold.
Dennis '  yndl ingskunstner 
Shubidua, for som han selv 
siger "en rød pølle og en Tuborg 
kræver sgu et soundtrack af 
shubberne!"

MOK SØGER NYE PRAKTIKANTER

Lyder det som noget for 
dig, så send en kreativ 
ansøgning til 
mok@mok.dk

Dennis 2

Anna MarthaKasper Aa

David Erik

JonasMarkus(Ansv. Red.) Peter James

Ansøgning:
Send en KREATIV ansøgning til 
mok@mok.dk

Vi vil gerne vide lidt om jer, og 
samtidig se lidt kreativ udfoldelse!
Eksempler på fede oplysninger: 
Navn, semestertrin, køn, alder, 
bh-størrelse og allergier, om du er 
vegetar eller ej.

Vi har fastsat en dealine d. 24. 
September kl 12!

Fotograf: Michael "Mangina-Mike" Concillado
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Som I nok har opdaget, kære fans, så er denne udgave 
af MOK en specialudgave dedikeret til studenterklub-
ben - som den var, og som vi håber at den bliver.. Det 
skal krydset selvfølgelig være en del af! Så derfor 
har onkel PJ da strukket en MEGA kryds sammen 
til dig, med 60 spørgsmål - 30 styks om klubben og 
30 faglige. Så krydset er altså opdelt i 50% faglighed 
og 50% druk. Lidt ligesom enhver HG'ers hverdag, 
WHAT UUUP!!!!!!! Men jeg håber at alle har en god 

semesterstart - ikke at det kunne rage mig mindre, 
eftersom jeg har semesterfri, men jeg er vel godt opdra-
get. Især 1. semesterfolket håber jeg er kommet godt 
i gang - tag denne kryds som en lakmustest på om du 
kommer til at klare den som medicinstuderende. Og 
hvis du ikke kan, ja så er der jo altid et job i ortopæd-
kirurgi. Eller, det er der faktisk ikke. Gerontopsyk it is.

God fornøjelse! P.S.: Hintsene er på næste side

Af Peter "Spermatozoa with badly 
treated ADD" James / MOK-red
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HENAD:

5. Navnet på de flade kranieknoglers spongiøse substans
8. Her pissede piger når der var for lang kø til pigetoilettet
9. Denne basisgruppe bruger klubben fra slut februar til start marts
13. Niller har bygget den gamle klub som en bane til dette spil
15. Så mange kroner koster en kop kaffe i Simply Fucking Cooking
17. Muskel, som danner den bageste ganebue
20. Henrik Øder Hjortkærs kælenavn i HG og i (primært) vejledningen
22. Relativt kummerlig anatom fra oldtiden, som alligevel har fået et 
kar i kraniet opkaldt efter sig
23. Plasmaprotein, som binder og transporterer jern
25. Denne basisgruppe bruger klubben i august
27. Dette gen sidder på Y-kromosomet, og styrer udviklingen af testes
28. Disse bakterier inhiberer fusion af fagosomer med lysosomer
29. Rum, hvis vægge var udsmykket med det ypperste, yndigste porno
30. Denne slags HG'er laver ikke dagens gode gerning i klubben, men 
får stadig armbånd til alle klubarrangementer
32. Dør, man ikke må gå ud af, når Panums hoveddør er lukket
34. HG holder møde hver uge på denne ugedag
39. Det er en god idé at trykke lidt på McBurney's punkt, hvis man 
mistænker denne akutte tilstand
40. I dette rum blev al klubbens sprut opbevaret
41. Findes både i hjernen og i de kvindelige kønsorganer
42. Processus styloideus tjener til hæfte for 3 muskler, hvoraf de første 
to er: m. styloglossus og m. stylopharyngeus. Hvilken er den sidste??
43. Bredsporet gang, fx som følge af alkoholmisbrug, skyldes skader på 
denne struktur
45. Peritoneumfold, som strækker sig fra milten til venstre nyre
46. Brokdaleks trekant og Larreys spalte er "svage punkter" i denne 
muskel
48. Tand opkaldt efter den ukrainske filosof D. Ensca Ninus
51. Største kunstner til lukfest
53. Flere HG'ere har en multiresistent stamme af denne bakterie
54. Så mange kroner koster en kop kaffe i klubben
55. Tykt filament
56. Terningespil, som gamle HG'ere spillede på hjørnet af baren
57. Denne mand har lagt navn til en kapsel, som beklæder de bageste 
5/6 af øjeæblet
58. Efternavn på Søren, som var den første kunstner til at underholde i 
klubben NOGENSINDE, altså i 1982

NEDAD:

1. Det eneste sted i klubben, hvor man må ryge
2. Højst anvendt ulovligt rusmiddel i klubben
3. Denne totalt svedige mand har lagt navn til en del af rER i neuroner
4. Den sygdom, som stakkels Michael Jackson (may he RIP) led af. En 
forfærdelig, forfærdelig sygdom, hvor man er ude af stand til at se sin 
ene handske, og som konsekvens deraf kun går med handske på den 
ene hånd. Der findes ingen kendt behandling.
6. Græsk for rectum
7. Præparat som hæmmer 50S-delen af bakterielle ribosomer
10. Virker baktericide ved at hæmme syntese af cellevæggens peptidog-
lykannet
11. PALS findes i dette organ
12. Dennis Zetner drak dette antal bajere som ambassadør under am-
bassadeoplægget i 2010's rusvejledning
13. Præparat som hæmmer 50S-delen af bakterielle ribosomer
14. Silas fra Turboweekend glemte sin jakke med hele sin månedsløn i 
dette rum
16. Stof, som vi giver til alle patienter, som forstyrrer nattevagtens 
søvn
18. Se mig!
19. Hyppigt anvendt præparat i rusvejledningen
21. Eneste basisgruppe, som må tage billeder i studenterklubben
24. Præparat som hæmmer 50S-delen af bakterielle ribosomer
26. Kulhydratholdig kappe, som findes rundt om alle eukaryote celler
27. Gætterør
31. Den funktionelle enhed i knoglevæv
33. Michael Concillado er kendt for denne højst unormale anatomiske 
variant
35. Det eneste rum i klubben, hvor HG'ere er forment adgang
36. Lig. rotundum (lig. teres uteri) udvikles fra dette indifferente 
stadium
37. Rum i den gamle studenterklub, hvor tyrolerbar blev holdt under 
lukfest
38. Studenterklubbens stiftende generalforsamling fandt sted i denne 
måned
44. B'et i Ove B Schaffalitzky De Muckadell (redaktør for kompendiet) 
står for....
47. Dette syndrom er den mest almindelige årsag til uventet død blandt 
unge mænd i Thailand. Viser sig ved karakteristiske EKG-forandringer 
og øget risiko for hjertestop og død.
49. Når lungerne ser store og tøndeformede ud på røntgen thorax
50. Så mange kroner koster en Cocio i klubben
52. Dette deler studenterklubben ud i store mængder til diverse basis-
grupper

Svar til sidste uges kryds

Hvis du synes at krydsen er en lille smule svær, så vær 
glad for at du ikke er lige så dum som ham her

MEEEEGAKRYDS!!11!eleven
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Jeg har set ind i fremtiden, langt ind i fremtiden, og jeg 
vil i denne uge dele min indsigt med jer. Jeg ved allerede at 
i er ligeglade med dette indblik bag tidens slør. Ak, Kas-
sandra! Oh well, her kommer jeres fremtid i den nye klub. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I den nye klub vil du etablere dig som "ham/hende 
den klamme", du magter dog ikke at gøre noget reelt 
klamt, så det ender med, at du i praksis bare bagtaler 
dig selv.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vil blive meget tæt knyttet til en af barstolene. 
Det vil langsomt eskalere over en årrække, og kul-
minere i, at du stjæler stolen med hjem og indleder 
et atypisk seksuelt forhold med den. Pas på splinter.

Vædderen
20. marts - 19. april
I den gamle klub skete der engang i mellem noget 
interessant for dig, om end ikke andet, så bare by 
proxy. I den nye klub vil der ikke ske noget for dig. 
Overhovedet. Igen.

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil ihærdigt forsøge at blive en af de seje i den 
nye klub. Din plan er at blive den eneste der kan 
finde shotsglassene. Det vil resultere i, at du og alle 
de andre tyre konstant går og praler med at i har 
gemt shotsglassene. Ingen fortæller jer at I har for-
byttet den nye klub og kantinen. Idiot(er). 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din små-lumre natur vil gøre dig et naturligt 
omdrejningspunkt i den nye klub og din liderlige 
indstilling til tingene

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du er egentlig ret ligeglad med, at der kommer en ny 
klub. Det er egentlig ikke fordi du ikke kan lide fest og 
spas, du kan bare ikke lide det når andre mennesker 
er glade, det irriterer dig på en måde du ikke rigtigt 

kan forklare. Du ignorer derfor den nye klub.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har hungret efter en ny scene, som du kan føre 
dig frem på, og du vil helt sikkeret gøre de første tre-
fire måneder ulidlige for alle dem der ikke er i stand 
til at "tone dig ud". Gør hele verden en tjeneste og 
lær at lukke røven i ny og næ.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
En bar er en bar er en bar. Og bar er godt, for øl er 
bar. Du vil tage imod åbningen af den nye klub med 
et stort smil, og en brandert af episke dimentioner.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
De ekstra toiletter bliver du glad for. Ellers er alt 
ved det gamle (fik jeg sagt at vægten står på linje 
med Mars og vædderen i denne vision. Du ved hvad 
det betyder.)

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Noget ved den nye klub vil irriterer dig, meget. 
Du begynder at planlægge en demonstration imod 
den, men afblæser da det går op for dig hvor meget 
arbejde der egentlig ligger i sådan noget. I stedet 
drikker du dig regelmæssigt ned i den nye klub, mens 
du hader den. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du insisterer på at være den første der tæller alle 
murstene i den nye klub. Derefter beslutter du at 
navngive hver af dem. Ingen hører fra dig i lang tid.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
I et forsøg på at tage kontrol over den nye klub, 
begynder du systematisk at forgifte fadøllen. Da det, 
fire dødsfald senere, går op for dig, at idéen ikke var 
helt gennemtænkt, stopper du og stiller dig tilfreds 
med at sagsøge den ny klub for at have for dårlig 
hygieine. Den såkaldte plan B.
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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

Som noget nyt kan du som FADL-medlem 
købe stetoskoper til favorable priser. Vi 
har købt et lager ind af typen Littmann 
Classic II S.E og Littmann Master Classic 
2. som sælges til henholdsvis 540 kr. og 
680 kr. Begge typer kommer i assorterede 
farver.

Betaling foregår online med betalingskort 
eller via bankoverførsel i FADLs ekspedi-
tion. 

Salg af stetoskoper 

FADL, Københavns Kredsforening 
har 2.700 medlemmer. Foreningen er 
dannet med det formål at varetage de 
lægestuderendes økonomiske og faglige 
interesser. Foreningens øverste myndig-
hed er Repræsentantskabet, der blandt 
andet vælger en daglig ledelse - Bestyrel-
sen - og fastlægger de store linjer for det, 
der sker i Kredsen.

Repræsentantskabet vælges hvert år i 
oktober. I denne folder kan du få svar 
på de fl este spørgsmål, du måtte have 
omkring dette års valg af nyt Repræsen-
tantskab.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, 
er fastsat af generalforsamlingen i et 
såkaldt Valgregulativ.
Du fi nder valgregulativet på www.fadl.
dk under Københavns Kredsforening.

I foråret vedtog vi et nyt valgregula-
tiv, der indebærer en del ændringer i 
måden, vi vælger Repræsentantskab på. 
Den væsentligste fornyelse er, at vi er 
gået fra at holde valg mellem lister til 
at gennemføre et egentligt personvalg. 
Du skal altså nu stemme på de personer, 
du mener bedst kan repræsentere dig og 
dine synspunkter.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afslut-
tede med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. okto-
ber kl. 8.00, og det afsluttes på General-
forsamlingen, der holdes fredag den 12. 
oktober kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, 
Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 
København Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentant-
skabet og ind til 7 suppleanter. Alle 
medlemmer af FADL, Københavns 
Kredsforening, kan deltage i valget. 
De opstillede kandidater fremgår af 

stemmesedlen, som du kan få udleveret i 
Kredsforeningens sekretariat, i baghuset 
på Blegdamsvej 26, 2200 København N, i 
tidsrummet mandag – torsdag kl. 8.00 – 
17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 samt på 
selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater 
på stemmesedlen. Stemmer du på fl ere, er 
din stemmeseddel ugyldig.

De 21 kandidater, der får fl est stemmer, er 
valgt til Repræsentantskabet. De efterføl-
gende (ind til 7) er suppleanter.

Hvem kan stille op?
Alle medlemmer af FADL, Københavns 
Kredsforening kan stille op til valget. 

Hvis du gerne vil stille op, skal du udfylde 
og underskrive en opstillingsblanket. Den 
kan du få udleveret i Sekretariatet, eller 
du kan downloade den fra www.fadl.
dk. Opstillingsblanketten skal afl everes 
personligt i Sekretariatet, og du får en 
kvittering for, at du har indleveret den 
rettidigt. 
Opstillingsfristen er den 25. septem-
ber 2012 kl. 12.00.

Kandidater har mulighed for at afl evere 
en tekst (max. 200 ord) og et billede i god 
kvalitet (pasfotostørrelse). Materialet skal 
sendes via mail til ehp@fadl.dk senest den 
27. september 2012 kl. 12.00

Hvem der stiller op, vil komme til at 
fremgå af stemmesedlen på www.fadl.dk, 
ved opslag i Sekretariatet og i et særligt 
Valg-MOK, der udkommer den 3. oktober 
2012.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. 
oktober, tælles stemmerne op af valgud-
valget. Resultatet af valget off entliggøres 
under generalforsamlingsfesten, og det 
bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. 
oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen udpeger to valgkontrollanter, 
som er stemmeberettigede, men ikke selv 
stiller op ved valget. Ønsker du at klage 
over forhold ved valgets opgørelse, skal 
det ske senest den 18. oktober.

Hvordan kan man få mere at vide?
Der afholdes to informationsmøder om 
valget og Repræsentantskabets arbejde 
henholdsvis den 12. september og den 18. 
september. Begge møder afholdes i FADL-
huset, Blegdamsvej 26, kl. 17.00. Vil du 
vide mere om valget, eller overvejer du at 
stille op, er det en god idé at deltage i et af 
disse møder.

Valg i FADLs Repræsentantskab 2012
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Har du lyst til at sætte dit præg som ny 
tillidsrepræsentant i FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter varetager 
medlemmernes interesser, hvor vi blandt 
andet:

• Fungerer som bisidder, når et medlem 
indkaldes til en evt. klagesamtale på 
Vagtbureauet

• Hjælper til med at undersøge regler og 
rettigheder for stud.med. ogFADL-vagt, 
når man arbejder under forskellige 
forhold

• Deltager i ansættelsessamtaler ved 
indsupplering på faste hold

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er 
problemer med sikkerheden i arbejdsmil-
jøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:

• Synliggørelse af TR for nye SPV’ere

• Deltagelse i klagesamtaler

• Bisidder til ansættelsessamtaler på 
faste FADL-hold

• Samarbejde med FADLs 
Repræsentantskab og med 
Vagtbureauet, hvor vi diskuterer 
vagttagernes arbejdsforhold og de 
medlemmer, som er omfattet af 
problemstillinger.

TR-gruppen består af 3-4 tillidsrepræsen-
tanter, som ansættes for 1 år ad gangen. 
Vi mødes 3-4 gange i løbet af et semester, 
hvor vi planlægger arbejdet og drøfter 
aktuelle sager.

Arbejdsbyrden er ca. 15-20 timer pr. se-
mester, men kan variere efter, hvor mange 
projekter, vi har gang i. 

Vær opmærksom på, at du som tillidsre-

præsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Afl ønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere
Du skal:

• Være medlem af FADL

• Have bestået SPV-kursus

• Have interesse i arbejdsmiljø og 
konfl ikthåndtering

• Have lyst til at inspirere og ”agere 
vagthund” for de forskellige dele af 
FADLs organisation

Du skal ikke:

• Være på det sidste år af studiet

• Være politisk valgt i FADL 
(Repræsentantskabet)

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og til-
lid@fadl.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 21. septem-
ber 2012 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 
i uge 39.

Med venlig hilsen

Københavns Kredsforening

Ny Tillidsrepræsentant til FADL

Er du overfl ytter fra Odense eller Århus, så 
kom til info-aften hos FADL i København

Onsdag den 19. september kl. 17.00-18.00 
byder FADLs Kredsforening og Vagtbureau 
i København velkommen til studerende, 
der er overfl yttet fra Odense og Århus.

Mødet afholdes i baghuset i FADLs gule 
hus lige over for Panum Instituttet. 

Her har du mulighed for at stille spørgs-
mål og få information om de lokale for-
hold i Kredsforeningen og Vagtbureauet,  
om medlemsskab, rabataftaler, medlems-
fordele, arbejde og akkreditering.

Vi serverer sandwich og drikkevarer og 
glæder os til at se jer!

Kredsforeningen og Vagtbureauet

i København

Velkomstaften for over-
flyttere

FADL'S LÆGEVIKARKURSER EFTERÅR 2012
Der er nu trukket lod om pladserne på dette efterårs lægevikarkurser, og 
der er sendt en mail ud såfremt du er kommet på kurserne. Sidste chance 
for at betale er fredag d. 14. september.

Restpladserne udbydes fra mandag d. 17. september - læs mere på fadl.dk.
Mvh. Kursusudvalget, FADL Kbh.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVNS KREDSFORENING 

2012
12. OKTOBER KL. 17.00 HOS 

LÆGEFORENINGEN, DOMUS MEDICA, KRISTIANIAGADE 12

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

9. Overenskomsten 2013

10. Afslutning af valghandling

11.   Eventuelt (herunder fri debat)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVNS KREDSFORENING 

2012
12. OKTOBER KL. 17.00 HOS 

LÆGEFORENINGEN, DOMUS MEDICA, KRISTIANIAGADE 12

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

9. Overenskomsten 2013

10. Afslutning af valghandling

11.   Eventuelt (herunder fri debat)

Dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 17.15.
Efter generalforsamlingen er der fest med DJ til kl. 23. Tilmeldingen 
til festen er nødvendig og foregår i receptionen i FADL-huset på 
Blegdamsvej 26.

INFORMATIONSMØDE den 12. september kl. 17.00 og den. 18. september 
kl. 17.00
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Hovedforening; 
516,31 kr

Medlemsakt;38,6
2 kr

Lokaleomkost; 
63,67 kr

Bevillinger; 
57,38 kr

Administration 
omkostninger; 

154,63 kr
MOK; 38,26 kr

Finansielle 
omkostninger; 

33,04 kr

Rep.skabet; 
36,68 kr

Overskud; 
308,52 kr

Lønninger 
personale; 
551,52 kr

Mit Kontigent: 1760 kr./år

Hvor meget betaler jeg i kontingent?
Som medlemmer af Repræsentantskabet 
bliver vi ofte spurgt om, hvordan kontin-
gentpengene bliver brugt og, hvorfor FADL 
er så meget dyrere end andre fagforenin-
ger. Dette prøver vi nu at imødekomme ud 
fra overstående fi gur, der viser fordelingen 
af dit årlige kontingent på forskellige 
poster. Herved kan du danne dig overblik 
over, hvorfor, og hvordan dit kontingent 
bliver forvaltet. 

Det skal her nævnes, at disse tal stammer 
fra årsresultatet for 2010. På de halvandet 
år, er der sket en del ting i fagforeningen 
eftersom vi bl.a. har ansat en sekretariats-
leder til varetagelse af den daglige drift, 
samt øget posten ”medlemsaktiviteter” 
gennem mange af de nye arrangementer, 
som vi håber, I har nydt godt af, og som vi 
håber forsætter. Dette bunder så naturlig-
vis ud i et overskud, der for 2011 ser noget 
mindre ud, men stadig er passende for at 
sikre afbetaling af vores lån og sikre FADL 
fremover. 

Ligeledes ville det nok også være pas-
sende at pointere, at alle jeres penge går til 
fagforeningen FADL og ikke Vagtbureauet. 
Københavns Vagtbureau er en selvstændig 
virksomhed med egen omsætning, om-
kostninger og dertilhørende budget. 

Vi håber, at dette kan imødekomme nogle 
af de ønsker, vi har hørt fra jer som med-
lemmer vedr. kontingentet. I er selvfølge-
lig altid velkommen til at rette henvendel-
se til os repræsentanter på mail eller via 
hjemmesiden. Det er også et muligt emne 
for en debat på dette års Generalforsam-
ling, hvis man har lyst til at tage det op.

Hovedforening: 516,31 kr.
Godt 30% af dit kontingent går til 
Hovedforeningen. Hovedforeningen er 
det nationale organ af vores forening. 
Herunder ligger nationale udvalg bestå-
ende af repræsentanter fra alle tre byer. 
Tre af disse udvalg er så at sige kernen af 

FADL nemlig de tre overenskomstudvalg: 
Overenskomstudvalget, Lægevikargrup-
pen og Studenterundervisergruppen. Disse 
udvalg forhandler den gældende over-
enskomst med Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn og sikrer dig de gode lønninger 
samt rettigheder. En af grundene til vores 
fagforening er dyrere end mange andre 

såsom DJØF, IDA etc. er bl.a. det, at vi som 
lægestuderende er autonomt forhand-
lende – det vil sige, vi lader ikke nogle 
andre forhandle vores løn – det vil vi selv! 
Dette kræver et administrationsapparat 
bestående af sagsbehandlere, advokater, 
sekretærer samt en direktør. 

Medlemsaktiviteter: 38,62 kr
Kr. 38,62 af dit kontingent går til med-
lemsaktiviteter. Dette er f.eks. julebanko, 
hvor pengene går til auditorieleje, 

æbleskiver, sodavand og lignende. Sidste 
år var der ca. 300 deltagere til julebanko. 
Gaverne er sponsoreret, og sidste år var 
der gaver for ca. kr. 25.000.

Der bliver også afholdt 1. maj, fastelavns-
fest, fi lmaftener og lignende med øl, vand 
og snacks. Engagementet i DHL-stafetten 

går også fra denne pulje. Herudover går 
pengene også til andet end arrangementer 
som f.eks. fremstilling af medlemska-
lender og indrykning af sider i semester-
hæftet. Denne post er blevet større på det 
sidste, idet der bliver holdt fl ere arrange-
menter for dig som medlem.

Lokaleomkostninger: 63,67 kr
Du kender nok FADL-huset allerede. Som 
alle andre lokaler er der omkostninger 
forbundet med dette. Disse omkostninger 
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er som i din egen lejlighed: varme, el, gas, 
ejendomskat, vedligeholdelse, rengøring 
etc.

Bevillinger: 57,38 kr
Ud over at være en fagforening, der 
forhandler overenskomst, er FADL også 
en slags fond, man som studerende kan an-
søge om penge til studentersociale formål. 
Både som enkeltperson og som basisgrup-
pe kan man søge om penge til arrangemen-
ter, store som små. Bevillingerne rækker 
fra små foredrag for basisgrupper, henover 
rusvejledning, medicinerrevy, traumedage 
til store internationale konferencer for 
IMCC. Alle medlemmer af FADL er på 
den måde med til at skabe et socialt og 
spændende miljø på studiet – fagligt såvel 
som spas! Alt efter antallet af ansøgninger 
varierer dette beløb selvfølgelig.

Administration omkostninger: 154,63 kr
Administrationsomkostningerne på kr. 
154,63 dækker forskellige nødvendig-
heder i driften af Kredsforeningen som 
f.eks. kontorartikler, revisorhonorar, 
advokathonorar, IT-support og lignende. 
Det dækker også over advokathjælp til 
dig som medlem. I år 2010 ydede FADL 
støtte til advokathjælp i forbindelse med 
en klage over 8. semesters eksamen som 
nåede overskrifter i Politiken. Du kan som 
medlem altid henvende dig til FADL, hvis 
du føler dig dårligt behandlet i forbindelse 
med studiet, på vagter eller andet studier-
elevant.

MOK: 38,26 kr
FADL støtter MOK med kr. 38,23 af dit 
kontingent. MOK er de sidste mange år 
blevet fi nansieret fælles af Fakultetet og 
FADL. Fakultetet støtter med kr. 125.000, 
og FADL har sidste år øget støtten fra kr. 
100.000 til kr. 110.000 om året, så bladet 
bedre kunne løbe rundt. For disse penge 
får FADL, Københavns Kredsforening lov 
til at have nogle sider i hvert MOK samt to 
pladser i MOK’s bestyrelse, men har ellers 
ikke nogen indfl ydelse på bladets redak-

tion og indhold. Som medlem kan du se 
på det som ét års abonnement på MOK for 
ca. kr. 38.

Finansielle omkostninger: 33,04 kr
Fordi Kredsforeningen har købt et hus 
til at have lokaler i, er der et lån, der skal 
betales af på. Derfor går kr. 33,04 af dit 
kontingent til at betale renter på dette lån.

Repræsentantskabet: 36,68 kr
Som du nok allerede ved, varetages FADL 
af et Repræsentantskab bestående af 21 
frivillige medicinstuderende. Repræsen-
tantskabet er Kredsforeningens øverste 
myndighed og står derfor for FADL Køben-
havns samlede kurs, økonomisk såvel som 
driftmæssigt.

Under Repræsentantskabet hører talrige 
udvalg, der hver varetager forskellige 
dele af FADLs lokale aktiviteter. Her kan 
f.eks. nævnes Medlemsfordelsudvalget, 
der sikrer de lokale medlemsfordele, 
Kursusudvalget, der administrerer læ-
gevikarkurserne, samt Arrangement- og 
foredragsudvalget, der arrangerer 1.maj, 
diverse foredrag og Julebanko. Seks 
repræsentanter sammen med formanden 
danner desuden FADLs Bestyrelse, som 
varetager mere driftmæssige beslutninger 
og løbende har kontakt til vores direktør. 

wAlt dette munder ud i møder, både i 
Repræsentantskabet, Bestyrelsen og i 
de små udvalg. Eftersom dette politiske 
arbejde kræver lidt know-how, bliver der 
for Repræsentantskabet også afholdt kur-
ser og seminarer i bl.a. kommunikation, 
regnskab og økonomi, for at vi kan sikre 
en god varetagelse af foreningen fremover. 
Altså går dine penge her til uddannelse, 
fortæring og møder afholdt af Repræsen-
tantskabet.

Overskud: 308,52 kr.
2010 var for Kredsforeningens vedkom-
mende et godt år, hvis man kigger på 
resultatet. Dette resulterede i et pænt 

overskud. Overskuddet bliver brugt, 
hvor behov er. F.eks. har vi et stort lån 
i FADL-huset, som vi kan afbetale store 
dele af med overskuddet, således vores 
store renteudgifter mindskes. Ca. en kvart 
million forsøges afsat hvert år til egenka-
pital så vi kan imødekomme mere trængte 
økonomiske tider. Erfaring har desværre 
vist os, at vi har brug for en sådan ”sikker-
heds-reserve” skulle uventede økonomiske 
hindringer dukke op. På den måde er du 
med til at sikre foreningens overlevelse i 
fremtiden. Overskuddet fra 2010 må dog 
tages med et gran salt, idet en del drift-
mæssige ændringer fandt sted i 2011. Vi 
har ansat en sekretariatsleder, har udvidet 
arbejdstider og nu to studenterhjælpere 
i receptionen. Dette er der dog plads til i 
budgettet, og det håber vi er med til højne 
servicen for dig som medlem af FADL. 

Lønninger personale: 551,52 kr
Der går kr. 551,52 af dit kontingent til 
lønninger af de ansatte i Kredsforenin-
gen. I driften er det nødvendigt at have 
forskellige ansatte, som kan varetage 
bogholderifunktion, sekretariat, recep-
tion og lignende. Dette arbejde omfatter 
også de ansattes administration af kurser, 
forsikring og andet, der kommer dig 
som medlem til gode. Igen fordi vi er en 
selvstændig forening og ikke underlagt en 
”moder-forening”, er disse udgifter større 
fordelt på vores mindre medlemsantal.
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SIMS arrangerer
PANUMMESTERSKABERNE I 
FODBOLD 2012!
 
Fredag d. 5. oktober kl. 11.00, inden lange 
fredagsbar i Klubben, afholdes der i Fælledparken 
Panummesterskaberne i fodbold.
 
Alle studerende på Panum kan stille op i 7-man-
dshold, hvor der skal være min. 2 piger på banen 
(om man fx kun har 1 pige på holdet = totalt 6 
spillere på banen – så stil op alligevel!).
 Tilmelding til hdr618@alumni.ku.dk senest 
torsdag d. 4. oktober.
 Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. 
Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden i 
Fælledparken.
 Præmie til vinderholdet og til holdet med den 
bedste udklædning!

SAKS indkalder til månedsmøde
Tirsdag d. 11. september kl. 16.15
I studenterhuset, store mødesal! 

Der er intro for de nye SAKS-medlemmer og 
interesserede, 
Samt et fedt foredrag om robotkirurgi v. overlæge 
Gitte Lam. 

HUSK desuden der er tilmelding til SUTUR 1 
onsdag d. 12. september
Kl. 16.00 på hjemmesiden!

Tag din bedste ven i hånden og kom glad! 
Vi glæder os til at se dig!!

Robotkirurgi – Fremtiden inden 
for kirurgi
Cystektomi som CASE. 

Inden for de sidste 10-20 år har der været en stor 
udvikling inden for kirurgiske teknikker. Brugen 
af robotter er sidste skud på stammen, og med 
denne teknologi kan man gøre ting, der før ikke 
var mulige.

I forlængelse af de første månedsmøde i SAKS 
d. 11 september kl. 16:15 i studenterhusets 
store mødesal vil der bliver holdt foredrag om-
kring Robotkirurgi
Overlæge på 
urologisk afdeling 
på Herlev Hos-
pital Gitte Wrist 
Lam kommer 
og fortæller om 
teknikken og opfin-
delsen af opera-
tionen Cystektomi 
(total fjernelse af 
blæren) vha. Robot 
kirurgi. 
Foredraget er 
åbent for alle, så kom endelig og hør dette spæn-
dende foredrag. 
Vi sigter mod at foredraget starter kl. 17:15. Vel 
Mødt - SAKS
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BLUS...
...is an organization for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgendered and Queer students. 
Come to our 'Back to School' party September 
15th, 23:00.  At Kifak, Staldgade 8, 1713 
København V.

For info and event calendar, visit:

www.blus.dk

www.facebook.com/bluscph

MÅNEDSMØDE
Onsdag den 3. oktober kl.16.15
Loungen (studenterhuset)

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst
- Traumedage - arrangørmøde
- Akut patient - arrangørmøde

3 Kommende arrangementer
– IV  kursus (11/10)
– Foredrag om Akutlægehelikopteren med efter-
følgende besøg på Rigshospitalets helipad (16/10)

4. Eventuelt

5. Generalforsamling

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

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

WWW.SATS-KBH.DK

INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
3.oktober kl.17.00 (efter månedsmøde)
Loungen, Studenterhuset

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v. Sandra Viggers

3. Beretning fra nedsatte udvalg
• Arrangementer v. Jesper Mølgaard og Martin 
Malling: Foredrag og workshops
• Kurser: Metode 1, Metode 2, Metode 3, 
Traumedage

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. Søren Marker

5. Fastlæggelse af næste års kontingent

6. Forslag til vedtægtsændringer.
Se hjemmesiden www.sats-kbh.dk for forslag 

7. Behandling af indkomne forslag. Skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse 
af generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse
• Tobias Lyngeraa og Peter Buhl Hjortrup genop-
stiller ikke.
• Sandra Viggers, Søren Marker, Jesper Mølgaard 
og Martin Malling genopstiller.

Den siddende bestyrelse svarer gerne på 
spørgsmål i forbindelse med evt. opstilling til 
bestyrelsen. Vi sætter desuden pris på, at vi 
orienteres såfremt man agter at stille op, således 
vi kan danne os et overblik. Dette er imidlertid 
ikke et krav.

9. Eventuelt

basisgrupper
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MÅNEDSMØDE I IMCC RWANDA
Tirsdag d. 18. september 2012
Kl. 17.00 i Studenterhuset 
Vi vil meget gerne se dig, der er interesseret i 
at vide mere omkring, hvad vi laver i gruppen, 
og hvis du har lyst til at engagere dig i frivilligt 
arbejde, der gør en forskel for mange unge og 
familier samt de medicinstuderende i Rwanda, er 
du på det rette sted hvis du ankommer tirsdag i 
studenterhuset.

• 17.00 – 17.30 oplæg fra de forskellige under-
grupper, PR, Økonomi og Project Management

• 17.30  - 18.00 diskussion af anmodede emner 
som det kommende projekt besøg til Rwanda mm.
Vi glæder os til at se dig d. 18. september og husk 
du altid er velkommen til at kontakte os!
mail: rwanda@imcc.dk
tlf.: 26 66 51 12

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 omfat-
tende 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 undervis-
ningen, 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 seksualunder-
visere i 7.-10. klasse en hel dag med sjov, lege og 
grundig undervisning i anatomi, kønssygdomme, 
prævention, kærlighed, grænser, den første gang, 
homoseksualitet og meget mere.

Synes du dette lyder som noget, du har lyst til, så 
besøg vores månedsmøde onsdag d. 3 oktober 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 Basis-
gruppe”

MÅNEDSMØDE I IMCC-MIKAM

(Medicinstuderendes Interessegruppe for Komple-
mentær og Alternativ Medicin)
MIKAM er en basisgruppe under IMCC, der 
henvender sig til dig der interesserer dig for, er 
nysgerrig på og/eller skeptisk overfor alternativ, 
komplementær, og integreret medicin. 
Hvad er det, hvem bruger det, og er det overho-
vedet noget VI som kommende læger behøver at 
vide noget om?? (Ja, det er det, kan vi allerede nu 
afsløre!)

Måske finder du svar på dette, eller måske finder 
du blot på endnu flere spørgsmål.
Én ting er i hvert fald sikker: at MIKAM 
inviterer DIG og din (kommende) læsemakker 
til månedsmøde onsdag d. 12. september kl. 
16:30 i Studenterhuset på 1. sal.
Kom glad og nysgerrig. Vi serverer varme drikke 
og noget sødt og sundt

For yderligere information og spørgsmål mail: 
mail@mikam.dk

Mange hilsner fra Maria/ formand for IMCC-
MIKAM

Kom til spændende kursus i 
“sund” timemanagement og 
stresshåndtering
lørdag d. 22. september kl. 10-15 på Panum

Det er bedre at forebygge end at helbrede. Det 
gælder også stress. Heldigvis er der meget, du 
kan gøre!

Som studerende med frivilligt arbejde, lønnet 
arbejde og studie er der altid mange jern i ilden på 
samme tid. Det er vigtigt, at stress ikke er et tabu 
på et studie som medicin. Stress er uundgåeligt, 
og i mindre doser behøver det ikke at være et 
problem - hvis det bliver håndteret på den rigtige 
måde! 

At forebygge stress og skabe “sund” time-manage-
ment giver færre sygedage, et bedre studiemiljø, 
færre fejl og større produktivitet. 

Med dette kursus får du både inspiration og konk-
rete værktøjer til at håndtere og forebygge stress,
 samt redskaber til “sund” time-management.

Dette kursus henvender sig ikke kun til dig, 
der har oplevet stress, men også til dig der bare 
ønsker at gøre brug af nogle simple værktøjer i 
hverdagen, som vil påvirke dit liv i den retning, 
du ønsker dig!

Kurset afholdes af Michael Erichsen, som har er-
faring inden for coaching, undervisning og super-
vision for både virksomheder og privatpersoner, 
efter selv at have haft stress tæt ind på livet.

Kurset er gratis og efter først til mølle princip-
pet. Der serveres kaffe/te og snacks, frokost skal 
selv medbringes. Der kan være 20-25 deltagere 
på kurset, så skynd dig at tilmelde dig! Folk der 
ikke er medlem af IMCC er også meget velkomne 
til at deltage - men medlemmer har fortrinsret. 
Tilmelding ved at skrive til sekretaer-kbh@imcc.
dk
 
Program

Kl. 10.00 - Introduktion og gennemgang af dagens 
program.

Kl. 10.15 - Teori omkring stress

Kl. 10.45 - 5 min pause.

Kl. 10.50 - Konkrete øvelser mod stress.

Kl. 11.50 - 30 min frokost

Kl. 12.20 - Teori omkring indre lykke

Kl. 13.00 - 5 min pause

Kl. 13.05 - Teori omkring indre lykke fortsat

Kl. 13.25 - Øvelser omhandlende indre lykke

Kl. 14.50 - Afslutning og spørgsmål

Kl. 15.00 - Slut. 

KOM TIL IMCC INFODAG D. 4. OKTOBER KL. 
16.15 I LUNDSGAARD

IMCC er en organisation for studerende, der har 
lyst til at lave frivilligt sundhedsarbejde inden 
for områderne udviklings – og hjælpearbejde, 
undervisning og oplysning samt udveksling og 
klinikophold. Vi er både en seriøs og sjov organisa-
tion, der primært består af medicinstuderende, 
men flere og flere studieretninger kommer til.

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med 
alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksu-
alundervisning i folkeskoler til udviklingsprojek-
ter i Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m.
Derudover kan du gennem IMCC deltage på 
kurser inden for fundraising, konflikthåndtering, 
projektledelse og kommunikation. Evner, som vil 
komme dig til gavn som fremtidig læge.
IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af 
semester, by og landegrænser, hygge og fede fester.
Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din 
læsemakker under armen og find udaf hvad IMCC 
kan tilbyde dig.

Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 4. 
oktober:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om 
de enkelte projekter

Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation 
af alle projekter, trækker vi alle ud til området 
foran Lundsgaard, hvor repræsentanter fra alle 
undergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt og 
står klar til at svare på spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen IMCC København

PIT INFOMØDE
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.
Drømmer du om at blive praktikant i troperne el-
ler vil du være med til fx at arrangere spændende 
foredrag, finde nye hospitaler med brug for hjælp 
eller være en del af en aktiv og hyggelig basis-
gruppe, så kom til vores infomøde
TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER  KL. 17. 
i Pavillionen, mødelokale 1, lok.42.0.01.
Der vil være kaffe og kage.
Vi glæder os til at se dig.

Mvh.
PIT
Praktikan I Troperne

Vil du til Zambia med PIT i eft-
eråret 2012? 
PIT har en enkelt restplads til St. Francis Hospital, 
Katete i Zambia i perioden sep-dec 2012 – til besæt-
telse hurtigst muligt!

Vi har allerede en studerende dernede, som meget 
gerne vil have selskab i perioden.
Læs mere om hospitalet på deres hjemmeside:
http://www.saintfrancishospital.net/

Du skal have bestået 8. semester på udsendelsestid-
spunktet.
Pladsen uddeles efter først-til-mølle-princippet. 
Skriv til hospitalsgruppen_pit@hotmail.com. 

Du kan finde rapporter fra studerende, der tidligere 
har været på hospitalet på PIT’s hjemmeside under 
imcc.dk, hvor du også kan læse mere om PIT.

basisgrupper
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Semesterstart for Kristne 
Medicinere
KM skyder det nye semester i gang for ALLE, der 
synes, at samspillet mellem lægefaget og Gud er 
spændende. Det sker på sædvanlig hyggelig vis 
med SEMESTERSTARTSBOLLER OG –KAKAO 
onsdag d. 12. september. Vi mødes ved indgan-
gen kl. 16.30 (tandlæge-) og går bagefter over 
i Studenterhuset. Gamle og især nye er meget 
velkomne! 
Hold desuden øje med vores facebookside 
”Kristne Medicinere”

Endnu engang synger SUND koret 
taget af Panum!
Vi har sæsonstart d. 13. september og alle 
medarbejdere og studerende er velkomne.
Du behøver hverken at have en tone i livet eller 
betale en krone for at deltage. Det er nemlig gan-
ske gratis og uforpligtende at deltage - bare mød 
op hvis du får lyst til at synge med os!
Igen i år bliver koret ledet af den professionelle 
korleder Merete Sørensen, som har flere års 
erfaring med både begyndere som øvede.
Vi synger hver torsdag imellem 15-16 og du 
kan læse mere om hvad, hvor og hvornår på
www.sund.ku.dk/for_ansatte/foreninger/kor 
Vi glæder os til at se dig! 

Månedsmøde i PUFF 

11. september kl. 17:00 i store mødesal 
på Panum afholder PUFF efterårets første 
månedsmøde. 

Emnet er: 
Nye regler i forbindelse med forskningsåret
Ligeledes vil vi præsentere efterårets aktivitet-
skalender i PUFF. 
Som altid er PUFF vært for lidt kage og kaffe.
Her vil vi også præsentere aktiviteterne i dette 
semester. 
Alle er velkommen.

Vi ses

Forskningsårsstuderende søges.
Vi søger en årsstuderende (stud.med., stud. scient, 
stud. scient hum biol) til et projekt som omhan-
dler lægemidlers påvirkning af mitokontriefunk-
tion.
Vi at har preliminære data, som tyder på at 
mitokontriefunktionen kan ændres ved indgift af 
lægemidler til mennesker. Til nærmere afklaring 
af dette søger vi en studerende i et år. Arbejdet vil 
bestå i at udføre eksperimenter med en Oxygraph, 
på såvel humane prøver som prøver fra dyrefor-
søg.
Projektet kan anvendes til en master afhandling, 
og kan evt aflønnes ca svarende til en scholarsti-
pendium.
For nærmere henvendelse kontakt:
Professor, Overlæge, dr.med. Henrik Eng-
husen Poulsen, Klinisk farmakologisk laborato-
rium Q7642, Rigshospitalet, hepo@rh.dk tlf 
35457671
Lektor, ph.d. Robert Boushel, Biomedicinsk 
Institut, Panum, boushel@sund.ku.dk, 3532 
3865/7423

I anledning af Karrieredagen oktober 2012 
præsenteres i samarbejde med PUFF og 
Studievejledningen for Medicin

Karriere og forskning
- er forskningen nødvendig?

Kom til foredrag med formand for Lægeforenin-
gens Udvalg for Uddannelse og Forskning Mads 
Skipper, samt overlæger Lars Alling Møller og 
Karen Skielsager og hør lidt om, hvorvidt sund-
hedsvidenskabelig forskning i form af prægraduat 
forskningsår, PhD-uddannelse og publicerede 
artikler er nødvendig for at få drømmespecialet. 
Vi vil prøve at belyse spørgsmål som

Skal man virkelig til Nordjylland for at få sit 
drømmespeciale?
Er der forskel på kravene fra Rigshospitalet og de 
mindre hospitaler - hvordan det ser ud, hvis man 
er villig til at rykke længere væk fra København?
Er 4-årsreglen en reel begrænsning for at opnå 
det ønskede speciale? 
Akademikeren er én af de syv lægeroller, men 
hvad med de andre seks? Betyder de ikke lige så 
meget? 
Kan man klare sig uden prægraduat forskningsår 
og PhD?

Vi glæder os til at se Jer!

PROGRAM
Onsdag d. 26. september i Haderup Auditoriet
16.15-16.25: Velkomst og karriereoplæg af Studi-
evejledningen
16.25-17.20: Mads Skipper
17.20-17.30: Kort pause
17.30-18.00: Lars Alling Møller og Karen Skjel-
sager
18.00-18.15: Spørgsmål og afslutning

Hilsner fra Studievejledningen for Medicin og 
PUFF

Medicinstuderende søges til for-
skningsprojekt på Thoraxanæste-
siologisk afdeling, Rigshospitalet
En et-årig stilling som skolarstipendiat ved et 
klinisk forskningsprojekt på tværs af thoraxanæs-
tesien og thoraxkirugien er ledig til besættelse 
efteråret/vinteren 2012-2013 efter aftale.
Om funktionen: 
Thoraxanæstesiologisk Forskningsenhed søger 
en medicinstuderende til et projekt på tværs af 
thoraxkirurgien og thoraxanæstesien. Projektet 
er et klinisk randomiseret forsøg med afprøvning 
af lungeprotektive metoder for hjertekirurgiske 
patienter, hvor lungerne perfunderes med enten 
kølende væske eller oxygeneret blod under den tid 
patienten er på hjertelungemaskine.
Vi søger en medicinstuderende, der kommer til at 
indgå i det kliniske forskningsteam med hoved-
sageligt praktisk arbejde som fx blodprøvetagning 
m.m. på operationsgangen og intensiv. Forsøget 
foregår på elektive hjertekirurgiske patienter og 
giver en unik mulighed for tilegnelse af erfaring 
og viden om disse operationsforløb. Den studer-
ende vil få sit eget sideprojekt til ph.d.-studiet 
med Prof. Niels H. Secher som hovedvejleder 
udover den ph.d.-studerende Katrine B. Bug-
geskov, hvilket giver mulighed for publikation af 
minimum en artikel som førsteforfatter.    

Om dine kvalifikationer:
Du skal have interesse for anæstesi og/eller 
thoraxkirurgi: hjerte- og lungefysiologi. Ventilatør 
eller anden erfaring med intensivpatienter er en 
klar fordel. Det er vigtigt at du kan arbejde selvs-
tændigt og er fleksibel. Det vigtigt at du brænder 
for at løse forskningsopgaver på et højt fagligt 
niveau og har en personlighed, der passer ind i 
vores uformelle og ligefremme kultur.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. 
oktober gerne via e-mail. Ansøgningen skal 
følges af CV samt dokumentation af evt. venti-
latørerfaring. Der vil efterfølgende indkaldes til 
samtaler.
Send din ansøgning til klinisk assistent Katrine 
Bredahl Buggeskov, Rigshospitalet, Thoraxanæs-
tesiologisk Klinik afsnit 4142, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø, E-mail: katrine.buggesk-
ov@gmail.com 

Skolarstipendium tilknyttet Afde-
ling for Børne- og Ungdomspsyki-
atri og Psykiatrisk Forskningsen-
hed i Region Sjælland

Fra efteråret 2012 har vi mulighed for at ansætte 
en medicinstuderende i et forskningsår. Arbejdet 
vil tage udgangspunkt i et Systematisk Cochrane 
Review, der vil undersøge de positive og negative 
effekter af medicinsk behandling til børn med 
ADHD. Den studerende skal især beskæftige sig 
med dataindsamling og dataekstraktion fra studi-
er og databaser, der beskriver de negative effekter. 
En Cochrane protokol, der beskriver det planlagte 
review arbejde, er publiceret i Cochrane Library 
(issue 5, 2012) link: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract

Arbejdet foregår i samarbejde med Cochrane 
Developmental, Psychosocial and Learning Prob-
lems Group samt med Cochrane Adverse Effects 
Methods Group.

Den studerende vil få kontorplads i Psykiatrisk 
Forskningsenhed i Roskilde.

Personlige egenskaber som grundighed, evne til 
organisering og struktur samt gode engelskkund-
skaber er væsentligt. 

Aflønning er 10.000 kr. pr. måned, og derudover 
udbetales der et engangsbeløb på 15.000 kr. til 
driftsudgifter. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. oktober 2012 med 
opstart hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger fås hos psykolog, Ph.d., 
seniorforsker Ole Jakob Storebø, Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Klinik- Holbæk samt Psykiatrisk 
Forskningsenhed. Email:ojst@regionsjaelland.dk, 
tlf. 25 11 99 01.

Ansøgning indeholdende CV samt kort beskrivelse 
af motivation for ansøgning sendes til: E-mail: 
psykbu@regionsjaelland.dk, eller Afdeling for 
Børne- og Ungdomspsykiatri, att. ledende over-
læge, Ph.d. Jesper Pedersen, Smedegade 10-16, 
4000 Roskilde. 

Er du også interesseret i 
psykiatri??
Så kom med til PMS intromøde torsdag d. 20/9 
kl. 17.00 i store mødesal i studenterhuset. 
Vi holder et kort møde med introduktion til PMS 
og begyndende planlægning af efterårets arrange-
menter. Efter mødet bestiller vi mad og drikke og 
hygger os
Så, hvis du er interesseret i psykiatri eller bare 
har lyst til at vide mere om, hvem vi er, og hvad 
vi laver i PMS, så kom med til en hyggelig og 
uforpligtende aften. Alle er velkomne, og vi 
glæder os til at se Jer!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
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MOK besøgte d. 7. september odontologernes 
fredagsbar. Deres fredagsbar havde 90'er tema. 
Da MOK besøgte fredagsbaren om eftermidda-
gen var der ikke så meget gang i den. Der var 
5 lækre bartendere som alle var klædt i stramt 
90'er kluns og de var meget velvillige da vi kom 
for at bestille guldøl. De var ikke i baren. Dog 
blev de hentet af en meget velvillig Stud.odont.

Af: Markus/MOK.red.

PLACERING
Odont fredagsbaren er placeret i Panums kældre og 
det er før kl. 17:00 muligt for alle at komme forbi og 
efter kl. 17:00 er det kun Studerende på Panum. Gå 
mod bygning 31.01 og man kan ikke undgå at se den.

STEMNING
Da MOK besøgte fredagsbaren så det ud som om 
at festen stadig var i opstartsfasen. Muligvis var 
stemningen i en opadgående kurve.

STØRRELSE
Selve fredagsbar lokalet er ikke af en synderlig 
størrelse, men fordi den ligger i et kryds i Panums 
gange er der mulighed for udvidelse til deres større 
fredagsbare.

SCOREMULIGHEDER
Til fredagsbaren var der rigtig rigtig rigtig lækre bar-
tendere men som bekendt er de jo ret svære at score. 
De havde lige fået fri da MOK forlod fredagsbaren. 
Så scoremulighederne var på vej op.

BAREN
I baren var der ikke umiddelbart nogle guldøl, men 
det blev hentet. Der var 3 øl for 40. Det må siges at 
være fint for gulddamer på dåser.

SAMLET
3/5 - et besøg værdigt men man skal nok besøge den 
hen på aftenen, MOK var der formentlig for tidligt. 

Læs mere: http://www.odontologiskforening.dk/

ODONTOLOGERNES FREDAGSBAR!MOK ANMELDER!
I løbet af de næste par uger vil MOK an-
melde     forskellige fredagsbare rundt om-
kring i København. Dette er i anledningen 
af at de medicinstuderendes studenterklub 
er under ombygning. 

Dette er tænkt som en hjælp til de studer-
ende    på Panum så de ved hvad de skal 
lave om fredagen.

God læselyst!

fredagsbar anmeldelse

Referat fra POKs stiftende 
generalforsamling

1. Formalia
Malene er dirigent og referent.
Generalforsamlingen erkendes som ostegyldig.

2. Ostevalg
Formand: Therese vælges enstemmigt
Ostekasserer: Camilla vælges enstemmigt
2 medlemmer til ostenævnet vælges: Julie og 
Malene, Malene er desuden blevet nøglebærer

3. Camembert-deklarationen
På hvert møde er et medlem ansvarlig for indkøb, 
klargøring og oprydning. Camilla klarede det flot 
i dag!

4. Flødeostparagraffen
Flødeost er lækkert, men anses i POK-sammen-
hænge ikke for at være en egentlig ost.

5. Ostens ret
Handles der culpøst med ost er det øjeblikkelig 
udsmidningsgrund. Nogle oste er dog fritaget fra 
denne bestemmelse, da de ikke anses for at være 
egentlige oste. Dette indbefatter men er ikke 
begrænset til toast-ost, ostehaps, flødeost (jf. pkt. 
4) og Flødeharvati.

6. Ang. Roquefortdeklarationen
Beslutninger i POK træffes ved håndsoprækning, 
i henhold til roquefortdeklarationen. Ved stem-
melighed har formanden det sidste ord.

Således opfattet, Malene

I kan alle gå ind og like POK på facebook.
com/osteklubben. God ost!

basisgrupper
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SUNDHED
å tværs af

KONFLIKT

Hvor: Haderup Auditoriet, Panum, Nørre allé 20, 2200 Kbh N

Hvornår: Torsdag d. 13 september fra 16-18

Program:
16.00-16.10 Velkomst   
16.10-17.00 Præsentation og fortællinger fra Peres Fredscenter  
17.00-17.15 Pause - ka�e og kage
17.15-18.00 Debat

Kom og hør en israelsk og palæstinensisk læge fra Peres Fredscenter fortælle om deres arbejde for fred på tværs af to lande i kon�ikt.

Peres Fredscenter inviterer i samarbejde med IMCC til foredrag og debat om det sundhedsfaglige arbejde i Israel.

Hvordan påvirker den politiske konflikt det sundhedsfaglige arbejde ? 

 - Kan vi respektere hinanden?  - Kan jeg forblive professionel?  

 Hvordan indvirker konflikten på læge-patient forholdet


