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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: 

Denne redaktion
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2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 8 UDKOMMER
  FORNIKS, Motion og hjernen arrangement, kl. 17, se s. 7

Torsdag: Historie "On Location", kl. 20, se s. 6
  Stiftende generalforsamling i PLOLG, kl. 17, se s. 9
  ALS tema og månedsmøde, se s. 13
  

Fredag: SUNDFEST!!! WEEEEE!!! Se forsiden

Lørdag: Sexekspressens actiondag, se s. 9

Søndag: Mille skal sætte sine DVD'er i alfabetisk orden, hvis du  
  har lyst til at hjælpe så send hende en mail med alfabe- 
  tet i.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  IMCC: Workshop i "Facilitering af møder", kl. 16, se s. 8
  

Tirsdag: Studenterklubben ændrer priserne for kaffekrus, se s. 9

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

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

MilleSimon G

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

171 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 7 dage
ny deadline: 219 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
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Hej Søren Buus

Vi er et par studerende, som gerne vil spørge lidt ind til eksamensformen i im-
munologi på 5. Semester, bacheloren af Medicin.

Vi har siddet og kigget lidt på eksamenssættene fra de sidste to ordinære 
eksaminer. I den forbindelse har vi stillet spørgsmålstegn ved, at der i ordinær 
eksamen i immunologi sommer 2012. I dette eksamenssæt er de to essay 
opgaver A og B, stillet inden for meget snævre dele af vores pensum. Eksa-
mensspørgsmålet omkring komplementsystemet er baseret på side 159 til 166 
i Abbas og spørgsmålet vedr. ”X-bundet ”Severe combined immunodeficiency” 
(SCID)” er baseret på side 224-226. Vi undrer os over, hvordan disse 11 sider i en 
bog på 237 sider, giver censorerne et indblik i hvorvidt de studerende har opnået 
et overordnet overblik over pensum og immunologien.

Vi er godt klar over at der er en multiple-choice del i eksamenen, som selvfølgelig 
giver en mulighed for at vise sin viden inden for en større del af pensum, men 
igen i denne del er spørgsmålene meget specifikke, og giver efter vores mening 
ikke mulighed for censor for at sætte sig ind i om de studerende har dannet sig et 
overblik over pensum. Derudover virker multiple-choice delen af og til mere som 
en sproglig eksamen, end en eksamen i immunologi. Et eksempel fra sommer 
2012 ordinær eksamen er:  7. ”En levende vaccine er normalt ikke en svækket 
stamme af mikroorganismen” – Hvorfor skal der stå ”ikke”, sådan at man er nødt 
til at sidde tænke at ”Nej, det er forkert, fordi de netop er en svækket stamme 
af mikroorganismen”. Hvorfor kan spørgsmålet i stedet ikke formuleres som 
”En levende vaccine er normalt en svækket stamme af organismen”? Hvis det 
er målet at få flere spørgsmål ind med ”Forkert” som det rigtige svar, hvorfor så 
ikke bare lave et forkert udsagn? De negative spørgsmål med ord som ”aldrig” 
og ”ikke” i formuleringen gør at vi studerende oftere laver fejl, fordi vi har et 
meget begrænset tidsrum at svare på spørgsmålene i, og derfor er nødt til at 
læse spørgsmålene hurtigt. Det virker mest af alt som en kunstig måde at hæve 
niveauet, hvor det faglige niveau ikke hæves, men derimod det sproglige. Det er 
frustrerende at sidde og kigge en rettevejledning igennem, og konstatere at man 

har lavet adskillige fejl i sættet, fordi man har måtte læse multiple-choice delen 
igennem utroligt hurtigt. Grunden til dette er, at en enkelt time til at svare på de 
to essayspørgsmål, som flere steder udbeder beskrivelser og tegninger som svar, 
er en meget begrænset periode, hvis man gerne vil give en grundig besvarelse.

Derudover vil vi gerne høre, om I ikke kan tage at læse korrektur på 
spørgsmålene, sådan at vi undgår spørgsmål som: ”HIV virus inficere alle CD8 
positive celler typer” (ordinær eksamen vinter 2012)? Det er frustrerende, når 
man i forvejen sidder og er tidspresset, at man skal finde sig i imponerende 
stavefejl, som kunne være rettet hvis nogen havde lavet bare en enkelt gennem-
læsning af spørgsmålene.
 
Nedenfor kommer en række eksempler:
”Myestenia graves er en type II autoimmun sygdom”, (gravis kan forveksles 
med graves i et stresset øjeblik). ”APS’s B7 molekylerne er ligander for T cellers 
CD28”. Begge spørgsmål er fra ordinær eksamen sommer 2012.

”Dendritiske celler producere store mængder af IL-2 efter aktivering”, ordinær 
eksamen vinter 2012.

”VCAM-1 er et adhæsionsmolekyler, som rekrutterer T celler til lymfeknuder”, 
”Et immunrespons mod græspollen medfører en akut hypersensitivitetsreaktion”, 
begge fra reeksamen vinter 2012.
 
Vi vil gerne bringe denne mail, samt din besvarelse, i MOK, således at de 
medicinstuderende generelt kan få et indblik i hvorfor immunologieksamenen er 
konstrueret som den er. Vi vil gerne bringe dette, da vi har indtryk af at mange 
er frustrerede over fejl i sættene, samt at det er utroligt snævre dele af pensum vi 
kommer op i, og at dette ikke virker repræsentativt for den viden vi har tilegnet 
os.
 
Med venlig hilsen
Stud.med. Niels Bach-Frommer og stud.med. Dennis Zetner Jørgensen

Kære Dennis og Niels,

Tak for jeres grundige og konstruktive kommentarer som vil indgå i det fremtidige arbejde med denne eksamen. 

Jeg har følgende specifikke bemærkninger til jeres spørgsmål/kommentarer:
At det ikke er usædvanligt at en opgave fokuserer på et begrænset emneområde. Når det er sagt så plejer vi at brede vores essayspørgsmål ud gerne med stikprøver fra 
relaterede områder og gerne med forståelsesspørgsmål. Derudover sikrer vi gennem inddragelse af multiple choice at der stilles spørgsmål bredt.
At brug af "ikke" i en multiple choice opgaveformulering kan være relevant al den stund at et givet forhold kan være karakteriseret af både det, det er, og det, det ikke 
er.
Der bør ikke være faktuelle fejl eller meningsforstyrrende sproglige fejl i eksamenssættene, men desværre har det ikke været muligt at undgå det fuldstændigt. Det 
beklager jeg. Bliver vi opmærksom på en sådan fejl tager vi stilling til om fejlen er så graverende at spørgsmålet skal udgå af eksamenssættet.
De generelle aspekter af jeres spørgsmål debatteres bedst i studienævnet, hvor de kan rejses gennem jeres repræsentanter.
 
Mvh

Søren Buus

debat
Et par studerende har siddet og kigget vores immunologi-eksamen fra 5. semester 
igennem, og været frustrerede over eksamenen. Nedenstående er en mail sendt af 
de to studerende til kursuslederen i immunologi, og kursusleder Søren Buus' svar 
på denne mail.

3 gøgl

Roses are red,
Violets are red,
Everything is red,
Retinal hemorrhage

- Amateur Transpants



44 MOK 8: "a crossing of words"

HENAD:

6. Hvad kalder man, i jordemodermunde, 
også en epistampon? 
7. Hvis du har avavavavav i maven efter 
et par dages druk, så kan du tygge lidt 
på dem her 
9. Når pupillerne ikke er egale 
11. Ansamling af lymfoidt væv 
14. Langsynethed 
17. Kan blive lang hvis du behandler den 
rigtigt 
18. Latin for hjertets fligklapper 
19. Dette middel anvendes i behandling 
for angina pectoris og nedsat venstre 
ventrikelfunktion, almindeligvis kombi-
neret med betablokkere og K+-channel-
blokkere 
23. Hvis du har kvalmekvalmekvalme 
i maven efter et par dages druk (eller 
kemoterapi, whatever), så kan du tage 
lidt af det her 
24. Latin for tarmluft 
25. Der hvor de to optiske nerver krydser 
hinanden 
26. Varmedannende 
27. Hvad hedder en enhjørning uden 
horn? 

NEDAD:

1. Høj koncentration af denne ion i en 
nerveende forårsager sammensmeltnig 
af sekretoriske vesikler og frigivelse af 
neurotransmitter 
2. Sapore's bedste pizza - by far! 
3. Sandor Cleganes øgenavn 
4. Forskelligfarvede øjne 
5. Præparat, som øger insulinsekretion 
og insulinfølsomhed 
8. Andet, nok mere anvendt, ord for det 
redskab, som af visse personer kaldes en 
"humane killer" 
10. Hyppigt følgevirkning af cancer i den 
inferiore nyrelap 
11. SANDT/FALSK: VDJ rekombination 
sker før DJ rekombination 
12. Andet ord for et centriolepar 
13. Den inderste af de tre øreknogler 
15. Kommer efter tyve! 
16. I denne by sætter Daenerys Targar-
yen en af sine drager til salg i den tredie 
bog af A Song Of Ice And Fire 
20. Dansk ord for ileus 
21. Antidot til marevan 
22. Denne statsleder tog initiativ til den 
ekspedition, som blandt andet opdagede 
Rosettestenen 

Svar til forrige kryds:

aaafaaaaaafffff Peeeeeeteeeeerrrr "VOKALER" Jaaaaaaaameeeeeeeeeeeessssss / MOK-red



55studievejldningen

ÅBNINGSTIDERNE FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dage Træffe- og telefontid
Mandag 09.00 – 13.00
Torsdag 15.00 – 19.00

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

SYGDOM OG HVAD GØR JEG SÅ? 

Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er 
først rigtig uheldigt, når det falder sammen med 
enten eksamen eller obligatorisk undervisning – se 
her hvordan du skal forholde dig. 

• Sygdom ved obligatorisk undervisning: 
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og 
undersøg, om du kan få undervisningen en anden 
dag fx øvelse med et andet hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den 
obligatoriske undervisning på pågældende kursus, 
søges en dispensation til at gå til eksamen uden 
godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres 
ved en lægeerklæring fra egen læge påført 
lægens stempel og ydernummer og vedlægges 
dispensationsansøgningen. Undervisningen 
gennemføres så i stedet på næste semester. 
Kontakt altid Studievejledningen inden du søger 
en dispensation.

• Sygdom før eksamen: 
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og 
senest kl. 9.00 på eksamensdagen meddele dette 
til Eksamenskontoret. Dette gælder også, hvis du 
bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal 
dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge 
påført lægens stempel og ydernummer. Den skal 
være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage 
efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. 

• Sygdom under eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en 
tilsynsførende, aflevere din opgave og sørge for, 
at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, at du 
forlader eksamen på grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende en 
lægeerklæring, der skal være Eksamenskontoret i 
hænde senest 3 hverdage efter eksamen. Opgaven 
vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under 
eksamen.
Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, 
bachelor eller kandidat i medicin, eksamen.

STUDIETEKNIKKURSUS

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslen-
de mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:

• Mandag d.5. november kl.15.00-18.00 på Panum, 
Hannover auditoriet.
• Torsdag d.22.november kl.15.00-18.00, Panum, 
Haderup auditoriet.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studer-
ende, 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/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Studievejledningen på Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet søger en ny studenterstudievejleder 
til vores vejledning for medicinstuderende med 
tiltrædelse pr. 1. november 2012. 

Arbejdsopgaver i Studievejledningen
Studievejledningen er et åbent tilbud for alle 
studerende på SUND og har som mål at fremme de 
studerendes trivsel fra studiestart til dimission. I 
studievejledningen for Medicin har vi faste træffe- 
og telefontider to gange om ugen i 4-6 timer, og du 
vil derfor skulle forvente at arbejde fast en gang om 
ugen i dagtimerne. Det resterende af arbejdstiden 
kan tilrettelægges mere fleksibelt og bruges til bl.a. 
besvarelse af e-mails, møder, kurser og oplæg. Den 
samlede arbejdstid er på 30 timer per måned.

Dit arbejde som studievejleder vil bl.a. om-
fatte:
• Personlige samtaler og besvarelse af e-mail- og 
telefonhenvendelser. Vi vejleder i personlige forhold, 
studieordninger, studieplaner, kompetencer, karriere 
og meget mere.
• Afholdelse af kollektive oplæg. Vi afholder løbende 
vejledningsarrangementer, blandt andet for nye stu-
derende ved studiestart, og for nuværende studer-
ende om f.eks. overgang til kandidatuddannelsen. 
•Formidling af de studerendes behov ind i organisa-
tionen, fx til studienævnet
•Deltagelse i kurser om f.eks. samtale- og oplæg-
steknik
•Udarbejdelse af nye oplæg og større projekter
•Artikler til MOK og opdatering af hjemmesider 
Ud over ovennævnte opgaver tager alle i studieve-
jledning sig af forskelligt forefaldende arbejde, så 
vejledningen fungerer optimalt.

Vi sørger for en grundig oplæring i løbet af novem-
ber med 1. arbejdsdag den 1. november, kl. 13-19 og 
løbende videreuddannelse. Ligeledes er det obliga-
torisk at deltage i et vejledergrundkursus.

Det er et krav at du er medicinstuderende på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, og at du har studeret mindst et år på 
bachelorniveau. Du skal min. have to år tilbage af 
studiet. 

Vigtige kompetencer
Vi søger en åben og imødekommende person, der 
har lyst til at arbejde i et udadvendt miljø med i 
alt 22 studenterstudievejledere og 5 fastansatte 

medarbejdere.

Vi lægger vægt på, at vores nye kollega:
• Har empati og er god til at lytte og reflektere
• Er fordomsfri, engageret og god til at samarbejde
• Kan bevare overblikket i travle situationer og 
have mange bolde i luften på én gang
• Er tillidsvækkende, har indlevelsesevne og inter-
esse for studiemæssige forhold
• Har gode formidlingsevner
• Er fleksibel, kreativ og fuld af gode ideer og lyst til 
at styrke vejledningen 
• Har gode samarbejdsevner og lyst til at være en 
del af et team.

Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende 
med forskellige ønsker og behov, og der vil blive 
lagt vægt på, at den nye vejleder afspejler dette. Vi 
opfordrer derfor alle med interesse for jobbet til at 
søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Studievejledningen er en del af Afdelingen for Ud-
dannelse og Studerende. Ansættelsen er normeret 
til 30 timer per måned. Ansøgere skal være indstil-
let på at deltage i møder og seminarer, der ligger 
uden for normal arbejdstid. Vi forventer, at du kan 
arbejde i august måned.
Timelønnen er kr. 181,26, plus pension kr. 3,20 
og feriepenge på 12,5% af lønnen. Ansættelsen er 
omfattet af gældende overenskomst mellem Finans-
ministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund 
(SUL) og Foreningen af Danske Lægestuderende 
(FADL).

Yderligere oplysninger
Mere information om studievejledningen findes på 
fakultetets hjemmeside: http://sund.ku.dk/uddan-
nelse/studievejledning/. Du er også velkommen til at 
kontakte studievejleder Marie Stampe Lysgaard på 
24 95 94 72.

Ansøgning
Send din ansøgning bilagt cv, studieblad samt evt. 
andre bilag elektronisk, så vi har den i hænde senest 
den 22. oktober 2012, kl. 12.00. Læs på www.jobpor-
tal.ku.dk, hvordan du sender en elektronisk ansøgn-
ing. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. 
Der vil blive ført ansættelsessamtaler med udvalgte 
ansøgere i uge 43. Du kan forvente svar senest i 
uge 44.

STUDIEVEJLEDER SØGES TIL STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
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BLIVER DU BACHELOR I 
MEDICIN TIL VINTER? – 
VIGTIGT!

Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kan-
didatdelen og til undervisningen på 1. semester 
kandidat.

Du skal søge om optagelse på kandidatuddan-
nelsen i medicin inden 1. november. Dette kan 
du gøre via selvbetjeningen på KUnet.dk under 
”Indskrivning, undervisning og eksamen”.
Udover dette skal du også i perioden 15. 
november – 1. december huske at tilmelde dig 
til undervisningen på 1. semesters kandidat på 
selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får du også 
mulighed for at prioritere mellem hospitalerne og 
de forskellige rul.

På KUnet (under Mine enheder, vælg kandidat i 
medicin og undervisning) kan du se hvilke hospi-
taler, du kan prioritere imellem og ”rulleskemaet” 
for semestrets opbygning. Husk at der godt kan 
ligge obligatorisk undervisning i ”frirullet”. Både 
klinikken, CEKU undervisningen og blodtypese-
rologiøvelsen er obligatoriske. 

Har du spørgsmål omkring tilmelding til kandi-
datdelen eller undervisningen, kan du henvende 
dig til Studieservicecenteret, lok. 15.1, tlf.: 35 32 
71 04. 

- Studievejledningen for Medicin

studievejledningen & studietilbud
STUDENTERPRÆSTEN

Uge 43

________________________________________

TID OG EVIGHED VII – DEN LINEÆRE 
TIDS TYRANNI

Vores tid er lineær. Vi opfatter tiden som en linje, 
et forløb, der f.eks. kunne være fra fødsel til død. 
Vores kalender udtrykker denne tid i årstal, der 
bevæger sig fremad.  
I andre kulturer og religioner har man opfattet 
tiden som en cirkel eller et hjul. Alting er ifølge denne 
tidsopfattelse en gentagelse. Vi  erfarer denne cykliske 
tid i årstidernes skiften, men denne tid er sekundær. Det 
dominerende hos os er det lineære.  
Den lineære tid har sin oprindelse i religionen, særligt den 
jødisk-kristne religion (og her hører Islam også med). Det skyldes, 
at der er en skabelse, altså at verden har en entydig begyndelse, og så 
må den logisk også have en slutning. Altså ét lineært forløb. Man kunne så forestille sig, at dette forløb 
blot var en cyklus i en serie gentagne ens forløb og så ville være tilbage i den cykliske tid. 
Den gamle kirkefader Augustin kæmpede mod sådanne tanker i sit store værk ”Om Guds stad” fra 
begyndelsen af 400tallet. Augustins endegyldige argument var specifikt religiøst, at ”Kristus er en gang 
opstået fra de døde, og sådan opstår han aldrig mere”. Der er én tid og én evighed. I vores moderne 
sekulariserede tid vil det nok ikke tælle som et godt argument, men vi kunne så henvise til fysikkens og 
kosmologiens ret grundige eftervisning af ”Big bang” teorien. Det virker som om dette univers har én 
begyndelse, som ifølge nuværende data  ligger ca. 13,8 Mia år tilbage. 
Alt dette betyder ikke så meget for vores daglige liv, men det gør tidsopfattelsen alligevel. Det handler 
om forholdet mellem tid, handling og mening. Meget tyder på, at vi i høj grad anser vores handlinger for 
det, som giver livet mening. Vi vil gøre en forskel. Vi betragter tiden, som den tid vi har. Vores tid er fra 
fødsel til død, og det vi får ud af denne tid, giver livet mening. 
Det mest ekstreme udtryk for denne tidsopfattelse finder man i CV’et.  Der er ikke noget i vejen med et 
CV, men når det betragtes som det bedste udtryk for vores liv, så mener jeg der er noget galt. Som om 
vores liv er en enkelt linje. Men består vores liv ikke af flere spor? Er der ikke 
flere tider? Er ventetid og spildtid alene et tab? 
Det lineære tidsbegreb fører her til et tyrannisk menneskesyn , fordi vi bliver 
slaver af vores egne handlinger. Heraf udspringer en del af selvudviklingsbøl-
gens tendens til at se alt som positivt, man skal finde vækstpotentialet i krisen.  
Det fører ofte til, at andre mennesker bliver reduceret til ressourcer for min 
udvikling. 
Den lineære tid æder livet, den er ren forgængelighed. Den er en endimension-
al  tid uden evighed og den fører til endimensionale mennesker. 
Nicolai Halvorsen,
Studenterpræst
________________________________________

KYS HINANDEN! 
Foredrag og debat ved Benedikte Vejlby Baggesgaard, sexolog, cand.theol. og 
sognepræst
"Kys hinanden, for det vil ærgre Fanden," sådan lyder refrænet i en gammel 
revy-vise.
Den mere almindelige erotik truer med at tage sig grå og hverdagsagtig ud i 
forhold til alt det spændende og anderledes, vi får indblik i gennem tv og andre 
medier. Men erotik og sex er ikke forbeholdt de særlige lyster og perversion-
erne; de fleste mennesker kunne have et rigt og givende sexliv, og det stabile 
forhold har andre og dybe kvaliteter, som vi kunne få øjnene op for.
Arrangementet indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Birgitte 
Kvist Poulsen.
Tid: tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 (gudstjeneste)/ca. 20.00 (foredrag)
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
________________________________________

HISTORIE "ON LOCATION"
Arkitekt og kommunikationschef Holger Dahl fortæller om den danske digter 
og skribent ved Politiken, Tom Kristensen og hans legendariske tilknytning til 
København. Herunder især steder som Rådhuspladsen, Vesterbro og minefeltet 
i Indre by – for en periode ikke mindst Digterkroen i Admiral Gjeddes Gaard. 
Kroen i Admiral Gjeddes Gaard blev indrettet af Journalistforbundet i 1921. 
Stedet blev snart kendt som "Digterkroen". Kroen fremstår i dag ganske som 
dengang med gamle egetræsborde, lædersofaer og versinskriptioner på de 
gamle bjælker.
Tilmelding: Jeanne von Haller Grønbeck: admiral@gjeddegaard.dk; tlf. 20 66 
10 87
Tid: torsdag den 25. oktober kl. 20
Sted: Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10, 1169 K
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge 
ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være 
anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, 
og han kan fungere som ressourceperson i forbindelse med fx etiske problem-
stillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i 
hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
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 Motion og hjernen  
 

 
Kom til FORNIKS store arrangement om 

motion og hjernen 
 

Den 24. oktober kl. 17:00-18:50          
i Lundsgaard Auditoriet.  

 

Selve arrangementet sigter mod at øge forståelsen 
for hvordan motion påvirker hjernen, og om der er 

en positiv effekt ved f.eks. neurodegenerative 
sygdomme, både inden sygdommen rammer og 

efter sygdommen har ramt..  
 

Vi får jo hele tiden at vide at motion er godt, men 
passer det nu også, og kan man virkelig løbe fra 

Alzheimers og demens? 

Program:  
 
17:00 – Intro og præsentation af 
foredragsholderne 
17:05 - Jens Bo Nielsen: Hjernens plasticitet og 
påvirkning af motion 
17:35 - Pause med saftevand og kage 
17:50 - Gunhild Waldemar: Motion som 
forebyggelse af neurodegenerative sygdomme 
18:20 - Steen Hasselbalch: Effekten af motion 
ved neurodegenerative sygdomme 
18:50 – Afslutning 

 

Lektor , overlæge, dr. med 
Steen Hasselbalch: Tilknyttet 
hukommelsesklinikken 

Professor Jens Bo Nielsen: 
Institut for idræt & institut 
for neurovidenskab og 
farmakologi.  

Professor, overlæge, dr.med : 
Afdelingsleder på 
hukommelsesklinikken på 
Rigshospitalet.  

Nu har du mulighed for at være med i IMCC’s lokalbestyrelse i København.

Har du lyst til at være en del af et stort og favnende socialt netværk på tværs af se-
mestertrin? Kunne du tænke dig at udforske  en større organisation og være med til 
at planlægge sjove arrangementer for dine medstuderende? Og kunne du tænke dig 
at tage på forskellige spændende kurser og deltage i både nationale og internationale 
møder. - Så er IMCCs lokalbestyrelse noget for dig!

IMCC – International Medical Cooperation Committee – er en organisation bestående 
af over 1000 frivillige studerende, der arbejder inden for felterne med 26 forskellige 
projekter
Undervisning og oplysning
Udvekslings- og klinikophold
Udviklings- og hjælpearbejde
       
IMCCs lokalbestyrelse får hele IMCC til at løbe rundt i København – vi planlægger 
kurser og foredrag for medlemmerne, afholder månedsmøder og meget mere. Vi 
får grupperne og lokalkontoret i København til at fungere. Mange af bestyrelsens 
medlemmer er i forvejen engageret i andre undergrupper i IMCC, men det er slet 
ikke noget krav for at være med i bestyrelsen. Tværtimod kommer du nemt og 
hurtigt til at stifte bekendtskab med de mange inspirerende projekter, og lære en 
fantastisk gruppe af frivillige studerende at kende.

Nu tænker du sikkert: ”Hvordan får jeg dog tid til at være en del af en så spændende 
og udfordrende organisation som IMCC ?”

Dit engagement i gruppen er op til dig selv. Dog finder du sikkert hurtig ud af, at 
det er både lærerigt og sjovt at dukke op til de altid hyggelige månedlige besty-
relsesmøder. 

Medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling d. 15. novem-
ber 17.15 i Studenterhuset! Har du lyst til at være med eller spørgsmål, så skriv en 
mail til kbh@imcc.dk eller kom forbi lokalsekretæren på IMCC kontoret onsdage 
mellem 15-17.30. Du er også meget velkommen til at komme til vores næste loka-
lbestyrelsesmøde. Møderne afholdes altid privat, så skriv til vores mail, og få af vide, 
hvor det er.

Venlig hilsen
Lokalbestyrelsen i København

Sexekspressens månedsmøde

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

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

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

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

Synes du dette lyder som noget, du har lyst til, så besøg vores månedsmøde 
torsdag d. 1. november kl. 17 i studenterhuset

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

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe"

KURSUS: BASALE KIRURGISKE FÆRDIGHEDER 1. november kl. 17.00

Håndknuder er en vigtig ting at kunne til f.eks. ligering af kar, og det er 
vigtigt, at man gør dette korrekt! SAKS tilbyder dette kursus, så du er godt 
rustet som operationsassistent. 
Kurset er et praktisk kursus, hvor du får god mulighed for at øve dig i håndk-
nudeteknikker og ligering af kar. 

Du lærer at lave henholdsvis ethånds-, tohånds- og kirurgiske knuder.

Dette er relevant for dem, som skal ud og arbejde på en kirurgisk afdeling og 
regner med at skulle assistere ved kirurgiske indgreb.
Det er især relevant for dig, som skal starte på 7. semester, idet det er en fær-
dighed, som man forventes at erhverve i løbet af dette semester. Men kurset 
er åbent for alle semestertrin. 

Indhold:
- Teori (ca. 30 min.)
- Gennemgang af knuder med videoklip og demonstration, samt omtale af 
anvendelsesområder og problemer/fordele ved håndknuder.
- Kort pause
- Træning
- individuel træning af de forskellige knuder under supervision
- Praktisk øvelse i ligatur af kar

Kursusafgift: 50 kr.
Krav til deltagere: Medlem af SAKS
Varighed: ca. 3 timer
Sted: Panum Instituttet (nærmere stedangivelse kommer på senere - følg 
med på hjemmesiden og på facebook)

Tilmeldingen åbner d.25/10-12 kl. 16:00 på www.saks-kbh.dk 
Kurset afholdes den 1. november kl. 17 - ca. 20.00

Der er 13 pladser. Kom glad!
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IMCC København afholder ordinær 
generalforsamling torsdag d. 15. 
november 2012

Kære IMCC København,

I inviteres hermed til månedsmøde og efterfølgende 
generalforsamling torsdag d. 15. november i loun-
gen i Studenterhuset, Panum Instituttet.

Dagens program
17:15 - 17:45: Månedsmøde med nyheder fra både 
lokalbestyrelsen og undergrupper
17:45 - 18:45: Ordinær generalforsamling
18:45 - ?          Fællesspisning og hygge

IMCC København Generalforsamling
Alle medlemmer af IMCC København, som har 
betalt kontingent for 2012 er stemmeberettigede. 
Interesserede ikke-medlemmer er selvfølgelige mere 
end velkomne til at deltage i mødet.

IMCC Københavns vedtægter fra 2011 kan findes 
på http://imcc.dk/om-imcc/dokumenter/. Ethvert 
medlem af IMCC har ret til at stille forslag om 
vedtægtsændringer - man opfordres derfor til at 
læse dem igennem og kommer med forslag til æn-
dringer, såfremt man finder det relevant.

Forslag til ændringer skal sendes til lokalbestyrels-
en på kbh@imcc.dk senest 1. november.

Der vil være valg til en ny lokalbestyrelse og det 
skal meddeles, at samtlige poster i lokalbestyrelsen 
vil være på valg. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen er udfordrende og 
fantastisk givende! Som medlem af lokalbestyrelsen 
er man med til at holde IMCC København kørende, 
hvilket indebærer en række forskellige opgaver. 
Vi er ansvarlige for at afholde fælles IMCC ar-
rangementer, som fx. IMCC Infodag, månedsmøder, 
udarbejdelse af informationsmateriale, arrangere 
kurser og sociale arragementer. Lokalbestyrelsen 
har også til opgave at skabe gode arbejdsforhold for 

lokalsekretæren og optimere IMCC kontoret. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen skaber mulighed for 
at lære organisationen bedre at kende og man 
får indsigt i hvad der rører sig - både på lokalt og 
nationalt plan. 

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

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

Herudover vil det være muligt at stille op som 
muligt at stille op som menigt medlem. Lokalbesty-
relsens foreslår en vedtægtsændring, der skaber en 
tværfagligehedsansvarlig-post. Skulle dette blive 
vedtaget vil det ligeledes være muligt at stille op 
til det.

Hvis du har lyst til at lære mere om IMCC og 
være med til at udvikle IMCC København, så er 
lokalbestyrelsen lige noget for dig! Det kræver ikke 
andet end vilje og ansvarlighed!

Har man lyst til at høre mere, så er du velkommen 
til at kontakte os på kbh@imcc.dk, eller ringe til 
mig personligt på 22802887. Lokalbestyrelsens 
næste møde finder sted torsdag d. 8. november 
og mødet er åbent for alle, der ønsker at snuse til 
arbejdet i lokalbestyrelsen. Ønsker man at deltage 
på dette møde skal man blot skrive os en mail.

Vi glæder os til at se jer alle

Lokalbestyrelsen, IMCC København

basisgrupper
IMCC Exchange, Research Exchange og IMCC Grønd-
land holder informationsmøde tirsdag d. 6/11-2012, 
kl. 17!

For alle dem der kunne være interesserede i at 
komme på klinik- eller forskningsophold i udlandet i 
2013/2014 holder vi informationsmøde i 29.01.30!
Alle på det Sundhedsvidenskabelige fakultet er 
velkomne til infomødet, uanset semestertrin og stud-
ieretning! 
Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring ansøgn-
ingsprocessen, og der vil være flere studerende der 
fortæller om deres erfaringer med exchange.
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!

KOM TIL SPÆNDENDE WORKSHOP i ”FACI-
LITERING AF MØDER”
 
mandag d. 29. oktober kl. 16-19 på Panum
 
Sidder du fast i en kedelig mødestruktur til dine 
møder? Vil du gerne have ideer til hvordan du 
kan gøre dine møder sjovere og mere involverende 
for dem der deltager?
 
 
Med dette kursus vil du blandt andet få ideer til, 
hvordan du kan:
• involvere dine mødedeltagere, så de ikke kun 
sidder og lytter – fordeling af rollerne
• få energi ind i mødestrukturen – energizers
• bruge lege og øvelser både til det faglige og 
det sociale – til beslutninger, diskussion og til at 
skabe refleksion i dagsordenen
• bruge det fysiske rum - bruge post-its, flip-
charts, borde og stole til at få folk involveret

Denne fantastiske workshop baserer sig på delt-
agelsesbaseret læring, dvs. vi vil lave øvelser, hvor 
du kan bruge dine egne erfaringer fra tidligere 
møder samt du får mulighed for selv at udvikle 
ideer sammen med de andre deltagere.
 
Workshoppen afholdes af Clara Christensen, som 
er uddannet antropolog. Hun har gennem sit 
studie og 10 års frivilligt arbejde specialiseret sig i 
involverende metoder. Clara har tidligere afholdt 
kurser og workshops for unge i både Danmark, 
Mellemøsten og Afrika, bl.a. for Mellemfolkelig 
Samvirke.
 
Kurset er gratis og tilmelding er efter først-til-
mølle-princippet. Så skynd dig at tilmelde dig ved 
at skrive til sekretaer-kbh@imcc.dk

IMCC Research Exchange 
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere 
et forskningsophold med en rejse? Så se lige her! 
 
Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! Vi sørger for 
kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. Mød mennesker fra 
hele verden samtidig med at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.  
 
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se 
nedenfor hvilke lande der er mulighed for at ansøge til i 2013/2014! 
 

Organisation/land Antal pladser Afrejseperiode 

ANEMF-France 1 
Hele året, ønskes Paris i juli, 

skal ansøgning sendes 5 
måneder før 

AMSA-USA 1 
Juni, juli eller august. 

OBS: Kun i UIC Chicago 
AMSA-Austria 1 (kun stud.med.) August 

BVMD-Germany 1 Hele året 
DENEM-Brazil 1 Hele året 
IFMSA-Chile 1 Hele året 
IFMSA-Japan 2 Hele året 

IFMSA-Netherlands 1 Hele året 
IFMSA-Peru 1 Hele året 

IFMSA-Quebec 1 Hele året (helst juli/august) 
IFMSA-Spain 1 August 

IFMSA-Taiwan 2 
Hele året undtagen februar og 

juni 
KMSA-Korea 1 Hele året 

LeMSIC-Lebanon 1 Hele året 
PorMSIC-Portugal 1 Juli 

SISM-Italy 1 Juli 
HelMSIC-Greece 1 Juli 

 
 
Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2012! 
 
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public 
 
Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu! 
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Lea Stevnsborg, på følgende mail: 
research-kbh@imcc.dk 
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Kære Studerende 

Vi er nogle Stud.med.'er der er 
interesseret i at høre om det har 
interesse at starte en basisgruppe 
hvis formål er at samle alle 
medicinstuderende som godt kan lide 
at spille League Of Legends. 

Jeg har selv spillet en del og det kunne 
være fedt at mødes regelmæssigt til de 
vilde turneringer.

Derfor inviterer jeg til stiftende 
generalforsamling for den nye 
basisgruppe PLOLG. 

Formålet med basisgruppen er at 
komme til verdensmesterskaberne i 
LoL.

I kan møde op til stiftende 
generalforsamling i 1.01.11 d. 25. 
oktober kl. 17:00 der vil være 
pandekager til de første.

Kontakt: vjn238@alumni.ku.dk

BONUS TIL NYE GAMERE

Hvis i skal igang med at blive gode 
til League Of Legends så start med 
at spille den klassiske 2-1-2 taktik og 
rush boots. Så er du halvvejs.

Derudover så skynd dig at få 200 
minionkills og brug en masse stun og 
CC via Brushen. Husk at skrive ss, og 
re når du spiller alene og sidst men 
ikke mindst feed aldrig Ezreal, Kat 
eller BurntToast.

Så vælg en af flg. heroes:

ASHE!   GAREN!

RYZE!  TRYNDAMERE!

Kære Studerende 

Nu sker der vilde ting i Studenterk-
lubben. Grundet manglende in-
dtægter er vi nødsaget til fra tirs-
dag d. 30. oktober at tage kr. 1 pr. 
plastikkrus.
Man er stadig velkommen til at tage 
sin egen kop med og få kaffen gratis. 
Vi håber på forståelse da dette bare 
vil være midlertidigt.

Kom til konference om offentlig 
sundhedshjælp til udokumenterede 
migranter.

Graviditetsundersøgelse i frokostpausen? - Offentlig 
sundhedshjælp til udokumenterede migranter.

IMCC Sundhed for Alle arrangerer konference 
om offentlig sundhedshjælp til udokumenterede 
migranter i samarbejde med infektionsmedicinsk 
afdeling, Rigshospitalet.

konferencen er d. 10. november Rigshospitalets 
auditorium 2, 10-17. Gratis for studerende og arbe-
jdsledige. 200 kr. for folk i job.
Tilmelding og spørgsmål på sfakonference@imcc.dk

Program
PROGRAM FOR DAGEN

0930-1000: Kaffe og indskrivning

1000-1015: Introduktion til dagens program v. 
IMCC Sundhed for Alle

1015-1045: Udokumenterede migranters levevilkår 
og afgang til sundhed. Natasja K. Jensen, Ph.d., 
MESU

1045-1130: Cases og eksempler fra den kliniske 
hverdag Camilla Tved, jordemoder og Rune Aaben-
hus, læge

1130-1145: Pause

1145-1230: Erfaring med behandling af og problem-
stillingen omkring HIV-
patienter, der er udokumenterede og vidnesbyrd-
beretning
Marie Helleberg, læge, ph.d. studerende, Epidimik-
linikken
Rigshospitalet

1230-1300: Erfaring med behandling af udokumen-
terede migranter i Sverige.Anne Sjøgren, sygeple-

jerske og stifter af Sundhedsklinikken,Göteborg, 
Sverige.

1300-1330: Frokost

1330-1400: Situationen for udokumenterede 
migranter i forskellige europæiske lande. Carin 
Cuadra, universitetslektor i Sundhed og Samfund, 
Malmö
Högskola.

1400-1430: Hvad vil det sige, at have en status som 
udokumenteret migrant? Martin Lemberg-Peders-
en, Ph.d., filosof

1430-1500: Den praktiske betydning af EUs 
håndtering af migranter og de sundhedsmæssige 
konsekvenser for den græske migrantpopulation.
Ioanna Kotsioni, Médecins sans frontières, Græken-
land

1500-1530: Pause

1530 - 1630: Svar- og spørgsmålssession med oplæg-
sholdere

1630 - 1700: Afslutning: Når den ideale fordring 
bliver en konkret og uafviselig professionel ud-
fordring. Erik Holst, emeritus professor i social-
medicin

PANUM's

GAMERE
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MedicinerRådets månedsmøde
Så er det endnu engang blevet tid til et 
månedsmøde i MR. Det kommer til at foregå d. 
31. oktober kl. 18-20 i MR’s lokaler i Studenter-
huset, og vi håber på at se så mange som muligt!

På mødet skal vi blandt andet diskutere den måde 
undervisning bliver fordelt på. Er det fair, at de 
hold med de højeste numre altid skal have øvelser 
og SAU-undervisning til sidst? Nogle gange 
ensbetydende med, at en omfattende rapport har 
deadline få uger inden eksamen? Kom og vær 
med når vi prøver at finde en løsning.

Har du en indre spindoktor gemt i dig, elsker du 
at dele kage, kaffe og snacks ud, eller har du lyst 
til at hjælpe MR på en helt tredje måde, så er det 
lige netop nu, vi har brug for dig! Vi skal nemlig 
diskutere det forestående universitetsvalg, og alle 
forslag er velkomne.

Hele dagsordenen ser mere formelt ud som følger:

Formalia
Besøg fra Studenterrådet
Godkendelse af regnskab
Valg til interne udvalg i MR
Valgkamp!
AMEE udvalg
Bøger
Diskussion angående administrering af under-
visningen
Tilbagemelding fra semestrene
Tilbagemelding fra udvalg
Orientering fra bestyrelsen, herunder status på 
økonomi
Studienævnet
Sundrådet
Studenterrådet
Meddelelser
Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!

Brahms: Ein Deutsches Requiem.
Allehelgenskoncert med Panumkoret, solister og 
flygel.

Fredag den 2. november 2012 klokken 20:00.
Christians Kirke, Strandgade 1 på Christian-
shavn.
Entre: kr. 80  / 50 (studerende og pensionister).
Dirigent: Jon Hollesen.
Solister: Pernille Wedsted Madsen, sopran og 
Magnus Hansen, baryton.
Pianister: Kristoffer Hyldig og Manuel Martinez 
Espirilla.

Ein Deutsches Requiem er Johannes Brahms 
mest ambitiøse værk og blev hans gennembrud 
som komponist, da det blev uropført i Bremens 
domkirke Langfredag i 1868. I modsætning til de 
traditionelle requier adskiller dette værk sig ved 
at have tysk tekst, som den meget bibelstærke 
Brahms selv sammensatte af tekster både fra det 
nye og det gamle testamente samt de apokryfe 
skrifter. Det menes, at Brahms skrev requiet un-
der indtryk af sin mors død i 1865 og at han der-
for har udvalgt de skriftsteder, der gav ham mest 
trøst i sorgen. Ein Deutsches Requiem er således 
en messe for de overlevende med trøstende ord til 
dem, der skal videre efter at have mistet.
Værket er et fantastisk smukt korværk - ikke 
mindst i denne flygelversion og vi glæder os til 
at opføre værket i den stemningsfulde Christians 
Kirke for jer.

PIPPI Kursus "Akut pædiatri - anlæggelse af navlevenekateter og 

lumbalpunktur hos børn" 
 

 
Det bliver afholdt torsdag d. 8. november 2012  
16.30-20.00 
 
Her er programmet 
 
16.30 - 16.35 Kort intro til kurset  
16.35 - 16.45 Intro til case fra klinikken 
v/Morten Breindahl 
 
16.45 - 17.15 Førstehjælp udfra case i plenum (teori) v/ Morten Breindahl 
 
17.15 - 17.45 Teori om navlevenekateteranlæggelse med henvisning til 
case 
17.45 - 18.15 Navlevenekateteranlæggelse på navlesnor v/Morten 
Breindahl 
 
18.15 - 18.45 Fælles aftensmad 
 
18.45 - 19.15 Teori om lumbalpunktur 
19.15 - 19.45 Lumbalpunktur på fantomdukker v/Casper Roed 
 
19.45 - 20.00 Fælles evaluering + spørgsmål 
 
Tilmeldning kommer til at foregå elektronisk, og vil blive annoceret I MOK, 
samt på PIPPI’s facebook gruppe, så meld dig ind! 
 

PMS ost og rødvin samt generalforsamling
Vi holder en af de vigtigste arrangementer i PMS 
lørdag d. 10/11 fra kl. 18.30. Nemlig den tradi-
tionelle ost og rødvinsaften! 
Denne gang begynder vi aftenen med at afholde 
generalforsamling, hvor der bl.a. vil være valg til 
bestyrelsen.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.30, og 
dagsordenen er:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
8) Eventuelt

Både generalforsamling og ost og rødvin foregår 
hos Andreas Hoff på adressen:
Refsnæsgade 41 3. tv, 2200 KBH
Alle er velkomne, og vi glæder os til en hyggelig 
aften!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

basisgrupper

Så er det tid til at oprette nye 

basisgrupper. Så skynd dig 

inden din læsemakker gør det. 

Det er sindssygt vigtigt at der 

kommer flere meget speci-

fikke basisgrupper ellers ved 

man ikke hvem man skal kon-

takte hvis man gerne vil være 

speciallæge i lymfocytter.

Go go go!
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SFSP – Studerende for Sikre Patienter
    
Et tværfagligt netværk der bringer patienten i 
fokus

Vil du gerne lære mere om patientsikkerhed og 
kvalitet? Vil du gerne arbejde med studerende fra 
en bred vifte af studieretninger, der brænder for 
at forbedre der danske sundhedssystem og sætte 
fokus på patienten?

Så kom til månedsmøde i SFSP København – Det 
sker onsdag d. 31. oktober i Studenterhuset kl. 
17.00-19.00.

Mød op og få en introduktion til SFSP og hvad vi 
går og laver.  
Bliv aktiv i vores netværk og få muligheden for 
at koble dig på forskellige spændende projekter, 
samt chancen for at præge hvilke nye aktiviteter 
vi skal i gang med.

Vi glæder os til at se jer!

Find os på facebook og www.sfsp.dk

Kom til Pizza & Public Narratives aften!
Gør dig selv en tjeneste – vær med til at præge din egen viden – på én aften. Vi vil i Studerende for Sikre 
Patienter i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, gerne invitere dig til årets 
workshop i: Organisering som metode. 

En metode der er udviklet til at organisere græsrodsbevægelser i at skabe forandring, og som nævneværdigt 
er blevet anvendt i præsident Obamas kampagner i 2008 og 2012. Til inspiration kan varmt anbefales: www.
neworganizing.com. 

Mere specifikt er metoden et redskab til hvordan vi deler erfaringer med hinanden, og hvordan vi påvirkes 
(aktivt) gennem fortællinger af andre. Der vil på workshoppen derfor introduceres til metoder og redskaber 
både i fortælleteknik og organisering.

Hvordan kan fortællinger motivere, begejstre og engagere andre? En god fortælling er med til at hjælpe os 
med vores valg i livet, fx at gå med som aktiv pårørende eller gøre en forskel for Et sundhedsvæsen der er til 
for patienter – som netop er bevæggrundene bag denne workshop.

Programmet for aftenen vil veksle mellem oplæg og øvelser, og til dem der har lyst, kan man få videooptaget 
sin fortælling.

Workshoppen skal ses som en indsats for initiativet Et sundhedsvæsen der er til for patienter, der er igang-
sat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden.
Workshoppen finder sted: onsdag d. 24. oktober kl. 17:00-20:00 i Studenterhuset ved Panum. 
Der vil blive serveret pizza m.v. til alle tilmeldte.
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 23. oktober til Studerende for Sikre Patienter, på: sfsp@sfsp.dk.
Vi glæder os til at se dig – og dele din viden!

De bedste hilsner
Studerende for Sikre Patienter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden

Generalforsamling
 
SIMS holder generalforsamling mandag den 12. november kl. 17.

SIMS lokale på 1. sal i Studenterhuset.

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

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 1 uge før generelforsamlingen på mail: hdr618@alumni.ku.dk. Samtlige 
medlemmer har forslagsret. 
Månedsmødet vil blive holdt ved samme lejlighed.
Vi håber på stort fremmøde. Både medlemmer og kommende medlemmer er 
velkomne.

BLIV MEDLEM AF SIMS!!!
Er du interesseret i idræt? Idrætsmedicin? Begge dele? 
Så meld dig ind i SIMS nu! Vi er en basisgruppe, som arrangerer foredrag, 
workshops og sportslige aktiviteter. Kontingent 50 kr. for et helt år! Giver 
adgang til alle arrangementer. Det er OK at være passivt medlem, men vi søger 
også aktive.

basisgrupper

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultralydskursus d. 06/11-12 
 
Ultralyd - hvem vil ikke gerne kunne det?  
 
Vi kan nu tilbyde et kursus I ultralydsscanning af halsregionen ved reservelæge 
Henrik Lind. 
 
Arrangementet kommer til at foregå  
  
 tirsdag d. 6/11-12 kl 18.00 i lokale 15.2 
    
Der er plads til 12 deltagere, og det er efter ”først til mølle” princippet. 
 
Foruden ultralyd af halsregionen vil det være muligt at prøve kræfter med 
ultralydsvejledt punktering af levercyster.  
 
Tilmeldingen starter mandag d. 22 kl. 18.00 på SØNHKS hjemmeside 
www.soenhks.dk   
Arrangementet kommer til at koste en flad 50'er, og der vil være kage samt kaffe. 
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ORTA præsenterer 

D. 20. november afholdes Eortas første 
stetoskopikursus.  

Så hvis du går og tænker på, at du altid godt har 
ville kunne mestre stetoskopiens kunstner eller 
du måske snart skal i klinik og vil have 
færdighederne i orden, så er dette noget for dig! 

Vi har fået Hedvig Andersson fra Foreningen af 
Yngre Kardiologer til at undervise i basal 
stetoskopi i miniauditorium 29.01.32 kl. 18-20. 
Der er sørget for lyde, så vi også kan lære at høre 
efter patologiske tilstande, og stetoskoper, men 
medbring endelig dit egen hvis du har et.    

Kurset har plads til 30 og er kun for medlemmer, og 
det er først til mølle, så skynd dig at melde dig 
ind på vores hjemmeside www.eorta.dk og meld 
dig til kurset ved at sende en mail til 
sekretaer@eorta.dk. Tilmeldingen starter d. 1. 
november kl. 12. Det koster 30 kr. at deltage, og 
hvis du betaler 50 kr. for du også en sandwich 
med.    

Og sig det videre til din læsemakker  

STETOSKOPI-
KURSUS 
D. 20. NOVEMBER 2012 KL. 18-20 
UNDERVISER: HEDVIG ANDERSSON, 
Kardiolog på Rigshospitalet 

Eorta

Eorta er en ny basisgruppe med fokus 
på intern medicin og klinisk ernæring,  
som vil bestræbe sig på at fremme viden 
og interesse for klinisk ernæring og de 
interne medicinske specialer via kurser 
og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge 
vægt på basale kliniske færdigheder, der 
er relevante for den interne mediciner 
f.eks. vores sondeernæringskursus.
Basisgruppen er hovedsageligt for 
medicinstuderende, men den er også 
åben for alle studerende fra det sund-
hedsvidenskabelige og det biovidenska-
belige fakultet.

Månedsmøderne bliver altid afholdt 
den sidste tirsdag i måneden. Næste 
månedsmøde er således d. 30/10-2012 i 
lokale 42.0.17 (pavillon). 

basisgrupper
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Har du lyst til at gøre en forskel? 

- Så kom og hør nærmere om 3om1’s sponsorarbejde 

i Indien: 

Tirsdag den 23. oktober kl. 17 i IMCC-lokalet i studenterhuset holder vi  

introduktionsmøde. Så kom forbi, få et stykke kage og bliv lidt klogere  

Vi glæder os til at se dig 

3om1 

ALS tema og Månedsmøde

Mange kender Stephen Hawkings, men ikke mange kender den sygdom, som har lænket ham og mange 
andre til et liv i kørestol
Amyotrofisk Lateral Sklerose rammer flere og flere mennesker. 
Sygdommen som rammer de motoriske fiber, lammer de folk som rammes af denne uhyggelige sygdom som 
har gennemsnits overlevelses tid på ca. 3 år.
Kom og hør mere om denne sygdom med Dr.med Ole Gredal som er ekspert inden for ALS. d. 25 oktober 
klokken 17:00 i store mødesal på panum.

Herefter vil der være månedsmøde med følgende dagsorden

Velkomst
Formalia
Siden sidst og evaluering af motion og hjernen
Efterårets program
Start planlægning af forårets arrangementet
Julefrokost
evt.

Til nye bamselæger 
 
Først vil vi i Bamsehospitalet 
gerne sige rigtig meget tak til alle 
dem der dukkede op til info-
aftenen d. 10 oktober. Vi var 
rigtig glade for at se så mange 
nye ansigter.  
Desværre havde vi et mindre 
teknisk problem, hvilket vil sige 
at alle jeres e-mail adresser er 
forsvundet. Da vi meget gerne vil 
have dem igen, må I gerne skrive 
en mail til  
 

bamsehospitalet-kbh@imcc.dk 
 
Så vil vi kontakte jer med mere 
information når vi nærmer os 
det næste bamsehospital d. 6-9. 
November. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SOFAS – KLINIKOPHOLD med tilknytning til 
Harvard 
 
SOFAS, Studerendes Organisation For Akutmedicinsk Speciale. Er 
akutmedicin i din interesse? Kunne du være interesseret i at 
komme i klinik på et Hospital i Boston, med tilknytning til 
Harvard Medical School? Så kom ned ved den nye midlertidige 
studenterklub (ved den gamle kantine) tirsdag den 30/10 kl. 
17.00 til et uformelt arrangement hvor vi fortæller lidt om 
SOFAS og beretninger fra en studerende der har været i klinik 
på BIDMC i Boston, samt om hvordan du kan ansøge om at komme af 
sted. 
Har du lyst til at opleve akutmedicin helt tæt på i en 
veletableret afdeling med akutmedicineren i fokus så kig forbi 
www.sofas.dk og læs meget mere om alle vores kliniksteder. Vær 
opmærksom på, at der er kommet nye retningsliner og deadlines 
for alle SOFAS' kliniksteder. Ansøgningsfrist for et ophold i 
Boston 2013 er 1. November 2012. Send din ansøgning til 
akutmedicin@gmail.com. 
 
Håber at se mange fremmødte på tirsdag! 
Med venlig hilsen 
SOFAS Kbh. 

KOM TIL ÅRETS SUBSPECIALE 
FOREDRAG

d. 31.10 kl. 16.15!! (sted oplyses i næste MOK) 

Den kritisk syge patient og anæstesilægen
Multitraumer, operationskomplikationer, 
forgiftninger, svær kredsløbspåvirkning, 
svære komplikationer i CNS, .... alt det og 
mere kan lede til at patienter bliver indlagt 
på en intensiv afdeling med masser af 
kanyler i karrene, tuber i halsen, larmende 
apparater omkring sig og masser af person-
ale der hele tiden holder øje ved en og piller 
og hiver og og og.... 

Men hvad er det nu præcist der foregår 
på en intensiv afdeling? Hvad laver anæs-
tesilægen? Hvilke muligheder har man? 
Hvilke begrænsninger? Og hvordan bliver 
man intensivist? 
Alt dette og mere vil en sej Intensivlæge fra 
Rigshospitalets berømt berygtede afdeling 
4131 fortælle om og DU er hjerteligt invit-
eret til at deltage!



1414

 - af Helle Heinsen og Mads Lawaetz 

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i 
Boston ligger med en fantastisk udsigt over Charles 
river og Boston by. MEEI er placeret i den charme-
rende gamle bydel Beacon Hill. Boston er historisk 
set en meget interessant by, der husede den spirende 
frihedskamp for selvstændighed fra England, som i 
dag fejres den 4.juli som den amerikanske uafhæn-
gighedsdag. 

MEEI er et universitetshospital tilknyttet Har-
vard Medical School. Hospitalet er specialiceret 
udelukkende i øre-næse-hals -og øjensygdomme og 
er indenfor dette område et af de mest anerkendte 
hospitaler i USA.
Der er en høj grad af subspecialisering på hospitalet, 
men overordnet er ØNH-delen opdelt i otologi, lar-
yngologi, facialplastik, pædiatrisk ØNH, rhinologi 
og hoved-hals kirurgi. I stueetagen har hospitalet 
egen skadestue. Der er desuden en stor forskning-
saktivitet på stedet, primært indenfor otologien. 
MEEI deler matrikel med Massachusetts General 
Hospital, som rummer de fleste andre specialer og 
som ligeledes er et velrenommeret og anerkendt 
hospital i USA.

Vi startede vores ophold i denne historiske by en 
tidlig morgen først i juni, forventningsfulde og 
spændte på at skulle tilbringe en måned på et af 
USA's førende hospitaler og samtidig få lov til at 
opleve det amerikanske sundhedssystem indefra. 
 
På MEEI starter man kl. 6:00-7:00 med stuegang 
på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 pa-
tienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært 
patienter, der har gennemgået større canceropera-
tioner. Stuegangen bliver gennemført af et samlet 
team af yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt 
an af en ”chief-resident”, som tilser de indlagte 
patienter og fordeler dagens opgaver. Under stue-
gang hjalp vi til med det praktiske så som at række 
instrumenter, skifte forbindinger, fjerne suturer og 
dræn. Efter morgenstuegang havde vi mulighed for 
at spise en hurtig bid morgenmad i kantinen. Efter-
følgende var vi placeret enten på operationsgangen, 
i ambulatoriet eller i skadestuen. Der var her god 
fleksibilitet i programmet og vi havde mulighed for 
selv at ønske om specifik placering indenfor særlige 
interesseområder.  

Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi 
blev fordelt på operationsstuerne enten som første 
assistent eller sammen med en eller flere yngre 
læger. 
De ældre kirurger var generelt læringsmindede 
særligt overfor de yngre læger og som studerende 
var der mulighed for at lære rigtig meget. Vi fik 
lov til at suturere, brænde, klippe og enkelte gange 
selv indsætte skruer eller fridissekere afhængig af 
operatør.
Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er 
meget bredt og spænder fra mindre indgreb som 
tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, 

kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med 
halsdissektion og fri lap transplantationer. På MEEI 
er der omkring 10 operationsstuer disponible for 
øre-næse-hals kirurgiske operationer og med et tæt 
pakket operationsprogram, der varer til 17-18 tiden 
giver dette et særdeles stort patientflow. 

De dage vi ikke tilbragte på operationsstuen var vi i 
ambulatoriet eller i skadestuen. 
I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor di-
verse subspecialer.  Effektiviteten var imponerende 
og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte 
timer, så man måtte holde tungen lige i munden 
som medfølgende medicinstuderende, for ikke at 
blive hægtet af. Andre læger havde bedre tid og 
brugte meget energi på at undervise.  
I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, fik vi 
mulighed for at se patienter med blandede problem-
stillinger som eksempelvis: BBPV, akut otitis media, 
epistaxis osv. Specielt i skadestuen kunne vi selv få 
lov at se patienter og efterfølgende diskutere dem 
med en speciallæge. I fællesskab lagde vi så planer 
for videre udredning og behandling. Dette fik vi 
sommetider også mulighed for i ambulatoriet. Som 
dansk medicinstuderende skulle man lige vende sig 
til den mindre restriktive brug af CT-scanninger 
og den høje frekvens af MRSA infektioner. Både 
skadestuearbejdet og ambulatoriedagene var utrolig 
lærerige og lægerne søde og imødekommende. 
Generelt er arbejdsmentaliteten imponerende. De 
yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og 
går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer 
hvorfor de bliver så dygtige og erfarne på forhold-
svis kort tid.  En dansk 37-timers arbejdsuge er 
derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel 
slutter man dagen af med aftenstuegang, ved en 17 
tiden, når den sidste operation er overstået. Her 
foregår også overlevering til den yngre læge der har 
aften-nattevagten. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, 
teoretisk og praktisk. Her er meget forskning og 
mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet 
samlet under et tag. Der er en diversitet i patienter 
indenfor ØNH-specialet, og så har vi ikke engang 
nævnt det amerikanske hospitalsvæsen, som er en 
oplevelse i sig selv. Københavns Universitet dækker 
udgift til flybillet med maximalt 5000 kr. Alle andre 
udgifter som kost, logi, rejseforsikring og mal-
practice forsikring dækker man selv. Vi kan varmt 
anbefale opholdet for studerende med interesse for 
ØNH.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktper-
sonerne for udvekslingsaftalet: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@
rh.regionh.dk 
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@
rh.regionh.dk 

HARVARD MEDICAL SCHOOL – MASSACHUSETTS GENERAL 
HOSPITAL – VKO OPHOLD

REJSEBESKRIVELSE

Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 2013 kan 
sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel 
Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan 
findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Mads L. 
og Helle H.

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

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

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

Deadline er 31.10.12 kl.12.00. Opholdet er ske-
malagt til Januar 2013.  Københavns Universitet 
dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) 
men man skal selv sørge for at tegne en “malprac-
tice insurance” via en lokal forsikringsselskab I 
USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. 
Info-møde afholdes 3.10.12 kl.15.00 I auditoriet på 
ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

SCHOLARSTIPENDIATER TIL 
PRÆKLINISKE OG KLINISKE, 
PSYKIATRISKE FORSKNING-
SPROJEKTER.
 
Psykiatrisk Center København og Neuropsykia-
trisk Laboratorium, Rigshospitalet vil ansøge 
forskningsfonde om løn til 3 skolarstipendiater (1 
prækliniske og 2 kliniske).
 
Det prækliniske scholarstipendiat vil fokusere 
på studier af kolinerge muskarine receptorers 
betydning for alkoholafhængighed ved anvendelse 
af adfærdsstudier i almindelige og transgene mus 
(selvadministration af alkohol) evt. kombineret 
med anvendelse af mikrodialyseteknikken.
 
De kliniske scholarstipendiater vil indgå i et 
større blindet, randomiseret, placebokontrolleret 
klinisk studie, hvor effekten af GLP-1 recep-
torstimulation med liraglutid (Victoza) på metab-
oliske forstyrrelser hos antipsykotikabehandlede 
psykiatriske patienter undersøges (stimulation af 
GLP-1 receptoren har vist sig at kunne reducere 
dysglykæmi hos type2-diabetikere, men det er 
ikke undersøgt, om GLP-1 receptorstimulation 
kan reducere dysglykæmiske ændringer hos 
psykiatriske patienter i antipsykotisk behan-
dling).
 
Scholarstipendiaterne tænkes påbegyndt januar 
eller februar 2013.
 
Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgn-
ing og CV og skal sendes til professor Anders 
Fink-Jensen, Psykiatrisk afdeling O (Rigshos-
pitalet), Psykiatrisk Center København, email 
a.fink-jensen@dadlnet.dk.

Deadline 25. oktober kl. 16.

annoncer

Utrænede mænd søges! 
 
EXINT2 forsøget undersøger, om der er 
forskel på tarmhormonerne hos hhv. 
veltrænede og utrænede mænd.  
 
For at deltage, skal du være:  
Mand i alderen 20-30 år, rask, 
normalvægtig samt være  
utrænet og ikke dyrke motion 
regelmæssigt  
 
Deltagere skal møde op tre forskellige 
dage og får foretaget en konditest på 
motionscykel, en DEXA-scanning samt 
lavet to sukkerbelastningstests, en oral 
og en intravenøs. Der tages ved hver test 
9 blodprøver over 3½ time, svarende til 
ca. 100 ml blod i alt.  
To af dagene skal man møde fastende og 
efter forsøget er der frokost.  
 

Der gives vederlag for deltagelse i 
forsøget.  

 
Forsøget udføres på:  
Panum Instituttet, Bygning 12, 4.sal., 
Blegdamsvej 3B, 2200 KBH. N. 
Er du interesseret i at deltage eller 
ønsker mere information, så kontakt: 
 

Stud.med. Sina Dalby 
TELEFON: 5120 7119 

sina.dalby@sund.ku.dk 
 
 

Læge og Ph.d stud. Michael Taulo Lund 
TELEFON 3532 6002 

michaeltl@sund.ku.dk 
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Kom til møde om politisk NGO-arbejde som 
medicinstuderende, onsdag den 24. Oktober  kl. 
16:15 i Pavillonen!  (OBS – ændret dato!!)

TEMA: ”LÆGELIG FORE-
BYGGELSE ER OGSÅ FORE-
BYGGELSE AF KRIG.”

Vi er en flok medicinstuderende fra hele verden som 
er engageret under den lægelige NGO IPPNW/PSR – 
groft  ”Læger for socialt ansvar”,  som har modtaget 
fredsnobelprisen i 1985.  
Organisationens formål er at skabe en fredelig og 
mindre farlig verden ved bl.a. at være en diplomatisk 
formidler og faglig ekspert af de sundhedsrelaterede 
aspekter ved politiske beslutninger der vedrører 
krig, våbenbrug og menneskerettigheder. Vi søger at 
forebygge mod de skader på mennesker som vi læger 
ikke kan behandle. Derfor kører der internationalt 
to kampagner på initiativet af IPPNW, der begge 
beskæftiger sig med at få en international konven-
tioner om våbenhandel af små våben og atomvåben. 
I denne sammenhæng mødte vores internationale 
studenterrepræsentant selveste Ban Ki Moon og 
vores danske studenterrepresentant var til møde med 
en delegation i NATO’s hovedkvarter og kongres i 
Hiroshima i Japan. 
Vi vil gerne fortælle mere om vores arbejde og hvor-
for det er vigtigt at arbejde med det som læge.
Der serveres drikke og kage til mødet. 

Hvis du så vil lære om hvordan man laver og styrer 
en god kampagne og blive en del af vores multikul-
turelle fantastiske gruppe af medicinstuderende, så 
er du hjerteligt inviteret til at deltage på vores 
Action- and Campaigning Training Weekend
ved Furesøen nord for København den 26-28. Okto-
ber! 
Det er fuldstændig gratis at komme med! 
Skriv/ring til stud.med. Alix, alixschou@hotmail.com, 
27218115 for flere informationer eller læs mere og 
registrer dig på http://actionweekend.wordpress.com

Fjerde bog i Munksgaards serie om folksyg-
domme. Emner som diagnose og udredning, 
forebyggelse, akut/subakut behandling og 
rehabilitering beskrives af forfattere, der er 
specialister på området. Vinklen er tværfaglig, 
og bogen kan både bruges som grundbog og 
opslagsværk. 

Kr. 298,- (vejl.)
357 sider

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

APOPLEKSI
- sygdom, behandling og organisation

NYHED

Onsdag 14. november, kl. 19.30
Sted: Medicinsk Museion, Auditoriet, Bredgade 
62, 1260 K. Jesper V. Kragh, postdoc, ph.d., 
Medicinsk Museion

OM MORFINMISBRUG I 
DANMARK - 1870-1955

I 1820’erne begyndte en kommerciel produktion 
af morfin, og i løbet af få årtier blev morfin et 
meget anvendt lægemiddel. Men den omfattende 
brug af morfin førte også misbrugsproblemer 
med sig. I 1870’erne blev begrebet ”morfinisme” 
introduceret i dansk psykiatri, og i den 
efterfølgende tid blev de kroniske morfinister 
primært behandlet på landets sindssygehospitaler. 
Sammenlignet med nutidens stofmisbrugere 
havde morfinisterne imidlertid en helt anden 
social profil. Arkivalier fra danske hospitaler 
viser, at i perioden frem mod 1950’erne blev et 
stigende antal patienter indlagt til afvænning. 
Fra politisk hold blev der blev dog kun taget 
få initiativer til at bremse problemet, og først i 
1955 blev den første danske lov om euforiserende 
stoffer vedtaget af Folketinget. Foredraget vil 
beskrive morfinmisbrugets udvikling, hvem 
stofmisbrugerne var og diskutere baggrunden for 
den sene reaktion på problemet.
Foredraget er arrangeret af Dansk Medicinsk-
historisk Selskab. Der er gratis adgang for alle.

Studentermedhjælpere søges til 
forskningsprojekt i forløbet efter 
levertransplantation.

Jobbet består i indtastning i database fra 
journaloplysninger på Rigshospitalet, Hepa-
tologisk klinik, Blegdamsvej 9. Efter oplæring 
i hvordan databasen bruges og undervisning i 
grundlæggende viden om levertransplantation 
og almindelige komplikationer vil arbejdet være 
meget fleksibelt, så du selv bestemmer hvornår 
du vil arbejde og måske arbejde mere nogle uger 
end andre (fx ved eksamenstid).

Hvad forventes af dig? Du skal mindst have 
bestået til og med 5. semester, være omhyggelig 
og kunne lide at arbejde selvstændigt. Som 
udgangspunkt skal du kunne arbejde mindst 10 
timer per uge i gennemsnit og gerne mere.

Ansættelse efter FADLs overenskomst til stu-
dentermedhjælpere (pt 152 kr/time). Ansættelses-
varighed aftales individuelt, i første omgang med 
tiltrædelse 1. november 2012 og forventet mindst 
til februar 2013.

Er dette noget for dig? Så send en ansøgning inkl. 
karakterudtræk til Gro Askgaard, gask@dadlnet.
dk senest d. 19. oktober.

Vi søger en årsstuderende (stud.med., stud. scient, 
stud. scient hum biol) til et projekt som omhandler 
lægemidlers påvirkning af mitokontriefunktion.
Vi har preliminære data, som tyder på at mitokon-
triefunktionen 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 dyreforsøg.

Projektet kan anvendes til en master afhandling, 
og kan evt aflønnes ca svarende til et scholarstipen-
dium.
For nærmere henvendelse kontakt:
Professor, Overlæge, dr.med. Henrik Enghusen 
Poulsen, Klinisk farmakologisk laboratorium 
Q7642, Rigshospitalet, hepo@rh.dk tlf 35457671
Lektor, ph.d. Robert Boushel, Biomedicinsk Institut, 
Panum, boushel@sund.ku.dk, 3532 3865/7423

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES.
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S e l s k a b  f o r  M e d i c i n s k  S t u d e n t e r f o r s k n i n g  i n v i t e r e r  t i l  
 5 .  K o n g r e s  f o r  M e d i c i n s k  S t u d e n t e r f o r s k n i n g !  

 
 

Arrangementet inkluderer: 
 Bustransport tur/retur 
 To overnatninger med fuld forplejning 
 Et fagligt inspirerende videnskabeligt program 
 Gallamiddag 
 Præmier til de bedste præsentationer 

 
 
 

 
Målgruppe: studenterforskere - forhenværende/nuværende/kommende 
Tilmelding: 1. oktober til 1. december 2012 - se hjemmesiden 
Deltagerpris: DKK 2.500 
 
Deltagerbegrænsning (først-til-mølle) 
  

 Præsentér din forskning i et uformelt, men fagligt forum  

 Network med andre studenterforskere fra hele landet 

 Lær nyt, bli
 

 inspireret! 
 

8 . - 1 0 .  m a r t s  2 0 1 3  –  H o t e l  G l .  A v e r n æ s  

Opslag

Medicinstuderende søges til klinisk projekt, iPower, på hjertemedicinsk afdeling, 
Bispebjerg Hospital 

Vi søger en medicinstuderende på 7. semester eller senere; initelt til timelønnet 
forefaldende forskningsarbejde og fra 1. Februar 2013 opstart af et fuldtids et-
årigt forskningsprojekt på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Projektet, 
kaldet iPower, er et multicenter forskningsprojekt med deltagelse af hjerte-
medicinske afdelinger fra Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital, 
Odense og Århus. Projektet omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der 
ikke er fundet stenose på koronararterier ved KAG. Symptomerne hos en del af 
kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med 
forskellige diagnostiske metoder bla ekkokardiografi med koronar flow reserve 
målinger, måling af endotel funktion, PET, CT og MR. 
Den forskningsårsstuderende skal varetage eget delstudie i tæt samarbejde 
med medarbejdere i vores forskningsenhed og  sammen med de phD-studerende 
varetage inklusion og undersøgelse af patienter.
Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i forskning og ønsker at delt-
age i et dedikeret team. 

Opstart snarest muligt.

Send en kort motiveret ansøgning inkl. karakter udskrifter senest d. 4/11 til 
Professor Eva Prescott, kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital, Eva.Irene.
Bossano.Prescott@regionh.dk snarest muligt.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.D. studerende, Marie 
Michelsen; telefon 4026 3283

Forskningsårsstuderende søges til Klinisk Farmakologisk Laboratorium

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

Arrangementer
Foredrag 7. november kl 16.15 “Hvor skal jeg søge tilladelser?” 

Skal du i gang med at opstarte et forskningsprojekt og søge
tilladelser, inden du kan komme i gang? Så kom og hør Videnskabsetisk
Komité fortælle om, hvor og hvordan man søger tilladelser. PUFF vil
desuden fortælle om andre instanser, hvor man skal søge tilladelser.
Det er 7. november kl 16.15 i store mødesal.
Vi glæder os til at se jer!

Andre kommende arrangementer

6. november: Månedsmøde om “Det gode abstract”
10-11 november: Kursus i basal SAS-programmering
3. december: Kursus i præsentationsteknik
4. december: Månedsmøde med julehygge.

 

Til spændende projekt i urogynækologi 

 
Illustrationerne tilhører Kontinensforeningen - www.kontinens.dk 

Emne: Komplikationer ved operationer for inkontinens 

Vi ønsker en opgørelse af komplikationer ved inkontinensoperationer i Danmark for perioden 2007-2011. 
Oplysningerne skal indgå i et ph.d. studium, der overordnet belyser  variation i  den kirurgiske kvalitet inden 

for behandling af urininkontinens i Danmark. 

Metode: Journalgennemgang 

Der skal gennemgås komplikationer ved gennemgang af journaler. Dertil er udarbejdet et journalskema på 
baggrund af Clavien-Dindos standard klassifikation af kirurgiske komplikationer. I startfase og undervejs vil 

vejledergruppe og undertegnede være behjælpelig i processen.Der forventes en del rejseaktivitet 

Vejledergruppe: Professor ,dr .med Knut Borch-Johnsen, overlæge, lektor Ulrik Kesmodel og professor, dr 
med Gunnar Lose. 

Finansiering: Der skaL søges fondsmidler. 
Startperiode: efterår 2013 

Kontakt: 

Interesseret? Kontakt: Margrethe F. Hansen: mfoss@health.sdu.dk 

Senest 2.november 2012 

 

SØGES: MEDICINSTUDERENDE 
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Nu lægger mørket sig over landet. De korte dage betyder, at 
der er mere tid til at kigge på stjerner og det gør horoskoper 
endnu mere relevante. Eller noget.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Efter efterårsferien er du frisk og udhvilet og kaster 
dig over studiet med fornyet gejst. Hvis du ikke har 
haft efterårsferie, så vil du finde fornyet energi på 
bunden af adskildelige kaffekrus. Med kaffe i. Eller 
Yoga.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Efterårsferien har efterladt dig forvirret og vred. 
Dette går ud over dit arrangemet i studiet, forhåbeligt 
i form af en fanatisk arbejdslyst, muligvis i form af 
en destruktiv og ubehagelig attitude.

Vædderen
20. marts - 19. april
Din uinteressante efterårs ferie har efterladt dig med 
en voldsom eventyrlyst. Trods dine ihærdige forsøg 
på at orkestere spændende oplevelser i hverdagen, vil 
dit liv fortsat være indholdsløst og groteskt kedeligt.

Tyren
20. april - 20. maj
Du har brugt lang tid på at dyrke din interesse for 
narhvaler. Det giver ikke pote til fester.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Dit sexliv kommer i vejen for stuidet. Ikke nødven-
digvis på en dårlig måde. Overvej at finde medicinsk 
kompendium på lydbånd. Multitasking er vigtigt i 
det moderne samfund.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Det tiltagene mørke går dig virkeligt på. Du forsøger 
at modvirke det ydre mørke ved at gå i lyst tøj. Du 
har begrænset succes med dette projekt, men ultima-
tivt er det bedre end ingenting.

Løven
22. juli - 22. aug.
Det er ikke rigtigt gået op for dig at der har været 
efterårsferie, muligvis fordi du ikke har haft efterårs-
ferie, muligvis fordi din indsigt i hvad der foregår er 
meget begrænset. Uanset hvad fortsætter du som om 
intet var hændt.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
De korte dage bliver fortolket som en god undskyldn-
ing for at sove ekstra meget. En beslutning du ikke 
fortryder før du begynder på eksamenslæsning en 
gang i december.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Solen skinner altid på facebook. så du vælger at isolere 
dig på nettet. Du får ca. 100 nye facebook venner, 
men mister 43% af dine rigtige venner. Dette opdager 
du først en gang i april. Prøv at komme ud i ny og 
næ.  Særligt næ.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er tæt på sammenbrudets rand pga. mørket og den 
manglende efterårsferie. Jeg anbefaler store mængder 
chokolade og moderate mængder øl. Husk at blande 
op med en løbetur i regnen fra tid til anden.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Din efterårsferie er gået med at pjække fra panum 
og derved skabe din egen velfortjente ferie. Alle du 
nye mennesker på panum forvirre dig (de har fået 
nye frisure). Jeg anbefaler at tage det stille og roligt.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du knokler på som altid (hvis du normalt ikke knokler 
på, så fortsætter du i samme stil, men med en mere 
arbejdsom attitude). Du fantasere om at blive kaptejn 
på en frigat og jage kæmpeblæksprutter.
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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

Kommende aktiviteter

»  18. oktober - Repræsentantskabsmøde

FADLs Repræsentantskab 2012

Fredag den 12/10 blev der afholdt ordinær Generalforsamling i FADL. Der var et stort fremmøde både til selve Generalforsamlingen 
og til den efterfølgende fest. Hele ugen op til Generalforsamlingen var det muligt at afgive sin stemme til FADLs Repræsentantskab 
2012-2013, og det blev til i alt 345 stemmer fordelt på de 25 opstillede kandidater. 
Resultatet blev som følger:

Kasper Gasbjerg                                                         85

Thomas Svare Ehlers                                               63

Peder Emil Warming                                               59

Signe Stensen                                                             58

Jonas Olsen                                                                 55

Jesper Brink Svendsen                                              51

Pelle Petersen                                                            46

Karen Brorup Heje Pedersen                                  41

Nicolai Lloyd Park Hughes                                     35

Gitte Hedermann Pedersen                                    34

Mads Marstrand Helsted                                        34

Emil Knudsen List                                                    32

Joachim Paulsen                                                       32

Mathias Melgaard                                                    30

Amina Nielsen Nardo-Marino                               30

Morten Hvidtfeldt                                                    21

Erika Nodin                                                                19

Rasmus Vogelsang                                                    18

Niels West Christensen                                            17

Josefi ne Tangen Jensen                                             17

Bobby Lo                                                                     17

Gitte Aabye                                                                16

Joachim Aidt Becker                                                16

Martin Frendø-Sørensen                                           8

Mette Arbjørn                                                             6

Kandidater Antal stemmer

Europæiske 
Som medlem af FADL kan du få 25% rabat på Ung-
domsrejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring.

Forsikringen gælder i op til 18 måneder under ferie, 
studie og/eller arbejde. Du må dog ikke være fyldt 
35 år. Vælger du en selvrisiko på kr. 1.000, kan du få 
yderligere rabat.

Derudover kan du få 25 % rabat på afbestillings- og 
årsrejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring.

På FADLs hjemmeside www.fadl.dk/For medlemmer/
Europæiske får du direkte adgang til forsikringen, som 
tegnes direkte via Europæiske.

FADLs Forlag havde i anledning af Generalforsamlin-
gen valgt at donere to bøger, som senere på aftenen 
blev uddelt til to heldige vindere.
Vivian Kliim-Hansen vandt ”Klinikbogen” af Kim Bart-
holdy og Jane Kallesøe, mens Charlotte Dellgren Gene-
ser vandt bogen ”Få mere lyst” af Jesper Bay-Hansen.

Tillykke til dem!

Bøger fra FADLs Forlag

kredsforeningen
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Kære Mok

Endnu engang tak for jeres gode råd – du er fantastisk 

Markus O. Jeg var i torsdags hjemme hos min ”læge-

snack”, hvor vi lavede lækker mad og så film på hans store 

fladskærm. (Virkelig nice lejlighed – kæmpe turn-on)

Efter maden satte vi os i sofaen, hvor det straks blev mere 

intimt. Jeg fulgte jeres råd og styrede mine lyster, mens jeg 

legende pirrede ham. Jeg formåede at tage hjem uden at 

afsløre min uheldige situation, men kom dog hjem med det 

andet problem.

Under sofa-hyggen fik jeg mærket lidt mellem benene 

på ham… uden på buksen.. og ja… det var ikke 

imponerende. Nu er jeg derfor ikke lige så hooked på ham, 

selvom det er ret tarveligt. Han har skrevet og spurgt om 

vi skal ses igen, men jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Han 

kan vel godt være god i sengen alligevel? Skal jeg give det 

en chance?

Med kærlig hilsen Den fortvivlede tøz

Kære Fortivlede Tøz

Jeg må indrømme at din frygt er en meget normal frygt. Denne frygt 
er startet af pornoindustrien. Jeg kan sige at det ikke er videnskabeligt 
bevist at en mindre tissemand giver et dårligere samleje.

Af: Markus/MOK.red.

Du kan dog ikke være sikker på han har en penis. Normalt så vil hankøns væsen-
er ikke sidde med deres ædlere dele meget åbenlyst eregerede når de ikke har 
været sammen med pigen før. Derfor betyder det du mærkede uden på bukserne 
ikke nødvendigvis at han har en penis under gennemsnittet.

Der er delspørgsmål i dette spørgsmål. Det første er om hvordan man finder ud 
af størrelsen da det slet ikke er repræsentativt størrelsen at røre uspecifikt 
uden på bukserne. Her henvises til Figur 1 der er et forslag til løsningen.

Meget kort kan man sige at et lille svaber kan være ligesågod som en mon-
ster en af slagsen. Men man kan jo arbejde mod god sex. Så her er nogle 
generelle tips til hvordan man forbedre sit sexliv.

Find ud af hvornår han har fødselsdag
Når han har fødselsdag kan du "som en joke" give ham en karma sutra bog 
som han jo kan læse. Det kan jo gøre at han kan øge sine evner, eller hvis 
du giver ham den så ved du også hvor meget han ved om "god sex" når du 
ser på hans reaktion.

God sex første gang
Det er sjældent at man har god sex første gang. derfor foreslår jeg at man 
bare kan træne sig op til at blive god. Du kan evt. se det som en tjeneste til 
resten af pigerne i verden. Husk at kommunikere med ham om hvad han 
gør godt og hvad han kan gøre bedre næste gang. 

Brug sexlegetøj
Sexlegetøj er genialt til at sex bliver godt ligegyldigt om det er dobbelt-
søstjerne-sex. Brug alt hvad du kan komme i nærheden af af delfiner, 
vibratorer og håndjern.

Glem alt om rollespil
Ja mange foreslår at rollespil spiker sexlivet op. Glem dette! METHOD 
ACTING virker meget bedre. Hvis du har en voldtægts fantasi så istedet for 
at rollespille så få "lægen" til at ville knalde dig nok til at han vil voldtage 
dig. Måske giv dig selv noget rohybnol for at være sikker. 

Udfordr ham i sengen og tag hvad du gerne vil have
Sørg for at han ikke bare får hvad han vil have. Han skal ikke få lov til at give dig 
den analt ved første samleje. Han skal arbejde sig op imod dette. Du kan evt. få 
ham til at få dig til at komme før han må komme. Du skal ikke lytte til Odense 
Assholes som udtaler: stifter din tarm fordi jeg ved du kan lide det og du er så 
klam er du finder dig i det.

Til slut vil jeg bare gerne sige at du skal behandle sex som noget du kun giver 
væk til sepcielle arrangementer og ikke bare som en hverdagsting. Du er en 
prinsesse og prinsen skal vinde din gunst før han får nøgle til dit kyskhedsbælte.

Han skal fanme være det værd før du opgiver din gunst!

MARKUS O'S DATINGRÅD

Tør du spørge ligeud om ædlere dele?
Er der så meget seksuel tension i jeres forhold 
at du tør spørge ligeud om han vil beskrive sine 
ædlere dele. Dette kunne evt. være som en del af 
SMS flirt.

Så har du forhåbenlig et nogenlunde 
ærligt svar. Svaret skal dog altid tages 
med en gran salt så må du vurdere 
om den er god nok til dig.

JANEJ

NEJ, jeg har ikke lyst til 
at møde med ham før jeg 
kender størrelsen

JA
Så har du en god idé om størrelsen og 
så kan du jo let derefter gå videre til 
sex hvis du har lyst.

JA Du skal tage højde for hvem du spørg-
er hvis de har haft en dårlig oplevelse 
med ham så kan deres beskrivelse 
være meget fordrejet.

NEJ, jeg kan ikke finde 
nogen af hans tidligere 
flirts. 

Begynd at lave massivt mange knibeøvelser 
Dette er for at være sikker på at den svaber under 
gennemsnittet stadig giver en god effekt.

Figur 1: Løsningsforslag til den første problemstilling om hvordan man finder ud af størrelsen på 
en svaber.

Kontakt nogen af hans tidligere flirts
Det virker måske lidt stalker agtigt men det kan 
også blive kaldt god og grundig research.

Mød og massér hinanden
Hvis du har lyst til at mødes med ham igen kan du 
aftale at have en massage date. Hvor man kun har 
undertøj på så kan man være mere sikker når den 
lille bliver glad.

MILLES FORSLAG: 

Kære fortvivlede tøz  
Der er ingen tvivl om at det er et stor 
problem du er stødt ind i. På nuværende 
tidspunkt er der to muligheder, du giver ham 
en chance for at vise sin værdighed. eller at 
du dropper ham nu. Nedenfor vil vi hjælpe 
dig med at tage det rigtige valg. 

Dump ham NU!
Der er ingen tvivl om at du som kvinde ikke 
skal tage til takke med det næstbedste, og 
hvis du er sikker i din tro kan du derfor lige 
så godt droppe ham nu. På den måde ender 
du heller ikke med at virke som en runde-
trunte bare for at opdage at hans manddom 
mest af alt minder om en cocktailpølse. 

Tjek hans fingerfærdigheder
Hvis du er gået hen og blevet så vild med 
ham at du vil kunne se hen over hans lille 
problem, her er det jo ikke at forglemme at 
han næsten er læge. 
Så er der muligheden for at han er virkelig 
god til at bruge fingerne. Du kan undersøge 
dette ved at du lader ham afprøve sine 
færdigheder på dig, men tilbage til runde-
trunte problematikken kan du lokke ham 
til noget finmotorisk. Vi på redaktionen vil 
anbefale strikning - Hvis han nægter så lok 
med han må se dine bryster bagefter. Det 
virker ALTID. 

Afprøv ham 
Vi synes at du skal give ham en chance for at 
vise hvad han er værd, og hvad der rent fak-
tisk findes i de bukser. Selv hvis den viser sig 
at være lille, kan du som medicinstuderende 
lige så godt indse, der er flest følereceptorer i 
de nederste 4 cm af skeden. 
Så kan du jo altid dumpe ham bagefter, så 
har du også fået et gratis måltid. Hvilket man 
ikke sætte nok pris på som studerende. 

Undersøg sagerne 
Her til sidst vil vi komme med en opfordring 
til at undersøge sagerne i fremtiden - så du 
ikke ender med at stå i samme situation igen. 
Eftersom svømmehallens herreomklædn-
ing virker som reservat for middelaldrende 
mænd, er dette ikke en umiddelbar løsning. 
Men fortvivl ej, skakten er   svaret på dine 
bønner. Hvis det er en ikke-mediciner du 
har øjenene på kan du lokke ham til at være 
croquis-tegning.
Husk dog at den slappe størrelse ikke altid 
siger noget om den erigerede. Dog har vi 
aldrig oplevet at den bliver mindre. 

pigespalte
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