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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:  Dennis og Kasper

Denne redaktion

2
0
1
1
-
2
0
1
2

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

Onsdag: MOK NR. 9 UDKOMMER. SATS HOLDER SUBSPECIALE-
FOREDRAG I PAVILONEN KL. 16.15

Torsdag: SIMON SKAL PÅ DATE MED LAURA CHRISTENSEN FRA 
"MIDSOMMER." 0. PLOLGTURNERING AFHOLDES. ANNA MARTHA LÆSER 
3. SEMESTERS PENSUM 3 GANGE PÅ EN DAG FOR 3. GANG.

Fredag: PJ HOLDER "ANGER MANAGEMENT"-SEMINAR, HVOR 
HAN LÆRER FOLK AT LEDE VHA. VREDE.

Lørdag: PLOLG AFHOLDER FØRSTE TURNERING UNDER STOR 
FESTIVITAS OG ÆRE. 

Søndag: DENNIS MØDES MED NOGLE VENNER PÅ KOLLEGIET OG 
LAVER EN "DIN MOR"-JOKE, SOM ALLE GRINER AF, SELVOM DEN EGENT-
LIGT IKKE VAR SÅ SJOV.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE. MOK BLIVER I ØVRIGT KÅRET 
SOM ÅRETS PERSON I TIME MAGAZINE.
  

Tirsdag: SIMON INDRØMMER, AT HAN SLET IKKE HAVDE NOGEN 
DATE MED LAURA CHRISTENSEN MEN BARE ER ENSOM OG GERNE VIL 
VIRKE POPULÆR. MILLE BEGYNDER DESUDEN AT SPISE SUPPE OG IS 
IGEN

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:

178 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE:

I DAG!
ny deadline: 212 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33studievejldening

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

NY læsemakkerportal på KUnet!

Kære medicinstuderende,
Studievejledningen for Medicin kan nu med glæde orientere Jer om, at vi nu 
har fået oprettet en læsemakkerportal. Man kan bruge denne portal til at an-
noncere på, når man leder efter en læsemakker. Man kan specificere, hvilke(n) 
eksamen(er) det drejer sig om, hvilke tidsrum man kan mødes og andre relevante 
forhold, når man skal finde sig den ideelle læsemakker. 
Du kan finde den nye portal på: www.kunet.dk -> Mine enheder (i boksen yderst 
til højre) -> Bachelor/Kandidat i Medicin -> Undervisning (i boksen yderst til 
venstre) -> Læsegrupper -> ”Find en læsemakker”.

Læsegrupper eller en læsemakker kan være en stor hjælp i løbet af din uddan-
nelse. Ved at arbejde i grupper lærer du at arbejde med andre mennesker, og 
det er ofte mere motiverende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. I 
læsegrupper vil I også kunne udnytte hinandens styrker og på den måde blive 
stærkere sammen.

Gode råd om læsegrupper:

Lav aftaler for læsegruppen fra starten!
• Hvor ofte skal I mødes? 
• Mødes I på universitetet eller privat? 
• Hvor lang tid skal I arbejde ad gangen? 
• Hvordan kommunikerer I undervejs - pr. e-mail/sms/grupperum? 
• Hvordan fordeles mødelederrollen - fast eller på skift? 
• Hvordan planlægger I gruppens arbejde og mål - løbende eller i starten af 
semesteret? 

• Hvordan (og hvem) opsummerer og dokumenterer I dagens arbejde? 
• Skal I have forskellige roller - og hvilke? 
• Skal I lave referat af møderne? 

Overvej også
• At I ved beslutninger har en talerunde så alle høres. 
• At I skiftes til roller så alle bidrager til at skrive referat og være ordstyrer. 
• At afstemme jeres ambitionsniveau for gruppearbejdet. 
• At diskutere arbejdsdelingen 
• At faglig uenighed er en styrke og styrker jeres faglige argumentationsevner. 

Fravær
• Hvordan og hvornår melder I afbud til et møde? 
• Ved fravær, hvordan sikrer I at vedkommende holdes opdateret? 

Konfliktløsning
• Hvilke problemer kunne opstå i samarbejdet? 
• Hvordan vil I håndtere dem? 
• Hvad skal der ske, hvis en af jer bryder en aftale? 
• Hvordan sikrer I bedst, at I overholder jeres aftaler? 

Vi håber, at I vil gøre brug af og får gavn af den nye portal!

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Gravid og eksamen?

Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du 
få bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får 
du ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis 
den varer mere end 2½ time. Du skal henvende 
dig på eksamenskontoret senest 14 dage før 
eksamen, medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og 
har særlige graviditetsgener, kan du søge om 
forlænget tid til skriftlig eksamen. Gravid-
itetsgenerne skal dokumenteres med lægeerk-
læring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke 
nok. I studievejledningen kan vi hjælpe dig med 
at udfærdige en dispensation. 

Hvis du skal amme et barn der er under 6 
måneder gammelt, kan du også få bevilget 25 % 
tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er af 
over 2½ times varighed. 

Læs mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, 
Kandidat eller Bachelor i medicin, uddannels-
ens forløb, barsel og orlov.

Du finder blanketten til at søge en dispensation 
via www.medicin.ku.dk under ”blanketter”.

- Studievejledningen for Medicin

Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige ek-
saminer? Så har Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig igennem 
eksaminerne. Eneste krav er, at du kan dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer. 
Ordblindhed kan påvirke din evne til at formulere dig på en sådan måde, at man 
ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til ens faglige niveau. 
På den baggrund har universitetet en række tilbud til dig. Kontakt studievejled-
ningen eller kig ind på http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/sociale_forhold, 
hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit studie, eller følg linket fra vores 
hjemmeside www.medicin.ku.dk/vejledning.

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid til 
dine eksaminer. Blanketten til dispensationsansøgningen finder du på www.sund.
ku.dk/for_studerende/blanketter/. Blanketten hedder ”dispensation om andet på 
medicin uddannelsen”. 
På computerne til eksamen er der desuden installeret ordblindeprogrammet 
"Vise ord" med ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske 
Fagudtryk. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det med en dysleksitest fra en 
offentlig institution. Testen må højst være et år gammel. Dette gælder også for 
svenske og norske studerende.

- Studievejledningen for Medicin

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 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 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 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/studievejledning/kursus_i_studieteknik/
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Hvilke oplevelser har du haft som studerende med et 
handicap?

1. års studerende på Københavns Universitet søges til et interview om er-
faringer med at studere og hvilke oplevelser og barrierer, der i den forbindelse 
kan være.

At have et handicap er en bred betegnelse og dækker derfor over mange ting. 
Det kan være alt fra bevægelseshandicap, til kommunikationshandicap som 
fx hørehandicap, synshandicap og ordblindhed, til psykiske handicap som fx 
ADHD, depressioner og autismespektrumsforstyrrelser til fysiske sygdomme 
som fx gigt og diabetes.

Den indsamlede viden vil medvirke i projektet ”Handicappolitikker på uddan-
nelsesinstitutionerne”, som er et 4-årigt satspuljeprojekt ’Sammenslutningen 
af Unge Med Handicap’ står bag. Formålet er således at skabe et bedre stud-
iemiljø for KU’s studerende med handicap

Læs mere om projektet på www.hpu.nu

Kontakt:

Daniel Sonntag, projektmedarbejder
Telefon: + 45 36 38 85 22
daniel@sumh.dk 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Association of Youth with Disabilities
Kløverprisvej 10B / 2650 Hvidovre / Tlf: +45 36 38 85 55
sumh@sumh.dk / www.sumh.dk

Hvilke oplevelser har du haft som studerende med et handicap? 
 
1. års studerende på Københavns Universitet søges til et interview om erfaringer med at studere og hvilke 
oplevelser og barrierer, der i den forbindelse kan være. 
 
At have et handicap er en bred betegnelse og dækker derfor over mange ting. Det kan være alt fra 
bevægelseshandicap, til kommunikationshandicap som fx hørehandicap, synshandicap og ordblindhed, til 
psykiske handicap som fx ADHD, depressioner og autismespektrumsforstyrrelser til fysiske sygdomme som 
fx gigt og diabetes. 
 
Den indsamlede viden vil medvirke i projektet ”Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne”, som er 
et 4-årigt satspuljeprojekt ’Sammenslutningen af Unge Med Handicap’ står bag. Formålet er således at 
skabe et bedre studiemiljø for KU’s studerende med handicap 
 
 
Læs mere om projektet på www.hpu.nu 
 
Kontakt: 
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Tid og evighed VIII – Einsteins drømme

Jeg vil gå en lidt anden vej i dag. 
26. april 1905
I denne verden er det straks tydeligt, at det går 
underligt til. Man ser ingen huse i dalene eller på 
sletterne. Alle bor oppe i bjergene.

På et eller andet tidspunkt i fortiden opdagede vid-
enskabsmændene, at tiden går langsommere og lang-
sommere, jo længere man kommer væk fra jordens 
kerne. Virkningen er minimal, men den kan måles 
med de allerfølsomste instrumenter. Da fænomenet 
først var blevet kendt, flyttede nogle enkelte men-
nesker, for hvem det var magtpåliggende at forblive 
unge, op i bjergene. Nu er alle huse bygget på Dom, 
Matterhorn, Monte Rosa og andre højtliggende om-
råder. Det er umuligt at sælge boliger andre steder.

Mange stiller sig ikke tilfreds med at anbringe deres 
hjem på et bjerg. For at opnå den maksimale virkn-
ing har de bygget deres huse på pæle. Bjergtoppene 
verden over er sat til med den slags huse, som på 
afstand ligner en flok fede fugle, der sidder og hviler 
sig på lange tynde ben. De, der er mest ivrige efter 
at leve længst muligt, har bygget deres huse på de 
højeste pæle. Ja, der er nogle af husene, der hæver 
sig mellem en halv og en hel kilometer i vejret på 
deres ranglede ben af træ. Højde er blevet status. 
Når en person ser opad fra sit køkkenvindue for at 
få øje på sin nabo, tror han, at denne nabo ikke vil 
blive stiv i leddene lige så hurtigt som han selv, ikke 
så tidligt vil tabe håret, ikke så tidligt blive rynket, 
ikke miste lysten til kærlighed så tidligt. På samme 
måde har en person, der kikker ned på et andet hus, 
en tendens til at afskrive dets beboere som fortabte, 
svage og kortsynede. Nogle praler af, at der har levet 
hele deres liv højt oppe, at de blev født i det højest 
beliggende hus på den højeste bjergtop og aldrig har 
været nede. De priser deres ungdom i spejlet og går 
nøgne rundt på deres balkoner.

En gang imellem tvinger en uopsættelig forretning 
folk til at komme ned fra deres huse, og det gør de 
i en fart, de skynder sig ned på jorden ad deres høje 
stiger, løber hen til en anden stige eller ned i dalen, 
udfører deres forretninger og vender derpå så hur-
tigt som muligt tilbage til deres huse eller til andre 
højtliggende steder. De ved, at for hvert skridt nedad 
går tiden en lille bitte smule hurtigere, og de bliver 
lidt tidligere gamle. Folk nede i jordhøjde sidder ald-
rig ned. De løber af sted med deres dokumentmapper 
eller købmandsvarer i hånden.

Et lille antal af beboerne i hver by er holdt op med at 
tage sig af, om de bliver nogle sekunder tidligere æl-
dre end deres naboer. Disse eventyrlystne sjæle kom-
mer ned i den nedre verden nogle dage ad gangen, 
ligger og driver under træerne, der vokser i dalene, 
svømmer dovent i søerne, der ligger under varmere 
himmelstrøg, ruller rundt på den flade mark. De 
ser dårligt nok på deres ure og kan ikke fortælle én, 
om det er mandag eller tirsdag. Når de andre løber 
misbilligende forbi dem, smiler de bare.

I tidens løb har folk glemt grunden til, at der er 
bedre højt oppe. Ikke desto mindre bor de fortsat 
oppe i bjergene, undgår så vidt muligt lavereliggende 
områder, lærer deres børn at undgå børn nedefra. 
De tåler af gammel vane kulden i bjergene og nyder 
ubehaget som en del af deres gode opdragelse. De 
har endog overbevist sig selv om, at tynd luft er god 
for kroppen og er som en logisk følge heraf gået på 
diæt og nægter at indtage andet end den allerlet-
teste mad. Efterhånden er befolkningen blevet tynd 
ligesom luften, benet, gammel før tiden.

Teksten er fra Alan Lightmans lille bog Einsteins 
drømme fra 1993. Bogen rummer en samling 
drømme drømt af en ung kontormand i Bern i 1905. 
I vågen tilstand har den unge mand storslåede 
teorier om tidens beskaffenhed, og han er i gang med 
at skrive en afhandling om tidens relative natur. Om 
natten omsætter hans tanker sig til sære, konkrete 
og poetiske billeder af verdener, hvor tiden har for-

skellige egenskaber. Den unge mand hedder Albert 
Einstein.

14. maj 1905

Der findes et sted, hvor tiden står stille. Regn-
dråberne hænger ubevægelige i luften. Urpendul-
erne svæver midt i deres sving. Hundene løfter 
snuden i tavse hyl. Fodgængerne står ubevægelige i 
støvede gader, deres ben er løftede, som om de holdes 
oppe af snore. Duften af dadler, mangoer, koriander, 
kommen hænger i rummet.

Efterhånden som en rejsende kommer nærmere 
dette sted, uanset fra hvilken retning, bevæger han 
sig langsommere og langsommere…

Lise Lotz,
Akademisk medarbejder
________________________________________________
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 foretager kirkelige handlinger 
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Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
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nægter at indtage andet end den allerletteste mad. Efterhånden er befolkningen blevet tynd ligesom luften, 
benet, gammel før tiden. 

Teksten er fra Alan Lightmans lille bog Einsteins drømme fra 1993. Bogen rummer en samling drømme 
drømt af en ung kontormand i Bern i 1905. I vågen tilstand har den unge mand storslåede teorier om tidens 
beskaffenhed, og han er i gang med at skrive en afhandling om tidens relative natur. Om natten omsætter 
hans tanker sig til sære, konkrete og poetiske billeder af verdener, hvor tiden har forskellige egenskaber. Den 
unge mand hedder Albert Einstein. 

14. maj 1905 

Der findes et sted, hvor tiden står stille. Regndråberne hænger ubevægelige i luften. Urpendulerne svæver 
midt i deres sving. Hundene løfter snuden i tavse hyl. Fodgængerne står ubevægelige i støvede gader, deres 
ben er løftede, som om de holdes oppe af snore. Duften af dadler, mangoer, koriander, kommen hænger i 
rummet. 

Efterhånden som en rejsende kommer nærmere dette sted, uanset fra hvilken retning, bevæger han sig 
langsommere og langsommere… 

Lise Lotz, 
Akademisk medarbejder
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Seminar: 
Meditation og bevidsthed: Nye spor i 
hjerneforskningen

Hvad foregår der i hjernen på en buddhistisk 
munk, når han trækker sig tilbage fra livets da-
glige trummerum og sætter sig til at meditere 
på en bjergtop eller i en kølig celle? Adskiller 
munkens hjerneaktivitet sig væsentligt fra det, 
som kan iagttages hos moderne mennesker, der går 
på meditationskursus for at lære at slappe af og 
klare det daglige stress?

Meditationslærer i Acem, overlæge, lektor, dr. 
med. og ph.d. Merete Lund Hetland, fortæller om 
den nyeste forskning i meditation i et foredrag på 
Københavns Universitet den 31. oktober.

I disse år er der inden for forskningen en voksende 
interesse for meditations påvirkning af hjernen. 
Meditation er blevet et modefænomen i hjernefor-
skningen, men meditation er mange ting. Begrebet 
dækker over teknikker, der er lige så forskellige 
som sportsgrene som skak og fodbold.

Nogle teknikker fokuserer på den mediterendes 
evne til at koncentrere sig om et objekt, ånd-
edrættet, en lyd, en følelse eller andet, mens andre 
lægger vægt på at skabe størst mulig frihed i bevi-

dstheden, sådan at spontane, ikke styrede process-
er får de bedst mulige betingelser for at leve sig ud. 
Nogle meditationsteknikker foregår i en religiøs 
ramme, andre er neutrale.

Selv om forskning i meditationens påvirkning af 
hjerne og krop stadig befinder sig i sin indledende 
fase tyder foreløbige resultater på, at meditation 
begrænser de skadelige fysiske og psykologiske 
konsekvenser af stress. Målinger af hjerneaktivitet 
under meditation viser, at bevidstheden forandrer 
sig, men at den mediterende stadig er fuldkommen 
vågen.

Følg med på www.acem.dk, hvor nøjagtigt tid og 
sted vil blive annonceret. Seminaret er gratis, der 
er fri adgang for alle interesserede, så tag gerne 
familie og venner med! Tilmelding kan ske til 
acem@acem.dk. 

annoncer

En lille, overskuelig og let læst introduktion til 
faget anæstesi med lige præcis de oplysninger, 
man behøver. Den danske oversættelse er 
bearbejdet og tilpasset dansk 
praksis af overlæge Thomas 
Kistorp, Anæstesi- og 
operationsklinikken 
ved Rigshospitalet.

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

Uundværlig 
indføring i faget 
anæstesi

Kr. 278,- 
(vejl.)

iPhone 4S til salg til 3300 kr. 

Sort 16 GB. Fuldstændig fejlfri. Prisen er 1100 kr. mindre end prisen for 
en ny uden abonnement. Købt i december.

Skriv eller ring til 53 53 60 67.
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       Åbningstider
    Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15

Oktober    Teknisk Assistent: Demonstrator:
31. 16 - 21 Birgitte 
     
November     
5. 17 - 21 Alexander  Birgitte 
(17-21)
7. 17 - 21 Birgitte 
8. 12 - 17 Faiza 
12. 17 - 21 Birgitte 
13. 17 - 22 Faiza  Thomas (17-21)
16. 17 - 21 Alexander  Birgitte 
(17-21)
19. 16 - 21 Alexander  Thomas 
(16-21)
20. 16 - 21 Birgitte  Thomas (16-21)
21. 17 - 22 Faiza  Thomas (16-21)
22. 16 - 21 Birgitte 
23. 9 - 16 Alexander 
24. 9 - 16 Birgitte  Thomas (9-16)
25. 9 - 16 Faiza 
26.    2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN 
27. 8 - 13 Faiza 
27. 16 - 22 Birgitte  Thomas (16-22)
28.    2. SEM SPOT EKSAMEN 
     
December     
12. 16 - 20 Alexander 
13. 17 - 21 Birgitte  Alexander (17-21)
18. 17 - 21 Birgitte  Alexander (17-21)
20.    3. SEM SPOT EKSAMEN 
     
Januar     
02. 16 - 20 Faiza  Alexander (16-20)
04.-10.    3. SEM MUNDTLIGE EKSAMEN 

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 hjertemedicinske 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 
deltage 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 
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 
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 

Månedsmøde d. 6. November kl 16.15 “Det gode abstract” 
 
Kom og hør Morten Ruhwald (seniorforsker, læge, PhD) fortælle om 
hvordan reviewer ser på dit abstract og hvordan du på de tilladte ca. 
250 ord overbeviser ham om at netop dit abstract skal videre i 
processen mod antagelse til konference eller publikation. Morten 
Ruwald har selv præsenteret ved et utal af konferencer, publiceret i 
internationale medicinske tidsskrifter og er selv reviewer - så han ved 
hvad han taler om og han er god til at formidle det. Efterfølgende vil 
der være almindeligt månedsmøde. 
Tid: 6. november kl. 16.15-17.00 
Sted: Møderum 1 - 42.0.01  

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 
 
10-11 november: Kursus i basal SAS-programmering 
3. december: Kursus i præsentationsteknik 
4. december: Månedsmøde med julehygge. 

3 et-årige skolarstipendiater på Rigshospitalets Bør-
necancerlaboratorium (Bonkolab) fra 1. februar 2013 
(subsidiært august 2013)

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste cancersygdom 
hos børn. En af de vigtigste cellegifte i behandlingen er mercaptopu-
rin (MP), men interindividuel variation i omsætningen vanskeliggør 
doseringen. Den cytotoksiske effekt af MP tilskrives omdannelse 
til thioguanin (TG) som efterfølgende indbygges DNA og inducerer 
apoptose. Måling af DNA-TG menes således at kunne benyttes til 
optimering af ALL-behandlingen og minimering af bivirkninger.

Til belysning af DNA-TG farmakologien, herunder betydning for be-
handling af børn med ALL, opslås ved Bonkolab tre fuldtids-skolarsti-
pendiater af et års varighed. Projekterne undersøger betydningen af 
6MP-dosis, tid i behandling og co-medicinering for akkumulation af 
TG i nukleært og mitokondrielt DNA i forskellige blodcellepopula-
tioner.

Analysemetoden er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense 
og registrere patientmateriale, samt foretage måling DNA-TG i 
samarbejde med personalet på Bonkolab. Udover laboratorieanalyser 
vil du gennem projektet blive fortrolig med software til databasear-
bejde og statistisk analyse. Bortset fra at du er medicinstuderende, 
er der ingen særlige krav til ansøgers kvalifikationer indenfor disse 
områder, da de beherskes i laboratoriet. Studiet vil føre til en (evt. 
flere) publikation(er).

Lønnen er 10.000 kr/md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. 
Der vil ikke være mulighed for andet lønnet arbejde i projektperi-
oden. Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer 
fremsendes til Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken, JMC-4072, 
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357. Der 
er ingen ansøgningsfrist, men dette opslag findes på www.bonkolab.dk  
under ”stillinger” indtil stillingerne er besat.



77annoncer
Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk 
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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GENERALFORSAMLING I IMCC KØBENHAVN 
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. Inter-
esserede 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 ændringer, såfremt man finder det relevant.

Forslag til ændringer skal sendes til lokalbestyrelsen 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 arrangementer, som fx. IMCC Infodag, månedsmøder, udar-
bejdelse 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 loka-
lbestyrelsen 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 mø-
det 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

-- 
//Med venlig hilsen - Best regards
 
Helle Brandborg Krogh 
Lokalsekretær -  IMCC København
MAIL: sekretaer-kbh@imcc.dk 

KONTORTID: ons. kl. 15.00 - 17.30 / Mail tjekkes 1-2 gange i ugen

IMCC Landssekretariat - Blegdamsvej 3b -  2200 København N. - Denmark

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 semes-
tertrin? 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 lokalbesty-
relse noget for dig!

IMCC – International Medical Cooperation Com-
mittee – 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 fore-
drag for medlemmerne, afholder månedsmøder 
og meget mere. Vi får grupperne og lokalkontoret 
i København til at fungere. Mange af bestyrels-
ens 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 bekend-
tskab 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 bestyrelsesmøder. 

Medlemmer af bestyrelsen vælges på den or-
dinære generalforsamling d. 15. november 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

Så er det tid til efterårets bamsehospital!

Og i den anledning skal vi bruge en masse men-
nesker til at være bamselæger, røngtenlæger, 
sygeplejersker og hyggeonkler. Lyder det som 
noget du gerne vil være med til, har du her din 
chance. 
Selve bamsehospitalet løber af stablen fra d. 6-9 
november, men allerede på onsdag d. 31/10 kl. 
17.15 har vi uddannelsesaften. Til uddannelsesaf-
tenen vil der være en oplæring i hvad det vil sige 
at have de forskellige roller på et bamsehospital, 
så alle kan være forberedte. Hvis du vil være med, 
skal du bare skrive en mail til
bamsehospitalet.kbh@gmail.com

Vi glæder os til at se en masse folk – nye som 
gamle!
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IMCC Exchange, Research Exchange og 
IMCC 

Grønland 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 
studieretning! 
Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring 
ansøgningsprocessen, og der vil være flere 
studerende der fortæller om deres erfaringer med 
exchange.
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage! 

Donaid månedsmøde 

Handler Carina sagen i virkeligheden mere om dårlig 
kommunikation end om organdonation? Har den 
danske befolkning mistet tiltroen til sundhedsvæsenet 
og vil folk flygte fra donorregistret? Hvornår er det 
rigtige tidspunkt for sundhedspersonalet at bringe 
organdonation på banen overfor pårørende til en 
mulig hjernedød?
Med dokumentaren ”Pigen der ikke ville dø” er der 
på ny skabt liv i debatten omkring organdonation 
og Donaids arbejde er mere relevant en nogensinde. 
Donaids mission er at få flere til at tage stilling til 
organdonation – uanset hvilket valg man måtte 
tage. Vi har mange spændende projekter på vej i den 
kommende tid både lokalt og nationalt og har altid 
brug for flere kræfter. Syntes du at Donaids arbejde 
lyder spændende, er du meget velkommen til vores 
månedsmøde

 Mandag d. 5.11.12 kl. 18
  i studenterhuset på panum

Mødet kommer til at vare en lille time og bagefter er 
der fælles spisning hvis man har lyst. 
Hvis du vil vide mere om os, så tjek vores hjemmeside 
ud: donaid.dk

Månedsmøde i NepAid

NepAid holder månedsmøde mandag den 5. no-
vember kl. 17.00 i studenterhuset - IMCCs lokale.
Vi er en undergruppe af IMCC, der arbejder med 
Sundhedsprojekter i Nepal. Mødet starter med 
introduktion af gruppen til nye medlemmer, så 
hvis det lyder som noget for dig så kig forbi. Der 
vil være kaffe, the og kage.

Velmødt NepAid

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?” 

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. Derfor tilbyder vi 
som frivillige seksualundervisere 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 torsdag d. 1. november kl. 17 
i Loungen i studenterhuset

Mødet vil indeholde: 
- nyt fra ansvarsposterne 
- sjove icebreakers 
- et spændende vidensoplæg
Efterfølgende vil der som altid være hygge, pizza og øl 
- vi glæder os til at se dig !  
Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”

IMCC Sundhed for Alle

Inviterer i samarbejde med Infektionsmedicinsk klinik, 
Rigshospitalet til konference om offentlig sundhed-
shjælp til udokumenterede migranter d. 10. november 
09.30 - 17.00, Rigshospitalet, Auditorium 2.
 
Graviditetsundersøgelse i frokostpausen? - Offentlig 
sundhedshjælp til udokumenterede migranter.
 
Vedhæftet denne mail er invitation og program for 
dagen. Konferencen er gratis for studerende og arbejd-
sledige og koster 200 kr. for folk i job. 
 
For spørgsmål og tilmelding skriv til sfakonference@
imcc.dk.

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 hver-
dag Camilla Tved, jordemoder og Rune Aabenhus, læge
1130-1145: Pause
1145-1230: Erfaring med behandling af og problem-
stillingen omkring HIVpatienter, der er udokumen-
terede og vidnesbyrdberetning Marie   
                   Helleberg, læge, ph.d. studerende, Epidi-
miklinikken Rigshospitalet
1230-1300: Erfaring med behandling af udokumentere-
de migranter i Sverige. Anne Sjøgren, sygeplejerske og 
stifter af Sundhedsklinikken,Göteborg, Sverige.
1300-1330: Frokost
1330-1400: Situationen for udokumenterede migranter 
i forskellige europæiske lande. Carin Cuadra, univer-
sitetslektor i Sundhed ogSamfund,   
Malmö Högskola.
1400-1430: Hvad vil det sige, at have en status som 
udokumenteret migrant? Martin Lemberg-Pedersen, 
Ph.d., filosof
1430-1500: Den praktiske betydning af EUs håndter-
ing af migranter og de sundhedsmæssige konsekvenser 
for den græske migrantpopulation. Ioanna Kotsioni, 
Médecins sans frontières, Grækenland
1500-1530: Pause
1530 - 1630: Svar- og spørgsmålssession med oplæg-
sholdere
1630 - 1700: Afslutning: Når den ideale fordring bliver 
en konkret og uafviselig professionel udfordring. Erik 
Holst, professor emeritus i socialmedicin

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 kon-
takten 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 ned-
enfor hvilke lande der er mulighed for at ansøge til i 2013/2014!

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

basisgrupper

FOREDRAG I SUNDHED OG SUNDHED-
SARBEJDE I ULANDE

Skal du ud og rejse med PIT eller synes du at 
international sundhed og sundhedsarbejde 
i 3. verdenslande er spændende? Så kom og 
hør antropolog ved Københavns Universitet, 
Susan Whyte, med særlig interesse i medicinsk 
antropologi.
Hun vil fortælle om sammensatte sundhedssyste-
mer i Afrika med eksempler fra Uganda, hvor hun 
har udført mange års feltarbejde om helbred-
sritualer, vestlige lægemidler, sundhedsarbejde og 
AIDS behandling.
Det sker torsdag d. 25. oktober kl. 16.30 i Store 
Mødesal.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Vel mødt, PIT

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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Indkaldelse til Generalforsamling for Stu-
derendes Driftsgruppe af Studenterhusets 
(SDS)

Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset 
(SDS)
SDS er en basisgruppe stiftet mhp. at sikre 
driften af Studenterhuset. Vi mødes én gang om 
måneden og sørger for, at Studenterhuset kører 
som det skal. 
Det er os, som fordeler lokalerne mellem 
basisgrupperne og sørger for, at man kan booke 
mødelokaler i ordentlig stand, samt at køkken, 
projektor og andet er i orden.

- SÅ kunne du godt tænke dig at sætte dit præg 
på, hvordan det er være i Studenterhuset?
- Har du ideer til hvad der kunne gøres bedre? 
- Vil DU gerne gøre noget for at Studenterhuset 
blive et fedt sted at være?

SÅ kom til Driftens Generalforsamling: 
Mandag d. 19. november kl. 17 i Studenterhusets 
lounge på 1. sal.
På generalforsamlingen vil der være diskussion af 
Driftens vedtægter, samt valg til bestyrelsen. Der 
vil være forplejning på driftens regning i form af 
kaffe, sodavand og snacks en mas til mødet!  For 
de interesserede er der fælles spisning bagefter.
Men må jeg godt være med? 
JA! Driftens møder er for ALLE interesserede 
studerede ved SUND. 
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen 
kommer i MOK 1 uge før mødet.

Vel mødt.

PS. Har du forslag, ideer eller andet vedr. Stu-
denterhuset?         

Skriv til Driften på: driftsgruppen.studenter-
huset@gmail.com

Angsten i Kunsten
Psykiater Rasmus Nejst Jensen har skrevet 
bogen ”Angsten i Kunsten”, hvor han har inter-
viewet 10 danske kunstnere, som alle lever med 
angst i forskellige afskygninger.
Kom og hør ham fortælle om sin bog, og om 
samspillet mellem kunst og psykiatri.

Foredraget finder sted i Store Mødesal på Panum, 
d. 22/11 fra kl. 17.00.

Vi glæder os til en spændende aften med PMS, og 
vi glæder os til at se Jer!

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 traditionelle 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

KOM TIL ÅRETS SUBSPECIALE FORE-
DRAG i SATS, d. 31.10 kl. 16:15 
i Pavillonen!! 

Den kritisk syge patient og anæstesilægen
Multitraumer, operationskomplikationer, forgift-
ninger, svær kredsløbspåvirkning, svære komp-
likationer 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 
personale 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 anæstesilægen? 
Hvilke muligheder har man? Hvilke begræns-
ninger? Og hvordan bliver man intensivist?

Alt dette og mere vil Klinikchef Jan Bonde fra 
Rigshospitalets berømt berygtede afdeling 4131 
fortælle om og DU er hjerteligt inviteret til at 
deltage!

Vi er en basisgruppe for studerende med interesse 
i intern medicin og klinisk ernæring. Vi vil 
bestræbe os 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. 
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuder-
ende, men den er også åben for alle studerende 
fra det sundhedsvidenskabelige og det bioviden-
skabelige fakultet på alle semestertrin. 

Vores månedsmøder bliver altid afholdt den 
sidste tirsdag i måneden. Næste månedsmøde, d. 
27/11, vil vi få besøg af Jens Ole Nielsen, som er 
overlæge og førende HIV-forsker i Danmark. Han 
vil fortælle os om den nyeste forskning inden for 
infektionsmedicin.

PIPPI kursus i akut pædiatri
– Anlæggelse af navlevenekateter samt lumbal-
punktur hos børn

Torsdag d. 8. november 16.30-20.00

16.30 - 16.35 Kort introduktion til kurset 

16.35 - 16.45 Intro til case fra klinikken v/Morten 
Breindahl

16.45 - 17.15 Førstehjælp med udgangspunkt 
i case diskuteres i plenum (teori) v/ Morten 
Breindahl

17.15 - 17.45 Teori om navlevenekateteran-
læggelse 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

www.LookSeeDo.dk 

Hjælp os med at vinde 

Demokratiske Medicinere

+ 

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 
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Halloween er lige oppe over. Så i denne uge er der en uhyggelig vinkel på alle 
horoskoperne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I denne uge vil  du blive hjemsøgt af spøgelserne fra 
skuespillerne fra Huset på Christianshavn. Du kan 
forsøge at beskytte dig ved at tegne pentagrammer 
med guldøl (eller giraffer) på din dør. Blod virker også.

Fisken
19. feb. - 19. marts
varulve, masser af varulve. Ikke nogen der er su-
per ripped dog, de fleste er nogle skravlede behårede 
møgkøtere. Hold dig indenfor og hav altid en kat på 
dig (som lokkemad).

Vædderen
20. marts - 19. april
I denne uge vil du blive hjemsøgt af noget rimeligt 
beningt eksem. Det går væk med noget steroidcreme 
eller af sig selv. Du ligger nok ikke mærke til det. Det 
er ret kedeligt hvis du skulle være i tvivl.

Tyren
20. april - 20. maj
Små uhyggelige japanske piger vil dukke op på tv'et 
og forsøge at slå dig ihjel med skræk. De kommer dog 
kun i reklamepauser, så undgå reklamer i et par dage 
og du vil være okay.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
På grund af din aura vil du blive forfulgt af slutty 
versioner af forskellige monstre. Pas især på slutty 
godzilla. Det lyder som en god ide, men det fungerer 
virkelig ikke.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din forkærlighed for at suge livet ud af dine nærm-
este vil tiltrække vampyre og advokater med en 
professionel interesse. Hvidløg mod vampyrene og 
en tom bankudskrift mod advokaterne. evt. shotgun.  
Mod advokaterne.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du får Alien-hand-syndrome pga. dit overvældende 
alkohol for- og/eller misbrug. Du vil blive hjemsøgt 
af din egen hånddukke og du finder ud af at din ene 
hjernehalvdel er en sadistisk kriminel mastermind. 
Get therapy. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Så er der personlig zombie apokalypse for dig. Du 
vælger selvfølgelig den dovne løsning. Låser døren 
og drikker dig ned i vodka i et forsøg på at fjerne din 
egen "brains". Plan B er at joine the winning team og 
hurtigt blive af en zombie. Tak. Lad alle os andre 
bekymre sig om at sikre menneskehedens overlevelse.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Synes du klovne er uhyggelige? Det gør jeg egentligt 
ikke, men det er eftersigende "a thing". Så du bliver 
forfulgt af uhyggelige klovne. Eller noget. Muligvis 
standup komikkere. Pas på humorisktiske observa-
tioner af hverdagens begivenheder.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vil i klassisk Edgar Allan Poe stil blvie forfulgt 
af din egen mørke side. Den vil måske udmønte sig i 
at du laver et horoskop en uge for sent. Meta. Hold 
igen med sprut og vær mistænksom overfor ravne.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
I denne uge står skytten på linje med tvillingen 
og krebsen, så du vil blive forfulgt/forført af nogle 
vampyre der glitre i sollys. So lame!

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du sidder på læsesalen hele ugen og lægger ikke 
mærke til de mumier der stjæler dit toiletpapir. Godt 
arbejde. Keep it up.
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Anmeldelse af SUND-fest
MOK-reportage "Et studie i vinterdepression."

Efter en lang kø på en kold og deprimerende eft-
ersåsaften afleverede man jakke i garderoben med 
en falsk forventing om at se den igen. Man bev-
ægede sig rystende af kulde ind i den store hal, der 
de næste 4-5 timer ville udgøre dit eget personlige 
helvede.

Stanken af flad øl, pis og for meget parfume blander 
sig med lyden af hjernedød pseudopop, og en 
krybende fornemmelse af at du er fanget sniger sig 
ind på dig. Du forsøger at drukne din begyndende 
paranoia i alkohol, men ingen mændger alkohol kan 
kvæle den sjæleknusende følelse af menneskeligt 
og moralsk fordærv der stille og roligt er ved at tage 
over.

Du siger "hej" til de andre fortabte sjæle der har 
forvildet sig til docken, og deler dine ligegyldige 
iagttagelser med alle der kan høre dig over den 

fordummende og ligegyldige musik. Dit selvhad flyder 
sammen med et efterhånden generaliseret had til 
alting, og mørket lukker sig langsom om dig, mens du 
forsøger at gennemskue, hvad du dog har gjort for at 
gøre dig fortjent til denne oplevelse af kondenseret 
eksistentiel gru.

Du giver dig hen til dette fængsel af livslede og tim-
erne forsvinder som tårer i regn.

Næste morgen vågner du op med tømmermænd 
der får forskellige middelalderlige torturmetoder til at 
virke humane, og konstaterer, at du er uden jakke, 
penge eller lyst til livet. Du kigger ud på den  grå him-
mel og takker whatever rådden gud der gider lytte til 
det, for at mareridtet er overstået.

Så MOK giver festen 4 ud af 5 stjerner.

Kasper  "in a good mood" Aagaard /mok-red

debat

goegl

Kære kursussekretær på 2. semester
MOK-redaktionen har fået henvendelse fra en 
2.-semester studerende ved navn Camilla Winther 
Herskin. Hun henvender med en række problemer, 
som er opstået mht. undervisningen på 2. semester:
 
”2. semesters studerende har inden for de sidste par 
uger stået model til en del rod med skemaet i Celle- 
vævsbiologi-kurset. Og det er jeg ved at være godt 
træt af.
  
Onsdag den 26. september: Hele mit hold møder 
op til 5 timers OBLIGATORISK biofysikøvelse, 
skemalagt til 13.15-18. 13.25 er der stadig ikke duk-
ket nogle undervisere op – lidt efter kommer Henrik 
Jahnsen dog og informerer os om, at der ikke er 
booket nogen underviser til os – og vi må derfor gå 
hjem og i stedet fordele os på de andre holds øvelser 
de andre dage. 5 timer er lang tid at presse ind i 
en booket kalender. Derudover medførte det, da vi 
lavede øvelsen, at vi i gennemsnit var 4-5 personer 
ekstra på hver hold. Dette gav, for mit eget vedkom-
mende i hvert fald, en ikke særlig vellykket øvelse – 
da vi sad 5 (!!) personer ved hver computer – hvilket 
jeg mener er i overkanten.
 
Ugen efter (har ikke præcis dato – da det nu er 
fjernet fra skemaet) var en forelæsning for hele 2. 

semester skemalagt til at være i en frokoststue på 5. 
sal – hvilket skabte stor forvirring, da hele 2. semes-
ter forsøgte at mase sig op til lokalet for derefter  at 
finde ud af  at dette var en fejl på skemaet. Udover 
forvirringen blev forelæsningen selvfølgelig forsinket 
– da 250 mennesker lige skulle ned til Lundsgaard 
igen.
 
Da jeg her til aften logger på Absalon, kan jeg se at 
en forelæsning er rykket fra i morgen eftermiddag 
til på tirsdag kl. 18. Da undervisning normalt slet 
ikke kan starte så sent, kan denne nye forelæsning 
slet ikke ses på skemaet – og beskeden på Absalon 
er ikke særligt iøjnefaldende. Når man rykker en 
forelæsning med så kort varsel – mener jeg ikke, det 
er nok, blot at skrive et opslag på absalon. Slet ikke 
når det ikke ses af skemaet.
 
Derudover kunne det på Absalon ses – hvis man 
altså tilfældigvis scroller ned, at en anden forelæs-
ning på tirsdag er aflyst. Denne står stadig på 
skemaet og det derfor kun dem, der opdager det 
på forsiden af Absalon, der får lov at blive indviet i 
ændringerne i deres eget skema.”

Vi er på MOK-redaktionen klar over, at de studer-
ende allerede har kontaktet jer vedr. problemet, men 
det er efter vores opfattelse så stort et problem, at vi 
mener at dette bør belyses i MOK.

 
Der er en generel tendens til, at det først og frem-
mest er de studerendes problem, hvis der opstår 
problemer med undervisning og eksamen. Dette har 
vi gentagne gange bragt eksempler på i MOK. Det 
er kritisabelt, at de studerende bliver behandlet som 
i ovenstående eksempel. Hvad er jeres holdning til 
dette? Hvor ligger problemet? Og hvad vil i gøre for i 
fremtiden at sikre, at det ikke opstår igen?

Med venlig hilsen
Jonas Olsen
MOK-redaktør

Svar fra kursusleder:

"Vi beklager de beskrevne episoder. Vi vil optim-
ere kommunikationen mht. ændringer og sørge 
for at opdateringer sker så hurtigt som muligt på 
Syllabus. Vi vil samtidig understrege at al vigtig 
information ligger på Absalon.
 
Mvh
Niels Erik Møllegaard
Kursusleder"
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Introduktion
Før man kan komme i den heldige position, hvor man kan afslutte enhver 
diskussion med sætningen: ”er du læge?”, skal man så grueligt mange 
eksamener igennem på medicinstudiet. Dette er til stor irritationsfaktor 
for de studerende, yderst bekosteligt for fakultetet, samt oftest en ret 
upålidelig måde at vurdere de studerendes på(1). Men måske er der en 
bedre, billigere og mere objektiv måde at forudsige de kommende lægers 
kompetencer på. Det kunne muligvis være bedre at udvælge de kommende 
læger efter objektive kriterier såsom alkoholforbrug, erfaringer med 
computerspil eller køn. Således kunne Panum afholde en stor ølstafet som 
semesterafslutningstest eller arrangere et LAN party, hvor de studerende 
skal dyste mod hinanden i Mortal Kombat på Playstation, for at afgøre 
hjem der må fortsætte med næste semester. Eller hvad ville være endnu 
nemmere; man kunne jo bare lade det være de studerendes køn, der afg-
jorde det! Vi ved jo alle at kvinder er mere dygtige end mænd(2), så måske 
skulle vi bare lade alle mændene dumpe og kvinderne gå videre på studiet?
 
Med dette studie vil vi derfor undersøge om visse karakteristika kan 
forudsige den studerendes kompetence i laparoskopi på simulator.

Metode
Til karrieredagen på Panum blev der opstillet en simulator i laparoskopi, 
hvor de studerende ved hjælp af to instrumenter fik til opgave at føre en 
pind igennem fem porte. De studerende kunne ikke se deres instrumen-
thåndtering direkte, men navigerede efter et skærmbillede fra et endoskop 
installeret i simulatorboksen. Forsøgsdeltagerne skulle udfører opgaven 
på kortest mulig tid, som blev målt med en iPhone 3S (i sort). For at lokke 
forsøgspersoner til, blev der udlovet en præmie på 2 liter Santa Maria vin 
på karton samt en refleks til den hurtigste deltager. Forsøgspersonernes 
drukvaner og tidsforbrug med computerspil blev målt på en 5-points 
Likert-skala (med 1 som laveste og 5 som højeste værdi).

Statistiske analyser udføres i SPSS version 18.
Independent-samples t-test bruges til at sammenligne forskelle i gennem-
snitsproceduretiden for de to køn M/K.
One-way Anova bruges til at sammenligne forskelle i gennemsnitsproce-
duretiden efter hvilken værdi de blev målt til på den 5-points Likert-skala 
for henholdsvis alkoholforbrug og erfaringer med computerspil. 

Resultater   
29 forsøgspersoner deltog, hvoraf 62,1% var kvinder.
Mændene brugte i gennemsnit 247 sek. på proceduren mod kvindernes 
296 sek. Nulhypotesen kunne dog ikke forkastes(p værdi=0,501) og dette 
betragtes således ikke som en ikke signifikant forskel (figur 1). 
Der fandtes heller ingen signifikant forskel i proceduretiden for de stu-
derende med forskellige drukvaner og hang til computerspil (figur 2+3). 

Diskussion
Vi fandt desværre ingen signifikante resultater i dette forsøg. Vi kan 
dermed endnu ikke afskaffe de traditionelle eksamener på medicin. Ved kig 
på tabel 2 ses dog en tendens til at man klarer sig bedre i testen, hvis man 
drikker moderat i forhold til hvis man er hel afholden overfor alkohol. Ved 
større alkoholforbrug klarer man sig dog dårligere igen. Dette kunne tyde 
på en tendens til at mindre mængder alkohol kan værre gavnligt for ens 
kirurgiske kompetencer, mens denne effekt ødelægges ved større forbrug. 
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Kan druk forudsige om du bliver en god kirurg?
Af Tobias Todsen, Anne Søltoft, Bjørg Morell Kerrn-Jespersen og Lars Konge 

artikel



1515!andensemesteragtigkrydsord!
HENAD:

1. Så mange lungevener 
fører iltet blod tilbage til 
hjertet
6. Dette motorprotein 
binder til de polære 
mikrotubuli, og er vigtig i 
adskillelsen af de parrede 
kromosomer i anafasen
7. Latin for skæg
8. Denne struktur er det 
vigtigste proprioceptive 
legeme i en muskel
12. Så mange lungeart-
erier fører afiltet blod til 
lungerne
13. En nervebane, som 
løber mellem hjernehalvde-
lene
16. Dette histologiske fund 
er karakteristisk ved akut 
myeloisk leukæmi (AML)
21. Denne institution er 
den klart mest flittige 
udnytter af MOKs gratis 
annonceringstilbud
22. Forkortelsen for en 
MILLIARD picometer
23. Denne nerve deler sig 
i en profund og superfi-
ciel gren ved indløbet til 
underarmen
25. I denne struktur findes 
mukøst bindevæv
28. Forkortelse for en in-
flammatorisk tarmsygdom, 
som rammer tyktarmen 
(hyppigst afgrænset til 
colon descendens og mere 
distale områder)
29. Denne cilietype har 
ingen egenbevægelse
30. Populær forkortelse for 
colon irritabile
31. Disse celler danner 
myelinskeder i CNS
32. Finsk for malet korn
34. Enzym, som spalter 
DNA's back bone
36. Efter sigende (hvilket er 
goddamn bullshit) hårløst 
område mellem øjen-
brynene
38. Antibiotikum, som har 
antabuslignende effekt

NEDAD:

2. Denne mand har lagt navn til 
en opløsning, som tilnærmelses-
vist ligner kroppens ekstracel-
lulærvæske
3. Dette "tegn" findes ved galde-
blærebetændelse
4. Denne mand har lagt navn til en 
lymfeknude, som er karakteriseret 
hævet ved ventrikelcancer
5. Betegnelsen for det énlagede 
pladeepithel, som findes uden på 
alle intraperitoneale organer
6. Knitrelyd, som kan høres ved 
stetoskopi af lunger, især ved 
tilstedeværelse af lungeødem og 
-fibrose
7. Denne farve bruges fortrinsvist 
i Blaustein
9. Navnet på kirurgisk procedure 
med inguinalhernie som indikation
10. Denne mand har lavet en 
ligning, som man kan bruge til at 
udregne membranpotentiale.
11. Fransk for malet korn
14. Den del af muskelfibrenes 
kontrakturapparat, som ikke 
udgøres af det kontraktile element, 
kaldes.....
15. En af flere forskellige dyrearter, 
som man lemlæster og torturerer 
på det groveste på w. Samtidig vel-
kendt kælenavn for Jonas Olsen.

17. Denne type epithel går til 
ALLE 2. semester spotprøver. Så 
godt som.
18. Et væddemål, hvor man taber 
ligegyldigt hvad
19. Den følelse, en russer får, når 
en rusvejleder kommer og hilser på
20. Denne type kapillær findes i 
CNS.
24. Forkortelse for det enzym, som 
følger efter MAP kinase kinase i 
MAP kinase-kaskaden
26. Bøgerne i histologi er uenige 
om hvorvidt denne celletype er glia 
eller ej. Efter undertegnedes men-
ing er det helt op til beskuerens 
f'ølelser
27. Gruppe af destruktive enzymer, 
som er vigtige for apoptose
33. Dette protein binder aktinfila-
menter sammen i spidsen af en 
mikrovillus
35. Finsk for fisse
37. Dette enzym viser sig med 
let forhøjede værdier i blodet ved 
cøliaki

Af Peter "Vietnamnam" James/MOK-red Svar fra sidste uge:
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I denne uge genopfinder vi vampevaserne. God fornøjelse med dette og 
det amerikanske præsidentvalg.

Anders Gullach, Denis 2, Henrik øøøh og Kasper Aagaard

Abiladof (noun.): En person der oprigtigt begynder at glæde sig til jul 
allerede i oktober måned.

Bamle (verb.): Når man bruger bølgepap som seng.

Bhult (adj.): Når man er i overgangen mellem ikke rigtigt at forstå 
LoL, men stadigvæk være bidt/besat af det.

Borrack Abama (person): Barrack Obamas hemmelige tvillingebror. 
Borrack er kendt for altid at råbe højt og modbydelige ting ad tilfældige 
folk. Egentligt var det denne hemmelighed, som Donald Trump ville 
afsløre, men MOK fik lov til at bringe nyheden først. HAHA!

Brian (noun.): Det eneste skib i verden med et mandligt navn.

Curie (noun.): Når man gør en epokegørende opdagelse, som dog ender 
med at koste en livet. Som f.eks. at pindsvin i virkeligheden er ude på 
at overtage verdensherredømmet i år 2016 eller opdagelsen af radium.

Da Rus (verb.): Når man har det for let.

Fum (noun.): Den eneste sten i verden, der beviseligt kan gøre folk 
usynlige. Sidst stenen var set var den i besiddelse af Jimmy Hoffa.

Gruff (noun.): Væddemål hvor man lige meget hvad taber. Som f.eks. 

hvem der kan hoppe højest ud for et fly uden faldskærm.

Gruh (noun.): En gruppe af læger, som prøver at overbevise den almin-
delige lægevidenskabelige befolkning om, at sojasauce er kuren mod 
cancer. Ingen tager dog denne gruppe seriøst desværre.

Kroffsk (adj.): Den følelse en rusvejleder får, når der kommer en 
russer og hilser på.

Luffypuffyohmygod! (adj.): Den følelse en russer får, når der kom-
mer en rusvejleder og hilser på.

Lurivari (adj.): Når der et i rum er 10 gange flere bananfluer end 
mennesker.

Manny (verb.): Når man oprigtigt føler glæde over at modtage sit 
første blad fra ” Dansk-Vietnamesisk Forening”.

Piosere (verb.): Når en person efter en kæmpefest på irriterende vis 
skriver en besked ud til alle de deltagende på Facebook, at han gerne 
vil takke alle, for at han har haft en god aften. Egentlig er alle ret 
ligeglade, da denne person kun kender 20 ud af de 1000 mennesker, der 
var til festen, og disse folk gjorde absolut intet ud over det sædvanlige 
for at denne person skulle have en god aften.

Skiff (noun.): Når man er til en fest hvor man absolut ikke kan 
bidrage i den fælles samtale (f.eks. ishockeys udvikling siden 1980’erne, 
fabrikation af spånplader osv.). Ofte får det gæsterne til at tro, at man 
er ligeglad med, hvad der tales om, hvilket man i høj grad også er.

STADS’i (verb.): Når STADS driller og/eller mobber.

Tørvenn (noun.): Når man på 3. semester på sørgelig vis opdager, at 
ens rigtige venner er udstillet bag glasmontre.

Vampevaser (noun): Begreb eller ting, som nu nu/for nyligt er blevet 
navngivet, selvom det har eksisteret i lang tid.

Øjlyppe (verb.): Når man barberer sine øjenbryn.
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