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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/MOK.red

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

Onsdag: MOK NR. 12 UDKOMMER
  VALG PÅ KU

Torsdag: VALG PÅ KU

Fredag: VALG PÅ KU indtil kl. 15:00

Lørdag: SATS kursus, se s. 14

Søndag: IMCC Fundraising kursus, se s. 15

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: SOS generalforsamling, se s. 14
  Temamånedsmøde, se s. 14 
  SAKS kursus, se s. 16

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:

199 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -21 dage
ny deadline: 191 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33krydsord
Henad
3. Hvad siges enhjørningehorn at kunne kurere  
 ud over impotens
6. Hvem har udviklet spillet Robot Unicorn   
 Attack
8. Hvem var den første europæer der beskrev 
 enhjørningen
9. Hvilket nummer af MOK årgang 45 havde en  
 enhjørning på forsiden
10. De fleste enhjørninge har denne nuance
11. Dette bibelske dyr er flere gange blevet   
 oversat som enhjørning
13. Hvilken town tilhører enhjørningene i   
 HOMM 3
14. Ofte stillet fejldiagnose hos enhjørninge
17. Dette dyr betegnes som den kinesiske
 enhjørning
19. Betegnelse for enhjørningehornet
21. Denne bank havde en enhjørning i sit logo
22. Antal af michelinsstjerner Resturant
 Enhjørningen har
25. Det latinske ord for enhjørning
27. Enhjørningen der får stjålet sin nyre på   
 "candy mountain"
28. I hvilket land påstod Julius Cæsar at have   
 set en enhjørning
29. Dette land har siden 1300-tallet haft en   
 enhjørning  i sit kongelige våbenskjold

Nedad
1. Hvad har enhjørningen 10 af ...
2. Hvilken bibelsk figur er skyld i 
 enhjørningens udryddelse i følge flere kilder
4. Det omvendte af enhjørning
5. Dette dyr forvekslede Marco Polo med 
 enhjørninge
7. Fra hvilket dyr kom de horn som tidligere   
 blev opfattet som enhjørningehorn
12. Hvilken engelsk dronning modtog en 
 enhjørningehorn som gave i 1577
15. Andet navn for stjernebilledet Enhjørningen
16. Denne tegneseriefigur er på jagt efter skibet   
 Enhjørningen
18. Enhjørningen i Peggle hedder
20. Hvem kan bestå den middelalderlige 
 enhjørningeprøve
21. Hvad bliver man ifølge Harry Potter 
 universet hvis man drikker enhjørning blod
23. Efternavnet på den Jim, som har skrevet   
 børnebogen Epos og Enhjørningen
24. Hvor mange majs skal der til at lave en   
 enhjørning
26. I denne franske by findes hulemalerier af   
 enhjørninge

Af: Mille Andréa 

Jeg undskylder mange gange for fejlene i sidste uges kryds. Som alle ved 
er Actus græsk for bjørn ikke latin. Og Retina har 10 lag ikke tolv, det er 
antallet af muskler i underarmens ekstensorloge. 
Godt der er en måned til eksamen. Jeg prøver igen, denne gang præsen-
tere MOK den store enhjørningekryds.
God fornøjelse
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2. semester-studerende:
Er du klar til spoteksamen?

Kirstine Karnov, Malin Nylander  
og Anders Rehfeld

M u n k s g a a r d

Histologi
kompendium

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

Få helt styr på de forskellige præparater, 
deres særlige karakteristika samt forveks-
lingsmuligheder med spotvejledningen i 
Histologi kompendium - en uundværlig 
makker i spotsalen i dagene op til spot-
eksamen.

De tre forfattere bag kompendiet er alle 
medicinstuderende, der selv har undervist i 
histologi.

annoncer
Undervisningsassistenter til 
kursusundervisning,  Forår  2013

Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/
ansoegningsskemaer

Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, 
undtagelsesvis kun 5. semester.

Bianca Houlind, Pia Keller, 
Stine Kirkeskov og Michael Muusfeldt

StudieServiceCenteret
Bygn. 15.2.05/15.1.17

FORSØGSPERSONER SØGES
Formål:  At undersøge ephedrins effekt på cerebral blood flow og phenylephrins effekt på 
cardiac output afhængig af preload.

Inklusionskriterier: Mand, BMI < 25, ingen fast medicin, rygning eller diabetes
Invasiv instrumentering: A-kanyle, retrogradt jugular og central venøst kateter

Varighed og honorar: Ca. 5± timer, 1500 kr

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite H-4-2010-132(35774). Forsøget forventes 
afviklet i uge 4+5 2013 på Rigshospitalet.

For yderligere information og tilmelding: hs770@hotmail.com

Med venlig hilsen,
Henrik Sørensen
Stud. Med.,  Anæstesiafdeling 2041, Rigshospitalet

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet søger mentorer for foråret 2013

Som mentor har du ansvaret for at hjælpe 2 udvekslingsstuderende med at få en god 
start på semesteret. Mentor gruppen arrangerer gerne flere sociale aktiviteter for de 
studerende i løbet af semesteret, som du også har mulighed for at deltage i. 

Som tak for din indsats modtager du et gavekort på 500 kr. til Bogladen. 

Hvis det har interesse så kontakt den internationale studievejleder Anna Rasmussen: 
anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk.  

STUD. MED. SØGES
SOM VIKAR FOR SEKRETÆR I 
LÆGEPRAKSIS

Snarest og til 14.12.

Til lægepraksis på Frederiksberg
Arbejdet består i telefonpasning

Arbejdstid: kl 9 - 12 , gerne 9-13 dgl, ikke 
onsdage.

Løn: 150 kr / time  + feriepenge.
 
Henvendelse:
Praktiserende læge Anne Marie Rytter
Tlf 26250404 
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Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation  
  
Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spændende?  
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye friske 
kollegaer, som kan starte per januar 2013. DIMS ligger på 25. etage på Herlev Hospital. 
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner under kurser 
for læger og sygeplejersker. Kursisterne er alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til 
anæstesisygeplejersker og læger i hoveduddannelse.  
   
Jobbet indebærer blandt andet:  

¥ At være operatør på vores computerstyrede dukker, under simulationerne. Det vil 
sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan 
scenarierne udvikler sig. 

¥ At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse. 
¥ Praktisk assistent og problemløser. 

  
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage og er primært på 
DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte simulatorenhed og på Valby brandskole. 
  
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede 
følgevagter. 
  
Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst og du skal kunne tage minimum 8-10  
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi 
anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. 
 
Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er der 
mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende læger. 
  
Hvad forventer vi af dig:  

¥ At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse. 
¥ Det er en fordel hvis du er på 4-6 semester, men er ikke et absolut krav. 
¥ Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke. 
¥ At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne 

samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser. 
¥ Evne til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne. 

 
Det er obligatorisk at du kan deltage  

¥ Ved ansættelsessamtale på DIMS d. 10. eller 11. januar et sted mellem kl. 15 og 21 
– skriv i din ansøgning hvilket tidspunkt, der passer dig bedst. 

¥ Til introduktionsaften den 21/1 kl. 16-21 på DIMS. 
¥ Til crash-course i akut medicin den 22/1 kl. 16-21 på DIMS. 
¥ På næste holdmøde d. 7. februar kl. 17 på Panum. 

   
Er du interesseret?  
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet, andre jobs 
og om du kan tage følgevagter i februar til holdformand Monika Afzali på 
holdformanddims@gmail.com snarest muligt og senest d. 7. december 2012 kl. 12.00.  
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne! 

annoncer

Millioner af mennesker i Mellemøsten og Nordafrika trodser årtiers undertrykkelse og 
kæmper for frihed og rettigheder. De risikerer overgreb og forfølgelse, alene fordi de siger 
deres mening eller forsamler sig for at fremme menneske-rettighederne. Du kan støtte 
deres kamp. Læs mere på amnesty.dk/raabop

Ni læger og sygeplejersker har 
fået stadfæstet deres fængsels-
domme på op til fem års fæng-
sel for at have kritiseret styrets 
vold mod demonstranter i Bah-
rain. 

Støt Amnestys kampagne i 
kampen for lægernes frihed! 

Gå ind på amnesty.dk/raabop   
inden 1. december

ER DU FRISK PÅ AT ARBEJDE SOM LÆGEVIKAR I 
PSYKIATRIEN?

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center 
København, søger 1 nyt medlem med start fra 1/2.Vi er et hold på ca. 
15 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-9.00) 
i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer
 er ansvarlige for to vagter per måned samt to standby-
vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sam
men med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afde
lingerne, samt en mellem- og en bagvagt.

Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige 
psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen 
er god at have med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for 
selvstændigt arbejde og også mulighed for supervision, når tiden 
byder sig.

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

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at 
bestå eksamen i psykiatri vinter 2012/13 (10.sem).

Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 
times varighed.

Mulighed for at komme til samtale i starten af december.
Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb 
inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. december 2012 kl. 18.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Simone Bendix 
Eibye, lrh611@alumni.ku.dk 

Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.
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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 brugsve-
jledning 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:
• 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/

NY LÆSEMAKKERPORTAL PÅ 

KUNET!'

HVOR KAN JEG KOMME I KLINIK?

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du 
en oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik.

Hospitaler der anvendes til 
1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Hospital    Hvilke semestre Forkortelse af navn
Amager Hospital    1 + 4  AH
Ballerup Psykiatrisk Center  4 
Bispebjerg Hospital   1 + 4  BBH
Fjorden Regionssygehus, Roskilde  4 
Frederiksberg Hospital   1 + 4  FH
Gentofte Hospital    3   GEN
Glostrup Hospital    1 + 4  GLO
Halmstad Sygehus, Sverige   3  HALM
Helsingør Hospital    3  HELS
Herlev Hospital    1 + 4 + 6  HER
Hillerød Sygehus    3 + 4 + 6  HILL
Holbæk Sygehus    3 + 6  HOL
Hvidovre Hospital    3 + 4 + 6  HVH
Køge Sygehus    3  RASK
Nykøbing Falster Sygehus   3  NF
Næstved Hospital    1 + 4 + 6  NÆ
Rigshospitalet    1 + 4 + 6  RH
Roskilde Sygehus    3 + 4 + 6  RAS
Rønne Hospital, Bornholm   3  RØN
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde 4 
Slagelse Sygehus   1  SLA
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue 4 

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de 
enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCen-
teret. Deres kontaktoplysninger findes på denne side: www.ssc.ku.dk.

På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for foråret 2012.

Med venlig hilsen

Studievejledningen for Medicin

KENDER DU REGLERNE OM SNYD?
Det er aldrig nogen undskyldning at være uvidende 
om reglerne, så læs videre og få styr på, hvad der er 
snyd og, hvordan du undgår det. 
Man kan snyde på mange måder og måske er du 
slet ikke klar over, at du har været på grænsen til at 
snyde eller måske allerede har snydt. For at få det 
helt på det rene, så er det snyd at…

• Skrive under for en anden person ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 
• Skrive under for en anden person ved aflevering 
af opgaver og rapporter.
• Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
• Skrive af fra andre studerendes tidligere 
afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
• Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver. 
• Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som 
tilladte hjælpemidler.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i 
gennemsnit fem sager vedr. eksamenssnyd/plagier-
ing. pr. semester.

Det kan især være til eksaminerne i Sundhedsp-
sykologi på 2. semester BA og Medicinsk Sociologi 
på 3. semester KA, at man skal være påpasselig. Det 
er nemlig nogle af de eneste skriftlige eksaminer, 
hvor det er tilladt at have hjælpemidler med på 
medicinstudiet. Her kan det fx være snyd, hvis man 
har andres notater med ind til eksamen og skriver 
dem af. Formulér altid din egen tekst og brug kun 
notaterne til hjælp og inspiration. Hvis en bog, ar-
tikel eller andre tekster har en rigtig god definition, 
kan man bruge den, hvis man tydeligt markerer i 
sin eksamensbesvarelse, at der er tale om et citat, 
og samtidig angiver kilden. Københavns Universitet 
har desuden investeret i et it-system, der kan afs-
løre plagiering. Der foretages stikprøvevis kontrol af 
alle besvarelser, der bliver afleveret via Absalon.  
KU tager snyd meget alvorligt og det kan medføre 
et semesters bortvisning, hvis man bliver taget i 
det. Dog vil den studerendes straf være afhængig af 
forseelsens omfang og alvor. Læs mere om reglerne 
på Eksamenskontorets hjemmeside: www.medicin.
ku.dk/eksamen eller mere konkret om plagiering 
på http://medicin.ku.dk/eksamen/eksamen_snyd/ og 
hjemmesiden www.stopplagiat.nu/. 

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 annoncere på, når man leder efter en læsem-
akker. 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 uddannelse. 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 dokumen-
terer 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 grup-
pearbejdet. 
• 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

studie-

vejledningen

studievejledningen
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TILMELDING TIL NÆSTE 

SEMESTERS UNDERVISNING

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters 
undervisning. Det sker på selvbetjeningen på 
KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal 
prioritere rul og hospitaler, kan du se en oversigt 
over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også 
se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. 
Gå hen under ”mine enheder” og tryk ”kandidat/
bachelor i medicin” -> ”undervisining” -> ”un-
dervisningsplaner” for at se undervisningsplaner 
eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.  

• Tilmeldingsperioden er 15. november - 1. 
december 2012.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning 
bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne 
på det pågældende semester.
Hvis du skal søge en dispensation om særlig 
holdsætning til efterårsundervisningen er 
ansøgningsfristen også d. 1. december. Kontakt 
Studievejledningen, hvis du er i tvivl om din an-
søgning, se kontaktoplysninger på www.medicin.
ku.dk/vejledning/. 
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgn-
ing om deling af semester også være indsendt 
inden d. 1 december. 

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

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

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: 

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du  
at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen til at sende os en  
mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder.  
Vores mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk

Studievejlederne for Medicin: 
Natasja Tholstrup Bomholdt 
Sedrah Arif Butt 
Pernille Heimdal Holm 
Anine T. W. Skibsted 
Helene Lund-Sørensen 
Christine Sävervall 

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/vejledningeller 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 TAGESFORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! 
Studievejledningen for Medicin:  Den Internationale Studievejledning 

telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28 

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

studievejledningen

Horoskoper
Horoskoper
I fravær af MOKs vanlige fortuneteller har alternative krafter for-
søgt at guide folk, der lægger deres liv i himmellegemernes hænder, 
gennem ugen. 

Derfor vil denne uges astro-walkthrough byde på - for nogen muligvis 
nye - fortolkninger af stjernes skjulte betydninger. Kh Pikrik

Feltspaden
20. jan. - 18. feb.
Efter at have brugt liiiidt for lang tid foran fjernsynet, slukker du, spiser 
ekstra aftensmad og går i seng. Syv dage i streg.

Den lille ryger
19. feb. - 19. marts
I et forsøg på at virke ovenpå donorer du dit tøj fra Bruuns Bazar til 
velgørenhed - men din nabo bliver fornærmet og smækker døren i 
hovedet på dig.

Vædderen
20. marts - 19. april
No news is good news. Forpulet vrøvl.

Fyren
20. april - 20. maj
Du er rigtig ked af at være født med en sølvske i munden - så du lyt-
ter til Common People med et gammelt engelsk pop/rock-band, men 
synes at det er lort.

Vendekåbens ven
21. maj - 20. juni
Allerede på ugens anden dag føler du dig træt og glæder dig til week-
enden. Ligesom alle andre. Du har en spændende aftale eller også 
skal du ikke noget. En af de to. En ven i din nære omgangskreds eller 
et familiemedlem vil ringe til dig.

Råzonen
21. juni - 21. juli

Du og dine fire teenageveninder Christiane, Cecilie, Trine and Pernille 
er en barsk og grænsesøgende venindeflok, der lever for weekenderne, 
druk, drenge og stoffer. Men en dag opstår der splid i jeres sam-
mentømrede gruppe, og alting ændrer sig. Pludselig er Christina alene 
mod jer andre - og I er bestemt ikke venlige mod hende!

Lilla Powerranger
22. juli - 22. aug.
Du begynder at få dårlige samvittighed over ikke at have spist de jern-
tabletter, som de søde sygeplejerske nede i Blodbanken har givet dig 
gennem det sidste halvandet år. Du spiser dem alle sammen, mens  
du tænker  over compliance-begrebet.

Tre trætte høns
23. aug. - 22. sep.
Du svarer et ukendt nummer, som viser at være DR licens, der ringer 
fra en anden telefon end de plejer. Snu røvhuller. Du framelder betaling 
på deres hjemmeside efter opkaldet.
Snu røvhul.

Jetjageren
23. sep. - 22. okt.
Tøv en kende, tag det roligt. Af slap og tag en dyb enhjørning. Du 
når det alligevel ikke.

Køkkenvægten
23. okt. - 21. nov.
Din folkaktie i Christiana falder i værdi - utroligt nok. Til gengæld 
har du masser af mad i køleren. Du køber en pizza.

Håndsæben
22. nov. - 20. dec.
Tingene flasker sig rigtig for dig i denne uge - du er ligeglad med at 
du ikke har en kæreste .

Rokketænderne
21. dec. - 19. jan.
Sidst på ugen går ugen på hæld. Støvsug nu bare dit værelse, skat.

Af: Erik'/MOK.red.
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De ting MR har gennemført i de sidste valgperioder: 

Målbeskrivelser
Medicinerrådet har fået indført målbeskrivelser for alle forelæsninger og sau-timer. 
Dette håber vi vil hjælpe til at gøre de forskellige sau-lærers undervisning mere 
ensartet, så ikke alle studerende sidder i et lokale hos den gode underviser. Der ud 
over håber vi at forhindre forelæsninger der er irrelevante
Litteratur anbefalinger
MR har fået indført retningslinjer der siger at alle kurser skal anbefale en bog som 
pensum-dækkende lærebog samt et alternativ

5. semster
Vi har gjort opmærksom på problemer med Immu-pato-farma eksamen, og gennem-
ført at den nu er blevet forlænget med 1 time
Karrierevejledning
vi har sammen med fadl og lægeforeningen fået indført karrierevejledning på 8. 
semester samt at studievejledningen har mere fokus på karriere vejledning

Forskningsår
Vi har fået studienævnet til at se på problemer ved at studerende skal tage orlov fra 
studiet når de har forskningsår, og fået ændret denne regl. 
Overfyldte klinikhold 
Vi har gjort opmærksom på at overflytning på kandidaten, skabe store problemer 
med overfyldte klinikhold især på 10. og 12. semester

4. semester 
Vi har fået indført café-timer, nye relevante opgaver til sautimerne, bedre evaluer-
ing af rapporter og bedre skemalægning så ikke alle timer ligger fra 16-18. Vi vil 
følge op på disse ting i det nye år for at sikre at det bliver gennemført
Mikroskopisk-studiesal 
Vi har forhindret mik-studiesal blev rykket ind på biblioteket, hvor det ville have 
optaget læsepladser. Der ud over ville studerende der mikroskopere være forstyr-
rende, da man ofte snakker med sin læsemakker mens man mikroskoperer.

Bibloteket
Vi har fået biblioteket gjort døgnåbent
tørstudiesal
Vi har forhindret at tørstudiesal blev lukket eller rykket ind på biblioteket 

Bogmarked
Vi holder bogmarkedet for de studerende hvert år

Samarbejder
Vi har et tæt samarbejder med sundrådet, studenterrådet, fadl og lægeforeningen, 
som gør at vi kan få alle disse ting igennem

Hvad laver Medicinerrådet?
De ting MR vil kæmpe for i den kommende 
valgperiode:
Højere undervisningskvalitet: Københavns Universitet, nu med pæda-
gogik!
I MR vil vi i det kommende år sætte fokus på undervisningens kvalitet på 
Panum. Vi vil blandt andet foreslå obligatoriske pædagogiske kurser til alle 
undervisere på Panum, og arbejde for at få flere studenterundervisere i det hele 
taget. Desuden vil vi slå hårdt ned på de kurser der får dårlige evalueringer og 
følge op på arbejdet med at få gode målbeskrivelser til alle kurser.
Højere undervisningskvalitet kommer alle til gode, det gør os nemlig til bedre 
læger!

Albuerum i klinikken
MR vil forsat arbejde for at klinikopholdene bliver mindre pressede, så vi 
undgår overfyldte afdelinger. Helt konkret har vi sørget for at studienævnet 
anbefaler at der kommer en reduktion i overflyttede fra Vestdanmark (netop 
nu over 100 pr. år) og at de vil blive testet i KUs kliniske pensum på 6. semester 
inden optagelsen på KU.

Hvor skal vi læse henne? Hvor skal vi lave gruppearbejde? Og hvor 
skal vi holde pause?
I MR arbejder vi for bedre faciliteter til de studerende! Vi ønsker bl. a. at bevare 
tør studiesal, skabe mere plads til gruppearbejde og et bedre bibliotek uden 
tyverier, larm og med plads til alle! Vi vil fortsat kæmpe for, at studiemiljøet står 
højere på ledelsens prioriteringsliste, så vi for eksempel altid har en studenterk-
lub til pause og socialt samvær!

5. semester bachelor
Kan det være rigtigt, at 5. semester bachelor har markant højere dumpeprocent-
er og lavere karaktergennemsnit end resten af semestrene på bachelordelen? 
MedicinerRådet tror ikke, at de medicinstuderende pludselig er dummere på 5. 
semester, men at der er problemer med tidspres, undervisning og eksamensfor-
men. Det vil vi gøre noget ved!

Træt af dårlig skemaplanlægning, forkert rådgivning og rigide regler 
for øvelsesbytte? 
I MR mener vi, at de administrative forhold på KU er under al kritik. Det 
gælder både den dårlige skemaplanlægning, men også de problematikker som 
opstår for enkelte uheldige studerende, fordi administrationen begår fejl. Begår 
en studerende en fejl kan det få store konsekvenser – når administrationen 
begår en fejl, kan det også medføre store konsekvenser for den studerende. Men 
der er ikke konsekvenser for administrationen. Kan det virkelig være rigtigt? 

Studenterforskning
MR vil i fremtiden arbejde for bedre forhold til studenterforskningen. Vi synes 
der skal være fokus på at lette kontakten mellem de studerende og forskere, 
arbejde for bedre rådgivning og kursusmuligheder samt gøre det lettere for de 
studerende at søge finansiering. Vi vil også gerne ruste de studerende bedre til 
forskning og artikellæsning gennem undervisningen, så det ikke er så svært at 
skrive bachelor og kandidatopgave.

Gør det før din læsemakker, og få indflydelse på hvem der skal kæmpe for dine forhold. Du 
kan gøre det på KU-net under Selvbetjening.

MR mener…
Højere undervisningskvalitet: Københavns 
Universitet, nu med pædagogik!
Dette er et emne, MR har arbejdet med siden 
oprettelsen i 1933 og vi er ikke trætte endnu! 
Det seneste år har MR kæmpet for, og gennem-
ført, at der skal være detaljerede målbeskrivelser til alle kurser og at disse målbeskrivelser 
skal bruges til at tilrettelægge forelæsninger og SAU. På den måde vil vi prøve at modvirke 
den kvalitetsforskel der er mellem forskellige SAU-forløb.
Men målbeskrivelser gør det ikke alene. I MR savner vi fokus på gode undervisere! 
Vi vil blandt andet foreslå obligatoriske pædagogiske kurser til alle undervisere på Panum, 
og arbejde for at få flere studenterundervisere i det hele taget. Desuden vil vi slå hårdt ned 
på de kurser der får dårlige evalueringer og følge op på arbejdet med at få gode målbeskriv-
elser til alle kurser.

Højere undervisningskvalitet kommer alle til gode, det gør os nemlig til bedre læger!

HUSK at stemme til univalget i denne uge!

Du kan stemme til 3 forskellige råd:
• Studienævnet: Her skal vælges 5 studenter-
repræsentanter. Studienævnet har ansvar for 
undervisningens indhold og tilrettelæggelse. 
MedicinerRådet har kandidater fra alle dele af 
studiet, se bare vores valgplakater. 
• Akademisk Råd: Her skal vælges studerende 
fra hele SUND. Akademisk Råd har ansvar 
for fakultetet, bl.a. vores bygninger. Også her 
stiller MedicinerRådet kandidater op, gennem 
Sundrådet. 
• KU’s Bestyrelse: Her skal vælges én studer-
ende. Bestyrelsen sætter retningen for hele 
universitetet. I MR støtter vi op om Emilie, 
der stiller op for StudenterRådet, som bl.a. vil 
kæmpe for pædagogiske kurser til undervisere 
og for at KU skal fokusere på undervisning, og 
ikke kun forskning.

3 stærke grunde til at stemme MR:
1. Vi holder møder åbne møder hele året - ikke 
kun når der tilfældigvis er valg
2. Vi har repræsentanter fra 1. - 10. semester - 
og ved derfor altid hvad der rør sig
3. Vi skaber resultater! Seneste eksempler: 
Bevarelsen af tør studiesal. Indførelsen af 
målbeskrivelser til alle fag. Den kommende 
adgangsbegrænsning på overflytning på kan-
didaten, så der bliver bedre plads på klinikop-
hold.

MedicinerRådets månedsmøde
Næste månedsmøde i MR er d. 28 november kl. 18-20 
i MR’s lokaler i Studenterhuset og alle er velkomne!

Vi skal på mødet blandt andet diskutere, hvordan det 
kan være, at der holdsættes alt for mange pr. hold. Når 
overflyttere fra Odense, Århus og Aalborg tælles med 
i regnskabet, er der slet ikke plads nok på holdene på 
kandidat-delen. Kan det være rigtigt, at der skal presses så 
mange ind pr hold, og at undervisningskvaliteten forringes 
betydeligt? Kom og vær med til diskussionen om, hvad vi 
skal gøre ved det!

Hele dagsordenen ser mere formelt ud som følger:

- Formalia
- Evaluering af valgkamp
- Holdsætnings-begrænsning
- Bachelor-opgaven
- Tilbagemelding fra semestrene
- Tilbagemelding fra udvalg
- Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
- Sundrådet
 oSundrådets økonomi

- Studenterrådet
- Studienævnet
- Julefrokost!
- Meddelelser
- Eventuelt

Vi glæder os til at se jer til diskussion af nogle spændende 
emner!

Mvh. Medicinerrådet
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Medicinerrådet – Er der også, når der 

ikke er valgkamp
Har du tænkt over hvem, der arrangerer bogmarked?
Eller hvem det er, der aktivt arbejder for at forhindre tyveri på 
biblioteket?
Hvem holder åbne månedsmøder hver måned, der bliver annon-
ceret i mok og hvor alle studerende kan deltage og forklare netop, 
hvad de synes der mangler eller er galt med studiet?
Hvem har aktivt i samarbejde med FADL forsøgt at begrænse 
optaget af overflyttere fra Odense og Aarhus på kandidaten, så der 
ikke bliver alt for fyldt i klinikken?

Det er alt sammen noget, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi 
medicinerrådet har arbejdet aktivt for det.
Vi synes helt sikkert at Demokratiske Medicinere har nogle gode 
punkter i deres valgkamp, og er sådan set enige i det meste – Men 
vi mener ikke man bør nøjes med at være aktiv i MOK og andre 
medier op til universitetsvalget. Vi køber ikke ekstra spalteplads og 
udlover dyre præmier for at få flere stemmer. Vi vil hjertens gerne 
fortælle om vores mærkesager og gør det løbende i MOK – ikke 
kun når der er valg.
Vi troede i første omgang ikke at DM stillede op til valget, både 
fordi de ikke havde lavet noget aktivt siden før sommerferien og 
fordi de ikke havde annonceret nogen steder, at man kunne være 
med i DM. 
- Vi mener ikke, at det er særligt demokratisk kun at hverve sine 
medlemmer ved at prikke tilfælde folk på skulderen og spørge, om 
de vil være med.
- Vi mener heller ikke det er særligt demokratisk at lægge den 
politiske dagsorden til lukkede møder, hvor den menige studerende 
ikke har nogen indflydelse.
- Vi mener man bør kunne repræsentere de studerende bedst ved 
at have repræsentanter på så mange semestre som muligt.

Pt. har medicinerrådet repræsentanter på alle semestre fra 1. – 10. 
Semester, og vi har samtidig en bred social fundering blandt de 
studerende og ved, hvad der rør sig. Så snart der er nogle studer-
ende, der bliver trådt på, er MR der til at hjælpe, uanset, om der er 
valgkamp eller ej.
DM er aktive med deres store bannerreklamer og deres gratis iPads 
lige nu, fordi der er valg. Det er meget begrænset hvad du ellers 
kan forvente at høre til dem, da de ikke involverer de studerende i 
den løbende beslutningsproces.
De mener der skal være direkte studenterdemokrati. Det mener vi, 
at MR i væsentligt højere grad demonstrerer!

Så overvej, hvem der bedst kan repræsentere dig i studienævnet, 
dispensationsudvalget, studenterforum, osv. osv.

Med venlig hilsen
Jonas Olsen
Medicinerrådet

Klinisk Undervisning - Debat
Vi synes at det afgørende må være at kvaliteten af den undervisning man får på de kliniske 
afdelinger er i top. Det er sådan at studentertætheden (antal studerende) på en afdeling 
bestemt har indflydelse på den kvalitet af undervisning som afdelingen klarer at levere. Dog er 
det ikke altid sådan.
I studienævnets fokus-evaluering fra april i år var der netop fokus på sammenspil mellem 
kvalitet af undervisningen og studentertæthed. Det viser sig at de studerende på 4. sem kandi-
dat synes der var for mange studerende pr. afdeling, samtidig med at Neurologi/Neurokirurgi 
opholdet som ligger på 4.sem kandidat er det bedst evaluerede kliniske kursus. For at citere 
rapporten: ”Der er derfor pt. ikke ækvivalens mellem vurderingen af studentertæthed og ud-
bytte af det samlede kursus.” Med andre ord, det kan lade sig gøre at levere god undervisning 
som de studerende er tilfreds med, selvom kurset er presset. Det er bare ikke tilfældet for alle 
semestre. 1. semester kandidat har ifølge rapporten en passende studentertætheden de fleste 
afdelinger, mens kvaliteten af undervisningen er lav. 
Mediciner Rådet skriver i sidste uges MOK  at overflyttere ”giver stadig et exceptionelt stort 
pres på vores i forvejen pressede klinikophold”. MR har de sidste år stået for en begrænsning 
af overflyttere fra andre universiteteter. Måden de ønsker at gøre det på er via begrænsning af 
det totale optag. 
Fakultetet må i dag optage et antal studerende på kandidatdelen svarende til optaget på bach-
elordelen 3 år før. Da der er en del frafald under bachelordelen har fakultetet lov til at fylde 
de tomme pladser op med andre studerende. MR går dog ind for at optaget i kandidatdelen 
skal være mindre end optaget i bachelordelen, således at der ikke er nogen til studerende fra 
Odense og Århus.
Vi i Demokratiske Medicinere er enig i at det høje antal studerende per afdeling skal være 
passende, dog er det vigtigste mål for et kursus fortsat kvaliteten af kurset og de studerende 
tilfredshed med kurset. Vi synes at administrationen skal blive bedre til at tilpasse antal 
studerende der kommer på de forskellige afdelinger, basseret på de studerendes evaluering af 
studentertætheden fra årene før. Dog giver lav studentertæthed ikke automatisk bedre under-
visning. De kliniske kurser, især 1.sem kandidat må derfor blive bedre til at lægge fornuftige 
planer for undervisningen, så kvaliteten stiger, også på de afdelinger hvor der ikke er så 
mange studerende.  Lær af neuro-specialerne og lav bedre og mere systematisk undervisning!
Fakultetet skal i dag optage alle de egne bachelorstuderende når de søger direkte ind på kandi-
datdelen. Det betyder at selvom der er flere bachelorstuderende fra eget universitet som søger 
ind på kandidatdelen end der er pladser på kandidatdelen, så skal de alligevel optages. Ved at 
sætte antal pladser på kandidaten langt ned opnås der således det at alle bachelorstuderende 
fra eget fakultet bliver optaget men ingen fra de andre universiteter. Dog er der en pudsig 
lille detalje her og den har MR vist glemt i sidste uges MOK: Egne studerende der forsker 
eller tager vikariater og ikke direkte går videre på kandidaten, bliver selvfølgelig ikke optaget 
på kandidaten. Der er altså nogle af vores studerende der vil blive ramt af en sådan ordning 
alligevel.
Der har været en overdreven fokus på overflyttere fra MRs side, som om dette løser proble-
merne i klinikken.

Så husk: Stem på Demokratiske Medicinere intranet.ku.dk/valg
Vindere af vores konkurrence
• I alt 241 studerende har svaret og skrevet over 150 kommentarer. Godt gået!
• Vi har trukket lod blandt alle der svarede senest 10/11. 
1. Præmie: En Ipad Mini: Michael Rosbach (5. Semester)
2. Præmie: 500kr til Akademisk Boglade: Michael Friis (_)
3. Præmie: En kasse udvalgte kvalitetsøl: Anders _  (4. Semester)
Tillykke til vinderne og tak til alle!
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Infektionspædiatrisk foredrag om

“International child health” 
- Med udgangspunkt i et samarbejdsprojekt med Børnehospitalet: “No 1” i Ho Chi Minh City, Vietnam

Freddy Karup Pedersen, 
professor, overlæge, dr. Med, 
ansat på Rigshospitalets 
pædiatriske afdelingen.
Freddy er infektionspædiater og 
professer i international 
pædiatri. Han er tidligere 
formand for Dansk røde kors, 
og har ydermere været formand 
for Internationalt Røde Kors' 
sundhedskommission.

Foredraget er arrangeret af PIT, PIPPI og Eorta, og det finder sted d. 13/12 kl. 17 i 
mini auditorium 29.1.30

Har du den mindste interesse for infektionsmedicin, tropesygdomme eller pædiatri, er 
dette et foredrag du ikke må gå glip af!

(Der vil være kaffe og kage)

Eorta
Eorta sætter fokus på infektionsmedicin med to 
fantastisk spændende arrangementer:

• Temamånedsmøde d. 27/11-12 kl. 17 i 
lokale 42.1.01 (pavillon):

”Infektionsmedicin – nu og i fremtiden”

Vi får besøg af dr. medJens Ole Nielsen, som bl.a. er  
professor i infektionsmedicin ved Københavns Uni-
versitet, ledende overlæge på infektionsmedicinsk 
afdeling på Hvidovre hospital, formand og med-
stifter for Aids-Fondet og medlem af etisk råd. 

Hvis du bare har en lille interesse for infektions-
medicin og vil høre lidt mere om specialet, er dette 
et arrangement, du IKKE må gå glip af!

Der vil være forfriskninger og lidt til den søde tand.

Efter månedsmødet vil vi diskutere basisgrup-
perelevante ting, og du er mere end velkommen til 
at blive.

• Infektionspædiatrisk foredrag d. 13/12 i 
miniauditorium 29.1.30:

”International Child Health”

I samarbejde med PIT og PIPPI inviterer vi til et 
foredrag med dr.med. Freddy Karup Petersen, som 
er infektionspædiater og professor i international 
pædiatri. 

Alle er velkomne, hvad enten du brænder for pædi-
atri, infektionsmedicin, tropesygdomme eller bare 
er nysgerrig.

Der vil være kaffe og kage.

Studerendes Oftalmologiske Selskabs generalfor-
samling er flyttet til d. 27. november kl. 17.

Kommende arrangementer i PUFF

3. december: Kursus i præsentationsteknik, 
tilmelding åben fra 14. nov.
4. december: Julehygge-månedsmøde - kom og 
hør en unik historie fra en af PUFFs medstiftere, 
Emil Fosbøl.

Angsten i Kunsten
Psykiater Rasmus Nejst Jensen har skrevet bogen ”Angsten i Kunsten”, hvor han har interviewet 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. 
Blandt de interviewede er forfatter Ib Michael, skuespiller Ghita Nørby, billedkunstner Michael Kvium og 
pianist Katrine Gislinge.
Foredraget finder sted i Store Mødesal på Panum, I MORGEN, TORSDAG d. 22/11 fra kl. 17.00.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, og de, der er interesserede, er velkomne til at blive.
Vi glæder os til en spændende aften med PMS, og vi glæder os til at se Jer!

basisgrupperbasisgrupperbasisgrupperbasisgrupper
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Bliv udsendt med IMCC Uland 

I december og januar afholder vi infoaftener, hvor du kan høre mere om vores 
sundhedsprojekter i Mali, Bolivia og Ghana. Infoaftenerne afholdes i Aarhus, 
Aalborg, Esbjerg, Odense og København. Læs mere om os og infoaftenerne 
her, hvis du går og drømmer om at blive udsendt I 14 måneder. 

Til infoaftenerne får du en blændende mulighed for at få et indblik i, hvad det 
vil sige at være frivillig i IMCC Uland. Du kommer også til at høre om vores 
arbejde i Mali, Bolivia og Ghana. Aftenerne bliver afholdt af tidligere udsendte, 
samt nye, der snart skal udsendes. 

Desuden kommer du helt sikkert også til at høre en masse gode historier fra 
livet i nogle af verdens fattigste lande. Hør også om de nyes forventninger til 
de store oplevelser der venter forude. 

Vi glæder os til at se dig. 
 
RUC: D. 4/12 kl.19.00 
 
KBH: D. 5/12 kl.19.00 
 
Aarhus: D.4/12 kl.19.00 
 
Aalborg: D.5/12 kl.19.00 
 
Esbjerg: D.4/12 kl.19.00 
 
Odense: D.10/12 kl.19.00 
 
Læs mere på imcculand.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 
 

KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS I FUNDRAISING OG 
ØKONOMI 

Søndag d. 25. november kl. 11.30-16.30 på Panum

Så er det nu du kan lære hvordan du kan fundraise og opsætte et 
overskueligt budget!
Du vil lære at fundraise penge til dit projekt, stipendier og forskn-
ing og hvordan pengene bedst administreres. Du vil få nogle gode 
basale teknikker og værktøjer, så du kan målrette din fundraising 
- og dermed større succes med at fundraise.
Økonomidelen vil fokusere på planlægning og opsætning af et 
budget samt aflægning af regnskab efter endt projekt, rejse, forskn-
ing mm.
Dette kursus henvender sig ikke kun mod organisatorisk arbejde. 
Du får også redskaber, som du kan bruge personligt - eksempelvis 
til job- og fondssøgninger.
Kurset afholdes af den tidligere formand i IMCC Troels Græsholt-
Knudsen, som har meget erfaring inden for fundraising og afhold-
else af kurser, samt den nuværende økonomiansvarlige i IMCC’s 
landsbestyrelse Howraman Meteran.
Kurset er gratis og efter først-til-mølle princippet. Der serveres 
kaffe/te og snacks, frokost skal selv medbringes. Der er kun 35 
pladser.
Så skynd dig at tilmelde dig ved at skrive til:
sekretaer-kbh@imcc.dk 

Med venlig hilsen,

Mila Broby Johansen,
Bæredygtighedsansvarlig IMCC Kbh
På vegne af IMCC Kbh lokalbestyrelse

Førstehjælp For Folkeskoler
Siden alfabetet først blev skabt i 837 f.kr., har adskillige prominente tænkere 
verden over argumenteret for, hvorfor netop F er det bedste og mest beskriv-
ende af alle bogstaver. Følgende opstilles en række beretninger om nogle af 
disse kloge hoveder:

I oldtidens Grækenland vandrede manden Socrates rundt. Når han ikke 
hyggede sig med unge drenge, hørte man ham ofte snakke om, hvordan han 
havde besøgt Oraklet i Delphi. Hun havde fortalt ham følgende: ”En dag i 
en fjern fremtid, vil bogstavetF på sig selv tre gange stillet, revolutionere en 
nations tilgang til at redde hinanden fra Hades greb.”

Hvis man kigger på det verdensberømte billede Mona Lisa i lys med 
bølgelængen 666 nm, vil man se, at maleren, Leonardo da Vinci, i en forud-
seende genistreg først havde malet et billede, der indeholdt netop tre af det 
samme bogstav: FFFHan vidste med det samme, at han var forud for sin tid, 
så han valgte at male en kvinde, som ingen kunne se, hvorvidt smilede eller ej 
(manden var et geni, men absolut også cerebralt præget).
I moderne tid kendes Einstein primært for sine moderate gennembrud 
indenfor fysikkens verden. Hvad færre ved er, at i centrum af hans hjerte lå 
en profund kærlighed for førstehjælpen, samt bostavet F . Dem, som kendte 
Einstein personligt har sidenhen fortalt, at manden ofte mumlede F...F...F... 
imens han funderede over fysikkens undere.

Kære aspirant, du kan nu se, at Førstehjælp For Folkeskole ikke er en ny 
gruppe, men derimod en ældgammel tradition baseret på årtusinders visdom. 
Du har mulighed for at blive en del af dette
F raterskab. Det eneste du skal gøre er, at melde dig til på 
http://fffintro011212.eventbrite.com/ 
og møde op i Studenterhuset den 1. og 2. december.

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 voresmånedsmøde 
torsdag d. 6. december kl. 17 i studenterhuset ved Panum

Mødet vil indeholde: 
- nyt fra ansvarsposterne 
- sjove icebreakers
- et spændende vidensoplæg
Efterfølgende vil der som altid være fællesspisning og hygge - vi glæder os til 
at se dig !  
Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”
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SFSP – Studerende for SikrePatienter
    
Et tværfagligt netværk der bringer patienten i fokus

• Hvordan er det at være ung og kronisk syg?
• Hvordan ser ens liv ud når man er alvorlig  syg?
• Må man drikke med vennerne?  
• Må man tage i byen?
• Hvad med den første kæresten?      
• Eller hvis vennerne ikke forstår?
• Har man sine egne rettigheder?
• Og hvad med ens forældre?

Det er med stor glæde at SFSP kan præsentere et af vores mest interessante 
foredrag om at være ung og alvorlig syg. For hvad sker der når man ikke 
længere er barn, men heller ikke helt er voksen?
Overlæge Kirsten Boisen fra ungdomsmedicinsk afsnit kommer og fortæller 
om de mange problemstillinger unge med kronisk og alvorlige sygdomme 
kæmper med.  Hun vil give et indblik i det store stykke arbejde ungdoms-
medicinsk afsnit laver på Rigshospitalet og hvorfor det er så vigtigt.
To unge fra Ungepanelet med kroniske sygdomme kommer også og fortæller 
om deres egne historier. 

Så kom til dette spændende foredrag ” ung og alvorlig syg” 
Mandag d. 3. december kl. 16.30-18.30 på Panum (info om auditorie 
følger)

Alle er velkomne!

Vi glæder os til at se jer!
Find os på facebook og www.sfsp.dk

TEMAMÅNEDSMØDE: 
3 x bacheloroplæg

Onsdag d. 28. november 2012 kl. 17.00 i Sofastuen 
på Panum

Få inspiration til hvordan en bacheloropgave inden for 
gynækologi og obstetrik kan skrives samt en lynin-
troduktion til tre emner i berøring med specialet. Tre 
medlemmer fortæller om deres opgaver.

KØNSFORSKELLE I DET SEKSUELLE RESPONS 
- eksisterer der en forskel mellem mænd og kvinders 
seksuelle ophidselse og seksuelle adfærd? Kort indsigt i 
et litteraturstudie indenfor sexologien.
v/ Hrefna Bóel Sigurdardóttir

PRÆEKLAMPSI (SVANGERSKABSFORGIFTNING) 
- om et interessant obstetrisk syndrom og et alternativ 
til litteraturstudiet.
v/ Rebecca Scherwin

DIABETES HOS GRAVIDE 
- insulinbehov hos gravide med type 1 diabetes.
v/ Nicoline Foged Callesen

Umiddelbart efter oplæggene holder GO månedsmøde, 
hvor alle – nye ansigter som gamle kendinge – er meget 
velkomne.

Vel mødt!

 
 
 
 
 
 
 

Innovativ	  Kirurgi	  
Foredrag	  om	  kirurgisk	  innovation	  og	  entreprenørskab	  

	  
D.	  27.	  november	  afholder	  DOC:innovate	  og	  SAKS	  i	  fællesskab	  et	  foredrag	  

fra	  kl.	  16:00-‐17:30	  i	  Tandlæge	  auditorium	  29.01.32.	  	  
	  

Program:	  	  
Del	  1.	  	  

Fra	  klinisk	  problem	  til	  konkret	  løsning	  	  
Professor	  Peter	  Villman	  og	  Adf.	  Læge	  Ragner	  Arnesen	  fortæller	  om	  deres	  
personlige	  erfaring	  med	  opfindelse	  af	  kirurgiske	  instrumenter	  og	  des	  lige.	  	  

	  
Del	  2.	  	  

Fra	  ide	  til	  virkelig	  
Formanden	  for	  Væksthuset	  Katapult	  Peter	  Ottesen	  kommer	  og	  

gennemgår	  de	  overordnene	  trin	  en	  idé	  skal	  igennem	  for	  at	  man	  kan	  
komme	  videre	  fra	  koncept	  til	  produkt.	  Dette	  inkluderer	  en	  praktisk	  case	  
med	  udgangspunkt	  i	  hans	  egen	  erfaring	  med	  udvikling	  af	  medicinsk	  

udstyr.	  
	  

	  
	  

Alle	  er	  hjertelig	  Velkomne.	  	  
I	  forbindelse	  med	  foredraget	  
vil	  der	  være	  lidt	  godt	  til	  ganen	  
og	  noget	  varmt	  at	  drikke.	  	  

	  

	  

	  

Nu	  præsenterer	  Panums	  4	  kirurgiske	  basisgrupper	  –	  SAKS,	  SØNHKS,	  PNKS	  og	  
GO	  –	  samt	  PIPPI	  og	  nytilkomne	  PIT	  andet	  foredrag	  i	  rækken	  Tour	  de	  Chirurgie.	  

	  

Urologi	  

onsdag	  den	  28.	  november	  kl.	  17.00	  ved	  Nina	  Råe	  Rasmussen	  og	  Mikael	  Aagaard	  i	  
42.0.01	  (pavillonen)	  

	  
Tidens	  tendenser	  med	  4	  års	  reglen	  og	  hård	  konkurrence	  om	  specialerne	  kan	  vi	  

ikke	  ændre	  på.	  Det	  kræver	  ikke	  blot	  postgraduat,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  
prægraduat	  målrettethed	  fra	  den	  studerende.	  

Med	  foredraget	  ønsker	  vi:	  

1) At	  give	  dig	  som	  studerende	  indblik	  i	  det	  urologiske	  speciale:	  hvad	  det	  
vil	  sige	  at	  være	  speciallæge	  eller	  under	  uddannelse	  til	  speciallæge	  

2) Hjælpe	  dig	  med	  at	  få	  ideer	  til	  CV-optimering:	  hvordan	  forbereder	  du	  
dig	  bedst	  muligt	  allerede	  som	  stud.med.’er	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig!	  

SAKS+SØNHKS+PNKS+GO+PIPPI+PIT	  

	  

Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab

Hvad	  kan	  jeg	  gøre	  for	  at	  
optimere	  mit	  CV	  mod	  de	  
kirurgiske	  specialer?	  

Hvilke	  muligheder	  er	  
der	  indenfor	  kirurgi?	  

basisgrupper
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    Åbningstider 

  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 
 

 

November    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
21. 16 - 21 Faiza Thomas (16-21) 

22. 16 - 21 Birgitte  

23. 9 - 16 Birgitte  

24. 9 - 18 Birgitte Thomas (9-16) 

25. 9 - 18 Faiza  

26.    2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN  

27. 11 - 16 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 MUNDTLIG EKSAMEN  

 

Stamceller i klinisk forskning
5. december, kl. 14–17
Rigshospitalets Auditorie 1

Ph.d. skolens “Clinical Research” forskeruddannelsesprogram og Foreningen af 
Yngre Forskere på Rigshospitalet inviterer til spændende temaeftermiddag om 
brug af stamceller i klinisk forskning.

Kom og hør den internationalt anerkendte Professor Ian MacKenzie fra the Bliz-
ard Institute i London fortælle om cancer stam celler.

Mød kendte danske læger inden for stamcelleforskning, som fx Kjeld Møllgård,  
Roberto Oliveri og Jens Kastrup. Hør også Peter Rossel fortælle om de etiske 
udfordringer ved forskning på dette område. Efter arrangementet er der gratis 
reception foran auditoriet.

Vi ses onsdag den 5. december, kl. 14–17 i Rigshospitalets Auditorie 1.

14.00 – 14.10 Velkomst og introduktion til program (Vibeke Backer, Professor, 
Leder, FP “Clinical Research”)
14.10 – 14.35 Differentiering af humane embryonale stamceller in vivo og in vitro 
(Kjeld Møllgård, Professor, Dept. of Cellular and Molecular Medicine)
14.35 – 15.30 Stamcellers betydning for udvikling af cancer (Ian MacKenzie, 
Professor, Blizard Institute, London)
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.10 Etiske problemstillinger ved forskning med embryonale stamceller 
(Peter Rossel, Lektor, Afd. for Medicinsk Videnskabsteori)
16.10 – 16.35 Behandling af neurodegenerative sygdomme med særlig fokus på 
multiple sclerose (Roberto Oliveri, Læge, Ph.d., Cell Therapy Facility, Blodbanken 
2034, Dept. of Clinical Immunology)
16.35 – 17.00 Regeneration af myocardium (Jens Kastrup, Professor, Hjertecen-
tret)
17.00 – 18.00 Reception

Alle er velkomne! Arrangementet er gratis.
Tilmelding til spisning på http://www.rh-kollokvier.dk

Uge 47
________________________________________
Tid og evighed X – Tidsrejser og -loops
Jeg er ikke en mester i overvejelser over tidsrejser, 
men jeg er alligevel ret fascineret – og let skræmt - af 
tanken. I folkeskolen læste jeg en novelle, som jeg 
for længst har glemt navnet på, om det helt basale 
problem ved tidsrejser: hvis man rejser tilbage i 
tiden, kan man ikke undgå at påvirke den tid, man 
besøger, og derfor vil tiden frem udvikle sig bare en 
lille smule anderledes, og det vil derfor ikke være 
muligt at vende tilbage til den tid, som man kom fra.
 
Med mindre, selvfølgelig, at tidsrejsen allerede er en 
forudsætning for forholdene i den tid, som man kom-
mer fra, men så bliver tidsrejsen jo en gentagelse 
af en rejse, som allerede er foretaget. Og er den 
anden tidsrejse, gentagelsen, også en forudsætning 
for tiden, som man rejser fra? Det kan kun blive 
indviklet. Men spændende at tænke på.

Derfor kan det ikke undre, at fænomenet tidsrejser 
er behandlet i adskillige film; gode og mindre gode. 
Mere eller mindre filosofiske. Mere eller mindre 
afklarende. Men ingen afklarende nok til, at emnet 
er udtømt. Der vil komme flere film.

En af mine favoritfilm, Groundhog Day/En Ny Dag 
Truer, handler ikke ligefrem om tidsrejser, men 
snarere om, at man kan blive fanget i tiden i en 
slags loop. Filmens (anti-)helt, Phil Connors, er en 
midaldrende, småsur og kynisk tv-producer, der 
meget mod sin vilje er blevet sendt på en opgave, 
der ifølge ham selv er langt under hans værdighed. 
Han skal tv-dække en begivenhed i en lille flække, 
Punxsutawney, Pennsylvania, hvor et murmeldyr (en 
”groundhog”) kommer ud af sit vinterhi og under 
stor festivitas afgør om vinteren bliver kort eller 
lang ved enten at kaste skygge på jorden eller ej. 

Af uforklarlige grunde hænger Phil fast i netop dén 
enkelte dag, og den gentager sig selv igen og igen og 
igen. HAN kan huske, hvad han har lært og oplevet 
de foregående dage, men alle andre, som han møder, 

vågner uden hukommelse af, at dagen har udspillet 
sig et utal af gange før. 

Da først Phil har opdaget pricippet - at han vågner 
op næste morgen under de præcis samme omstæn-
digheder som morgenen før, uanset hvordan den 
foregående dag er forløbet – udvikler han forskellige 
strategier for at prøve at gøre sit liv i evig gentagelse 
meningsfyldt. Som noget af det første kaster han 
sig ud i gentagne dage af ren hedonisme – et liv 
med nydelsen som højeste gode. Det holder ikke i 
længden, og han bevæger sig over dage fyldt med 
fx ondskab, velgørenhed eller lærdom, og da livet i 
gentagelsen bliver for uuholdeligt, tager han sågar 
livet af sig selv. For blot at vågne op næste morgen til 
endnu en tur i hamsterhjulet.

Nu er det ikke en amerikansk, romantisk komedie 
for ingenting, så der er naturligvis indbygget en 
kærlighedshistorie. Uden at afsløre for meget, vil 
jeg blot nævne, at også på Groundhog Day gælder 
princippet: kærligheden overvinder alt.

Filmen er altså ikke så dyster eller videnskabelig 
som mange andre film om tidsrejser, men den er i 
mine øjne et rigtigt fornøjeligt udgangspunkt for 
tanker om livet og om hvordan vi vælger at leve det – 
med de omstændigheder, som vi ikke kan forandre. 

Lise Lotz,
Akademisk medarbejder
________________________________________
Når alkohol gør ondt… på de andre
Ved Alex Kastrup Nielsen, psykoterapeut, stifter af 
TUBA og teamleder i region Øst.
Foredragsaftenen indledes med en temagudstjeneste 
ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Tid: Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.30. Fore-
draget begynder kl. ca. 20.
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
________________________________________

Om kristendom hos Søren Ulrik Thomsen
ved lektor, dr.phil. Sune Auken

Søren Ulrik Thomsen har fra debuten i 1981 
betegnet sig selv som modernistisk digter, så det var 
ikke uden en vis bekymring, at han i 90erne måtte 
konstatere, at ord som ”Gud” og ”evighed” begyndte 
at dukke op i hans digte. Skulle hans digte nu til at 
underordne sig en religiøs overbevisning og blive 
forkyndelse? 
Foredraget vil følge det religiøse spor i Thomsens 
digte og essays.

Tid: torsdag den 22. november kl. 20.00
Sted: Sognehuset, Pilestræde 67
________________________________________
Bonusarrangement: oplæsning ved Søren 
Ulrik Thomsen himself

Admiral Gjeddes Gård i St. Kannikestræde 10 
afholder onsdag den 5. december kl. 19.30 en aften 
med forfatteren SUT selv I de historiske lokaler. 
Gjeddegårdens og Studentermenighedens arrange-
menter vil supplere hinanden smukt. 

Tilmelding til dette arrangement skal ske til 
"kromutter" Jeanne von Haller Grønbæk på jeanne@
gjeddegaard.dk eller tlf. 20 66 10 87.
________________________________________
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 
som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
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Sjov med journal!
MOK bringer i denne uge en række sjove 
journalnotater. Dennis/MOK.red

"En gang imellem har hun konstant og sjælden hoved-
pine."

"Klager over dobbeltsyn, har praktisk taget været til 
stede under hele
indlæggelsen. Vi må tage røntgenfoto af anklerne."

"Moderen er hjemmegående, men har dog gået i 
børnehave."

"Nu begyndende stær på højre øje, hvorfor der er god 
grund til at operere venstre side."

"Patienten græder konstant. Hun synes også at være 
deprimeret."

"Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin 
venstre side i mere end et år."

"Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et 
andet hospital."

"Patienten har ingen fortilfælde af selvmord."

"Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn"

"Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun 
begyndte at konsultere mig i 1989."

"Patienten nægtede at lade sig obducere."

"Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig sta-
bil, og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de sid-
ste tre dage."

"På andendagen havde hans knæ det bedre og på tredjed-
agen var det helt forsvundet."

"Storebroderen har meget ofte vejtrækning. Egen læge 
mener han kan vokse fra det."

"Udskrivelsestilstand : I live, men uden min till-
adelse."

"Ved undersøgelse bemærker man små hudafskrabninger på 
begge knæ. Ved nærmere krydsforhør bryder patienten 
sammen og tilstår et fald."

"Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevacci-
neres, når hun vejer 4 kg."

"Da han kommer fra København, har han ingen børn."

"Da hun besvimede, rullede hendes øjne rundt i rummet"

"Huden var fugtig og tør!"

"Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter."

"Patienten bor sammen med sin mor, far og kæle-skild-
padde, som p.t. er i dagpleje 3 gange om ugen."

"Patienten er en 79 årig enke, som ikke længere bor 
sammen med sin mand."

"Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en 
måned siden. Han fik også amputeret venstre ben over 
knæet sidste år."

"Patienten udåndede på gulvet uden påstyr."

"Patienten var ved sit sædvanlige gode helbred indtil 
hans fly løb tør og styrtede ned."

"Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans 
lugt vendt tilbage."

"Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt 
har løsnet sig. Personalet må ikke trække den af, da 
det gør ondt."

"Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun 
skulle komme igen, hvis hun blev bevidstløs."

"Patienten har mandolinstor prostata."

"Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger 
udstrakt med begge ben på ryggen."

"Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad 
sammenlignet med de andre fingre."

"Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19"

"Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre 
og stå der og ryste lidt."

"Opkastningerne gik væk i løbet af eftermiddagen, 
ligesom manden."

"Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i 
går."

"Patienten bedømmes som usammenhængende."

"1974 fik patienten en gravemaskine ned over sig. Har 
siden haft ringetoner i ørerne."

"Har fået små blodige spiseskeer i afføringen 15-20 
gange om dagen."

"Patienten har været på hundepension med støtte fra 
kommunen."

"Anbefales at komme igen, hvis symptomerne kommer 
igen, og ringer da en måned i forvejen."

"Far og mor døde, da hun var 12 år gammel. De har in-
gen kontakt med hende."

"Der bør bemærkes, at der ikke mærkes nogen væsentlig 
temperaturforskel mellem benene."

"Mad får han af sønnen, som er dybfrossen."

"Ørerne kan svagt skimtes bag voks."

"Ansamlingen af udslæt kredser omkring patienten."

"Patient med ansigtseksem. Hudbesvær i forbindelse med 
at han anvender underbukser."

"Hvad hans impotens angår, fortsætter vi medicinerin-
gen og lader hans hustru behandle ham."

"Hun har ingen kuldegysninger, men hendes mand oplys-
er, at hun varmeget hed i sengen i nat."

En forunderlig dag 
af: Mille Andrea
Hvordan ville det være at vågne en morgen med et 
kæmpe lem ? Mærke det være stift mærke den bløde hud 
mod ens mave. Mærke ens trusser være spændt til briste 
punktet af et lem der gerne vil ud. Tage fat omkring det 
og mærke det banke mod de fine bløde håndflader, se de 
optegnede årer der løber ned langs siden. Mærke kontur-
eren af hovedet der buler ud under forhuden. 
At skulle rejse sig op og finde en måde at skjule dette 
kæmpe fremmede legeme der over natten er vokset frem 
på min feminine krop. 

Prøve at leve dagen som var det en helt almindelig tirs-
dag men godt være klar over at denne dag er som ingen 
andre. Ikke at kunne få tankerne væk fra det fyldige 
svulmelegeme der et hvert sekund kunne rejse sig og 
vise det som burde være skjult. 

Skulle gå på toilettet og kunne stå op, kunne holde 
rundt om denne slatne slange mens vandet løber fra min 
blære og høre den plaskende lyd når denne varme stråle 
af urin rammer vandspejlet. Skulle sørge for at pakke 

det hele ordentlig tilbage i buksen og ikke mindst huske 
på at ryste ikke for lidt og ikke for meget. Snige sig ud 
af det fyldte kvinde toilet, mens man prøver at lade som 
om alt er ved det normale, og man ikke lige har stået og 
bakset med et kæmpe lem. 

At komme hjem efter en lang og anstrengende dag, pænt 
pakke det hele ud for at studere det nærmere. Lade en 
rødlakeret negl glide ned over det nu halvstive lem der 
begynder at tårne sig fra mit hofteområde, mærke alle 
de små fordybninger og forhøjninger det bugter sig over 
det nu fuldt ud spændte lem. Kigge på det længe og lade 
hænderne vandre. Give slip på de længsler der har byg-
get sig op i mit underliv gennem denne hårde dag med 
angst og forbløffelse. 

Til natten atter trække i et par bløde natbukser og 
mærke hvordan de smyger sig om den udspændte hud, 
opdage hvordan nervecellerne reagerer på hver en lille 
bevægelse. Lade det hele forsvinde som en virkelig bizar 
og underlig drøm. 
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Har du husket at stemme? 
Valg 19.-23. november 

• Vi står for direkte demokrati og forandring! 
 

• Op til 97% af 241 medicinere mener vore 
mærkesager er vigtige eller meget vigtige 
 

• Vi bruger resultaterne af vores survey til: 
• Prioritere det flest synes er vigtigst 
• Overbevise Studienævnet og Dekanen 
• Dialog omkring fremtidens medicinstudie 
 

• Hele rapporten: 
dl.dropbox.com/u/43014698/DMSurvey.pdf 
 

Stem på 
Demokratiske 
medicinere nu! 
intranet.ku.dk/valg 

Rapport Valg 


