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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: 

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

Onsdag: MOK NR. 14 UDKOMMER

Torsdag: Månedsmøde i Sexekspressen se s. 10

Fredag: Fredagsbar!
  Jonas spiser en hel familiepizza til frokost (igen!)

Lørdag: Julearrangement ved Donaid se s. 11

Søndag: 2. Søndag i advent
  Anders Gullach besøger sine forældre

Mandag: INGEN MOK DEADLINE! VI HOLDER FERIE!
  Månedsmøde for PIT, se s. 10
  

Tirsdag: Månedsmøde for SDS, se s. 10
  Månedsmøde for SAKS, se s. 11

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

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

MilleSimon G

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

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

171 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 7 dage
ny deadline: 219 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
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Kære Studerende…

Den glædelige juletid er over os. For studerende betyder det, at eksamensperioden starter, og at man går i 
hi på bibliotek eller derhjemme. Bøgerne bliver vores bedste ven, og sollyset bliver vores fjende. Det bety-
der også, at MOK, jeres yndlings kommunikationsorgan, også går på jule/eksamensferie. Det betyder, at 
et smukt (næsten) apolitisk medie som MOK ikke kan komme med kritiske indspark til mediernes sen-
sationsjournalistik. Så i juleferien: Husk jeres kritiske blik og tro ikke på alt, hvad I ser og læser. Det har 
folk lidt glemt i år 2012.

Igennem den sidste tid er der på hhv. Danmarks Radio kanal 1 og TV2 været nogle dokumentarer, som 
har skabt røre i Kongeriget Danmark. Først var der ”Pigen der ikke ville dø” på DR1 omkring en pige, der 
var i et trafikuheld, og lægerne mente ikke, at der var noget at gøre. Hun vågnede dog alligevel op let-
tere hjerneskadet. Det førte til en sygemelding for den ansvarlige overlæge og et initielt fald i antallet af 
donorer, da retningslinjerne for at diagnosticere hjernedøde ikke var stringente nok. Udsendelsen skabte 
røre i mange medier. Overskrifter som: ” Carinas far: Lægerne er på røven” og ” Carinas læge er syge-
meldt”. 

For en uges tid siden kom så dokumentaren ”Adoptionens pris” på TV2, som handlede om adoption fra 
Etiopien. Dette skabte igen røre og overskrifter som: ”Rystede adoptivbørn: Er jeg også blevet narret fra 
mine forældre?” og ” Efter dødstrusler: Nu får de (danske forældre, red) krisehjælp”.
Det virker som om de journalister, der har lavet disse udsendelser ønsker et højt seertal i stedet for at 
fremlægge en sag objektivt. ”Pigen der ikke ville dø” har gjort, at den ansvarlige overlæge er sygemeldt, 
og ”Adoptionens pris” har fremlagt udseendelsen ud fra, at de danske forældre er syndebukkene. Foræl-
drene har efter udsendelsen fået dødstrusler, og den danske mor er sygemeldt. 

Det er helt forkert at lave dokumentarer, som mest af alt minder om mockumentarer , når idéen er, at 
man skal lave public service fjernsyn. Dokumentarerne burde fokusere på de tilgrundliggende problem-
stillinger såsom proceduren ved diagnosticering af hjernedød, og hvordan adoptionen foregår, og hvilke 
retningslinjer der burde være for dette.
Måske burde man i stedet køre en hetz på de journalister, der ikke har prøvet at fremlægge problemstill-
ingen objektivt. Det er helt forkert at lave public service fjernsyn bare for at få seere. 

Jeg vil derfor foreslå, at alle medicinstuderende laver et nytårsforsæt, som går ud på at være mere 
kritiske i det nye år. Dette kunne måske smitte af på resten af den danske befolkning.

Markus/ MOKred

Søndag morgen den 25.no-
vember blev Annette Boye 
Brunsgaard påkørt af en 
Taxa, på vej til SPV-under-
visning. (Hun cyklede ikke, 
som hun plejede – hun 
gik.) På vej over Tagensvej 
til Ole Maaløes Vej blev 
Annette ramt. På trods 
af meget tidlig og hurtig 
hjælp, omkom hun søndag 
aften af kvæstelserne, efter 
mange timers hård kamp 
for Annettes dyrebare liv – 
kun 23 år gammel. 
På et splitsekund stoppede 
hun med at leve, på et 
splitsekund var Annette 
var væk – væk fra sin fami-

lie, kæreste, holdkammerater – væk fra livet. Ulykken 
er tragisk, og den har berørt alle dybt, ikke kun vores 
hold, men alle omkring os og ikke mindst hendes familie 
og kæreste, som hun elskede over alt. Det er ufatteligt 
uretfærdigt, at en pige med livet foran sig skal forlade os 
alt for tidligt og så pludseligt. 

Annette var en pige, man lagde mærke til. Allerede på 
første skoledag markerede hun sig som denne livsglade 

og farverige pige, der hvilede så meget i sig selv. Med et 
stort smil, der var præget af et kæmpe stort herpes sår 
og iklædt en crazy skjorte med jordbær print, præsen-
terede Annette sig foran hele klassen. Vi kunne ikke gøre 
andet end grine ad hende. Allerede fra første skoledag 
spredte hun glæde og humor. Hun var crazy – hendes 
tøj var crazy, hendes humor var crazy, hendes tilgang 
til livet var crazy, og vi elskede hende for det. Hun var 
altid tro mod sig selv, og det er en egenskab, der kun kan 
beundres. 
Annette var en farvepalette. Hun repræsenterede alle af 
regnbuens farver. Hun kunne være energisk som grøn, 
klog og loyal som blå, feministisk og romantisk som lilla, 
eller rød som kærlig og elskende. Mest af alt elskede hun 
livet, og glæden for livet var noget, der smittede af på 
alle. Vi vil derfor mindes Annette som en farvepalette, 
som denne farverige pige, der spredte glæde og varme 
med hendes tilstedeværelse. Glæde har desværre en bag-
side, og farvepaletter kan også blive sorte, hvis de bliver 
blandet sammen. Søndag aften blev Annettes farvepa-
lette sort, da alle farverne smeltede sammen. Men den 
store sorg kommer kun i kraft af det savn af alle hendes 
mange farver hun havde.  Annette har inspireret os - 
Inspireret os til at blive dygtige læger og møde livet med 
et smil og nyde det, så længe vi har det. Det ville hun til 
enhver tid gøre, og det vil hun altid mindes for. 

Hold 103

Mindeord om Annette Boye Brunsgaard
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Så er studienævnsvalget slut, og det gik over al forventning for medicinerrådet 
(MR). Faktisk har MR ikke haft 5 mandater i studienævnet siden 2005.

Interne stridigheder og gammelt nag
I 2006 opstod der i medicinsk studedenterråd (nu kendt som MR) uenighed 
blandt rådets medlemmer, hvilket resulterede i, at et medlem blev smidt ud og 
der nu var mere end én liste på medicinstudiet. Medicinerrådet var indtil et 
suverænt fagråd uden andre konkurrenter, hvilket betød, at studienævnsman-
dater reelt set blev fordelt på MR's generalforsamling, eftersom der hvert år var 
fredsvalg.

Op- og nedgang i de efterfølgende år
Årene er gået, og adskillige lister er stillet op i tidens løb, og hvert år har både 
Medicinerrådet og Demokratiske Medicinere været opstillet. som i kan se i neden-
stående diagrammer, har stemmerne svinget lidt frem og tilbage i årenes løb, 
men siden 2010, hvor MR fik pustet nyt liv i sig, har MR været den dominerende 
spiller i studienævnet. Dette skyldes blandt andet, at samlige medlemmer i listen 
Frit Forum på medicin valgte at gå over i MR for at øge samarbejdet blandt de 
forskellige lister. Demokratiske Medicinere fik dengang tilbuddet om fusion, men 
afviste det. Herefter slog medicinerrådet sig særlig meget op på at være for alle 
studerende. Det havde de egentlig været hele tiden, men havde formentlig ikke 
været gode nok til at kommunikere det ud til de studerende. Nu skulle der lægges 
vægt på, at møderne var åbne, så alle studerende kunne komme og tale deres sag. 
Dette gav pote, og pludselig havde medicinerrådet omkring 10-15 aktive medlem-
mer. 

En formand takkede af
Anders Husby, som havde været formand for medicinerrådet i 2,5 år, måtte i 
efteråret 2012 takke af, da han skulle forske i udlandet. Anders havde været en 
meget aktiv og bestemt diplomatisk formand, som var et stort aktiv for MR. For 
ham overtog Sandra Pouplier, som brugte store mængder energi på at koordinere 
valgkamp og være bindeled mellem studenterrådet og medicinerrådet.

Valgkamp 2012 - mudderkastning og flyers
Der blev lavet valgkamp både i MOK, på facebook og på gangene på Panum. 
Valgkampen i år bar præg af dyre kampagner med uddeling af en iPad mini og ad-
skillige bannersider fra Demokratiske Medicineres i MOK, mens Medicinerrådet 
brugte meget energi på indlæg med mere tekst samt en meget gennemgribende 
og til tider spammende kampagne på facebook.
Valgkampen bar også præg af en del mudderkastning og efter sigende falske 
påstande mellem DM og MR på forskellige fora. Blandt andet sendte DM mails 
ud til en masse medicinstuderende med mudderkastninger på MR. MR havde 
dog selv udråbt sig selv til at være det bedre alternativ end DM i MOK, og det er 
derfor svært at finde sorteper i denne sag.

Valgresultatet talte sit tydelige sprog
Ihvertfald talte vælgernes stemmer for, at MR havde været bedst til at tale for 
deres sag. Her fik MR 85,9% af stemmerne, mens DM fik 14,1%. Dette var for 
første gang nogensinde nok til, at MR fik alle 5 pladser, og dermed kan erklære 
sig som vindere af valget.

redaktionelt

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
24,5 22,4 20,5 21,5 16,4 21,9 18,9
34,7 38,6 31,4 25 65,6 79,4 85,9
65,3 61,4 68,6 75 34,4 20,6 14,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
pladser, MR 2 2 1 1 4 4 5
pladser, DM 2 3 3 2 1 1 0
pladser, andre 1 0 1 2 0 0 0
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Det bedste valg for Medicinerrådet i 8 år

De valgte til studienævnet i 2013

Henriette, 10. semester

Jonas, 8. semester

Benjamin, 7. semester

Elif, 6. semester
Sandra, 5. semester

af Jonas/MOK-red

Studienævnsvalget 2012 i tal:

Medicinerrådet: 143
Sandra Pouplier            43
Henriette H Hansen     18
Malene L. Andersen      22
Johanne Severinsen      25
Julie S. Greve         6
Jonas Olsen               93
Sophie Buhelt         2
Jacob D Berild               24
Elif Bayram                42
Benjamin N Janjooa  55
Markus H Olsen  10
Anders Husby         34
Camilla W Herskin  23
Morten Jørgensen  37
Frederik Magnusson      25

I alt : 602 stemmer

Demokratiske Medicinere: 53
Lina Jespersen 19
Michael Moesmann 4
Mette Rebien  10
Mats Jensen  8
Peter Tran  1
Tanja Skrba  4
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Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: 
 
 
 
 

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller 
telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores 
mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk 
Studievejlederne for Medicin: 
Natasja Tholstrup Bomholdt 
Sedrah Arif Butt 
Pernille Heimdal Holm 
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/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 70 89.  
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid! 
 
International vejledning: 
Vi er på kontoret i bygning 33.04.22 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker 
på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.   
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:  

 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa  
 Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land  
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan 

Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om: 

 Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) 
 Selvarrangerede studieophold 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! 
                                                                 Studievejledningen for Medicin:  Den Internationale Studievejledning 

telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28 
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk 

træffetidslokale er: 33.04.08 eller 10  træffetidslokale er: 33.04.22 

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

Juleferielukket i
Studievejledningen
Studievejledningen for Medicin holder 
juleferielukket i uge 52 og mandag i 
uge 1. Vores sidste træf- og tlf. tid er 
derfor torsdag d. 20. december fra 15-
19 og første dag vi har åbent igen, er 
torsdag d. 3. januar fra 15-19.

Har du spørgsmål til eksamens til- og 
afmelding kan du kontakte eksamen-
skontoret.

Har du spørgsmål til din holdsætning, 
kan du kontakte de holdsættende 
sekretærer i Studieservicecentret. 
Sidste frist for afmelding af næste 
semester er d. 1 januar. 

Vi ønsker jer alle sammen en god 
juleferie og eksamenslæsning!
- Studievejledningen for Medicin

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

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk 
tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. En 
uge før eksamen får du eksamensbrev på mail og dit eksamensnummer.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage 
(inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at 
hvis du afmelder eksamen, kan du ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal 
altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en 
syge-reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man 
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som eksamen. 
Senest tre dage efter skal en lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret, hvis 
man ikke når at aflevere lægeerklæringen tæller det som udeblevet til eksamen. 

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

Eksamensforsøg  
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke 
forvente at få dispensation til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind og 
snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg.

Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det næste 
semester. Dette gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle semestre 
vil man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpning af eksamen betyder, at 
man ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning eller spørg 
os.

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

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Tag et internationalt 
klinikophold i Danmark
 

På Hvidovre og Hillerød Hospital 
er der igangsat et projekt, der kan 
styrke din internationale profil.
Undervisning, morgenkonfer-
encer mm.  er på engelsk, og du vil 
komme til at arbejde tæt sammen 
med internationale studerende 
i dyade. Der er afsat ekstra res-
sourcer på afdelingerne, og du vil 
være i tæt kontakt med de klini-
ske lektorer.
 
Du kan komme  på det engelsk-
sprogede hold på rul 3 på enten 
Hvidovre eller Hillerød Hospital i 
foråret 2013.
Eksaminerne er dog på dansk for de 
danske studerende.
 
Efter endt forløb på gynækologisk-
obstetrisk afd. og pædiatrisk afd. vil du 
modtage bevis
på 10 ugers "Internationalization at 
home".
 
Hvis du allerede har tilmeldt dig 
undervisningen, har du mulighed for 
at blive flyttet til de engelsksprogede 
forløb. Kontakt Hanne Ritter, Stud-
ieservicecentret (harn@sund.ku.dk, 
35326489) inden 1. december 2012.
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, er 
du velkommen til at kontakte Suzanne 
Andersen, Sektion for Internationali-
sering
(suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).
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Tid og evighed XII – Om at blive født lige præ-
cis på sin fødselsdag

De gamle grækere var ikke så tossede. De opfandt 
mytologiske skikkelser, der som fuldfede, næsten-
levende metaforer kunne kødeliggøre begreber, der 
ellers kan være svære at forstå. Til at illustrere det 
komplekse fænomen tid havde man to gudelignende 
figurer, Chronos og Kairos.

Chronos er legemliggørelsen af den tid, som kan 
måles. Den tid, som vi tæller og kontrollerer med 
vores kronometre, ure. Det er selvfølgelig også 
Chronos, der sørger for at ting bliver ordnet kronolo-
gisk og ham, der holder øje med anakronismer. Det 
er kronos, der forsyner os med stopure og kalendere, 
aftaler og tidspunkter, fødselsdage, ferier og deres 
afslutning og i sidste ende sørger for, at vi husker 
at dø.

Chronos' sidekick er Kairos, som er den anden 
tid. Den særlige tid. Det helt specielle øjeblik når 
evigheden bryder ind i timeligheden. Kairos er den 
rette tid, Guds øjeblik; det kvalitative modstykke til 
Chronos' kvantitative bogholdertid. I kristendom-
men er det ultimative kairosøjeblik den tid, som også 
kaldes tidens fylde.

(Udtrykket tidens fylde stammer fra den tid, da man 
målte tiden ved at lade vanddråber ramme ned i et 
kar. Tidens fylde var det særlige øjeblik, da karret 
var fyldt og tiden var inde til et nyt.)

Tidens fylde er i kristen sammenhæng et udtryk 
for, at tiden for Jesu fødsel var den helt rigtige - 
helt uanset hvad den moderne kronosorienterede 
videnskab måtte kunne regne sig frem til. Med 
Jesus skete netop det helt særlige møde mellem det 
jordiske og det guddommelige: Gud lod sig føde som 
et lille, fattigt menneskebarn.

Det er selvfølgelig et spørgsmål om tro, om man tror 
på netop den historie, men de fleste, som har oplevet 

et af disse øjeblikke, hvor tiden står stille og på en 
gang bliver bittelille og kæmpestor, vil forhåbentlig 
kunne se det smukke i ideen om tidens fylde.

Nedtællingen til juleaften er begyndt. På bedste 
kronosmanér tæller vi ned - eller snarere op - med 
vores julekalendere og adventskranse til det, som vi 
drømmer om og længes efter: det øjeblik, når anden 
er sprød, gaverne er pakket ind, lysene er tændt og 
vigtigst af alt: at vi kan mærke den udefinerbare 
juleglæde, der giver alting mening. Måske indfinder 
den sig når vi hører Last Christmas første gang, 
måske når vi tager hinanden i hænderne og går 
rundt om juletræet, måske når vi pakker Tante So-
fies skrækkelige striktrøje ud og ved, at hun mener 
det godt.

Det kan også være, at juleglæden ikke dukker op; at 
julen snarere bringer fokus på alt det, som ikke er 
som det skal være, og at andres juleglæde ender med 
at stikke som en torn i øjet. Den 1., 2., 8., 24. og 25. 
december kommer og går uden tilsynekomsten af 
den glæde, som alle taler om.
Men det er jo på godt og ondt netop kendetegnet 
ved Kairos. Han kommer ikke nødvendigvis nøjagtig 
til den tid, som Chronos har udregnet og planlagt. 
Vi har lov til - og er somme tider nødt til - at tro 
og håbe, at tiden - min tid, din tid - er gravid som 
Maria, og at glæden bliver født lige præcis på sin 
fødselsdag - i tidens fylde.

Tillykke med lige netop din fødselsdag og glædelig 
jul!  

Lise Lotz,
Akademisk medarbejder
________________________________________

Eksternt arrangement: oplæsning ved Søren 
Ulrik Thomsen

"Have you ever seen a grown lawyer cry"? Smags-
dommer Malene Lei Raben kneb en tåre på tv, da 
hun skulle fortælle om sin læseoplevelse af Søren Ul-
rik Thomsens seneste digtsamling "Rystet spejl". På 

onsdag er der mulighed for at høre digteren selv læse 
op i de historiske lokaler i Admiral Gjeddes Gård.

Tid: onsdag den 5. december kl. 19.30
Sted: Admiral Gjeddes Gård, St. Kannikestræde 10, 
1169 København K
Tilmelding: skal ske til "kromutter" Jeanne von 
Haller Grønbæk på jeanne@gjeddegaard.dk eller tlf. 
20 66 10 87.
________________________________________

Studentermenighedens julefrokost

Julefrokosten er afslutningen på året i Studenter-
menigheden; dér hvor man kan høre historier fra det 
forgangne år og skabe rygterne til det næste. 

Traditionen tro vil der være sang, diverse fornøjelige 
indslag, godt selskab og – ikke at forglemme – dejlig 
mad og drikke.

Tid: Fredag den 14. december kl. 13.30
Sted: Store Kannikestræde 8, stuen
Pris: Kun kr. 75,- 
Tilmelding: senest 11. december til Lise Lotz på 
mail: lotz@adm.ku.dk (betaling i døren) - eller ved 
køb af billet på 
Billetto: http://billetto.dk/smik-julefrokost2012
________________________________________

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

 

    Åbningstider 
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 

  
 

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  
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Lægepraksis i Lyngby søger medhjælp.
  
Vi er en enmands læge praksis som søger en stud med - som kan 
hjælpe os i vores praksis 
primært onsdag fra 12-18 evt fra 13. Derudover vil der være dage- 
efter middage evt fra 13- 15
eller hele dage- efter nærmere aftale. Løn efter aftale. Ring venligst;
 
29445838
 
Læge 
 
Brian Doktor,
Sorgenfrigårdsvej 80,1,tv,
2800 Lyngby.
evt email - doktorbrian@jubii.dk

Medicinstuderende søges til speciallægeklinik i 
Holbæk.

Vi er en Øre-Næse-Halsklinik, som søger 2 friske medicinstuderende til 
hjælp til journalskrivning,  prøvetagninger og indledende undersøgelser 
af forskellig art.
Vi udfører næsten alle undersøgelser indenfor specialet og har særligt 
fokus på undersøgelse og udredning af svimmelhed.

Timetal ca 15 timer ugtl eller efter nærmere aftale.

Vi er ud over øre-næse-halslægen, 1 sygeplejerske, 1 sekretær og lej-
lighedsvist 1 elev, som ser frem til en hjælpende hånd.
Hvis du er interesseret, videbegærlig og har mod på at træde ind i et 
team, så skriv til 

Øre-Næse-Halslæge Steen Telmer
Ahlgade 39,1.
4300 Holbæk

eller

telmer@mail.dk

Eller ring og hør 
nærmere hos 

Nina Telmer
 
på tlf 61270679

FORSØGSPERSONER SØGES

Formål:  At undersøge ephedrins effekt på cerebral 
blood flow ogphenylephrins effekt på cardiac out-
put afhængig af preload.

Inklusionskriterier: Mand, BMI < 25, ingen fast 
medicin, rygning eller diabetes. Erfaring som 
forsøgsperson i invasive forsøg påkrævet.

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 afvikles i uge 4 
2013 på Rigshospitalet.

For yderligere information og protokol:hs770@
hotmail.com

Med venlig hilsen,

Henrik Sørensen
Stud. Med 
Anæstesiafdelingen 2041, Rigshospitalet

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Psykiatrisk Traumeklinik 

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Psykiatrisk 
center Ballerup, med daglig gang på Gentofte Hospital.

Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende, der søger 3 nye medlemmer fra januar/februar 2013. 
Holdets arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge er i forbindelse med flere randomiserede klini-
ske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere 
behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil 
styrke og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og depression efter Hamilton 
Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, og er således ikke inde over hverken behandling 
eller forskningsarbejdet. Til gengæld får man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler 
med mange meget dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som hold meget vellidte på 
afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en 
gennemgang af de brugte skemaer, en fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt undertiden ekstrav-
agter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. 
semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemesteret 2013. Desuden 
skal man komme til første fællesrating og oplæring onsdag den 6. februar 2013 kl. 12-15 samt tage to 
følgevagter i løbet af januar og februar. Det forventes at du kan tage din første selvstændige vagt i uge 9, og 
at du kan blive på holdet i minimum 1 år.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde prioriteres højt. 
Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til hamteam@gmail.com. Ansøgningsfristen er 
lørdag d. 8. december 2012 kl. 23.59. Du får svar på din ansøgning dagen efter. 
Der vil være ansættelsessamtaler torsdag den 20. december kl. 16.00-20.00

NRU Christmas Symposium, December 14th 2012
Auditorium 93, Rigshospitalet, Juliane Maries Vej 20-22 

Kindly sponsored by:  
Savværksejer Jeppe Juhl og hustru Ovita Juhls Mindelegat 

09.00-09.15 Introduction – Gitte Moos Knudsen

09.15-10.00      GnRH 
• Neuropsychobiological markers of sex-hormonal downregulation - human 

and rodent studies – Vibe Frøkjær
• Sex-hormonal downregulation, inflammatory markers, and depressive 

symptoms – Maria Heede
• The effects of going through short vs. long ivf. treatment on mood, stress 

and symptoms of psychopathology – Dea Stenbæk

10.00-10.15     Coffee break

10.15-11.15     External speaker 
• Anders Korsgaard Christensen, Head of Unit of Crisis Psychology, RH 

11.15-12.15     Biorhythms 
• The Serotonergic Transmitter System’s Role in Seasonal Rhythms – 

Brenda McMahon
• The effect of three-week bright light therapy on amygdala-prefrontal 

reactivity to emotional faces – Martin Korsbak Madsen
• Santa's serotonin system is genetically determined – Patrick Fisher
• Effects of emotional context on response inhibition in patients with 

Seasonal Affective Disorders: a preliminary study – Liv Hjordt Hansen

12.15-13.15     Lunch

13.15-14.30     ATD
• Introduction to ATD research – Gitte Moos Knudsen
• Pre-pilot ATD results – Hrefna Einarsdottir
• ATD and aggression – Sophie da Cunha-Bang
• ATD and Cimbi36 – Anders Ettrup
• Modelling lower 5-HT neurotransmission in animals – Jens Mikkelsen

14.30-14.45     Coffee break 

14.45-15.30     Epilepsy 
• Imaging of neuroinflammation at NRU: Status and future experiments – 

Lars Pinborg
• Analysis methods for [123I] CLINDE SPECT – Ling Feng
• “Piece of mind” functional studies with human biopsies – Majbrit Myrup 

Jensen

All are welcome! 
          

Operationsassistent i ØNH-klinik 
ØNH-klinikken i Søborg søger assistent til  
Operation hver anden torsdag (lige uger),  
i tidsrummet 7.30-13. Nystartet bachelor  
studerende foretrækkes. 
Løn efter aftale.  
Start og oplæring d. 10 januar 2013. 
 
Motiveret ansøgning og CV sendes til: 
bberner@dadlnet.dk 
Ørelæge Bettina Berner 
Søborg Hovedgade 93b 
2860 Søborg 
	  

annoncer
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Forskningsår på Kardiologisk 
Afdeling, Rigshospitalet

Der er mulighed for 
et forskningsår på 
Rigshospitalet med 
scholarstipendiat-
aflønning med start 
omkring 18. februar 
2013 (eller 1. marts). 
I projektet bliver 
man op-lært i både 
scanning og analyse af 
hjerte-MR. Der er rig mulighed for publikationer, 
enten inden for et emne man selv definerer eller 
inden for iskæmi/reperfusion/STEMI. Der er gode 
vejledermuligheder. 
Hvis det har interesse, så send en kort motiveret 
ansøgning og CV til 

kasperkyhl@gmail.com eller littenbertelsen@
gmail.com. 

Ansøgningsfrist: 15. december 2012

Forskningsårsstuderende søges til akut apopleksi studie.

Tid til behandling er den faktor der har størst betydning for effekt af i.v. trombolyse behandling ved 
iskæmisk apopleksi og dermed for patientens chance for at genvinde sin selvhjulpenhed. Vi initierer derfor 
et organisatorisk forsøg med henblik på at reducere den maksimale tid fra indlæggelse til behandlingsstart 
til 20 minutter på Bispebjerg Hospital, aktuelt anses 50 – 60 minutter for acceptabelt. Vi søger en forskning-
sårsstuderende med lyst til at bidrage til dette meget kliniknære projekt.

Dine opgaver: Indsamle data i forbindelse med den akutte behandling, analyse data og sammenskrive dette 
til videnskabelig publikation under relevant supervision. Du vil få mulighed for selv at præge dit arbejde.
Du skal påregne i dataindsamlingsperioden (3 måneder) at være til stede i aften natte-perioden og hermed 
overnatte på vagtværelse (der stilles vedudstyret vagtværelse til rådighed) på lige datoer, med frihed på 
ulige datoer og i dagtiden. 
Du kan herudover forvente at blive inddraget i andre forskningsmæssige opgaver afhængigt af arbejdsb-
elastningen ved dit primære studie. 
Det forventes at du indskriver dig på PhD-skolen som forskningsårsstuderende.
Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført 
projekt.

Din baggrund: Det vil være en fordel at have gennemført basal klinisk træning, men er ikke en absolut 
forudsætning.

Ansættelse: fra 1. evt. 15. februar 2013 og 12 måneder frem.

Løn: 10.000 kr. om måneden

Motiveret ansøgning bilagt c.v. og karakterliste fra medicin-studiet samt eventuelle andre dokumenter der 
ønskes taget i betragtning, bedes venligst fremsendt elektronisk senest 5. december kl. 15:00 på hanne.
krarup.christensen@regionh.dk, samtaler afholdes mandag den 10. december, idet jeg sender mail ud fredag 
den 7. december.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig med spørgsmål på 35312754 eller pr. mail.

Med venlig hilsen,
Hanne Christensen, PhD, dr.med.
Overlæge, klinisk forskningslektor
Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Kardiologisk forskningsårsstuder-
ende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Grown Up Congenital 
heart Disease på kardiologisk afdeling Rigshospi-
talet søger én medicinstuderende på 9. semester 
eller senere med henblik på gennemførelse af et 
forskningsårsprojekt, med start 1. februar 2013, 
eller snarest herefter. 
Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilkny-
ttet 4 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstu-
derende, som arbejder dedikeret med forskning 
indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er inter-
esseret i medfødte hjertesygdomme hos børn 
og voksne samt de komplikationer disse kan 
medføre. Dit fokusområde bliver patienter med 
Eisenmengers syndrom.
Du skal være interesseret i forskning og ønske 
at blive oplært i forskningsmetode, herunder 
selvstændig gennemførsel af dataopsamling, data-
analyse og skrivning af videnskabelig artikel samt 
kandidatspeciale/ forskningsårsopgave. 
Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig 
tid til at opnå publicering af en videnskabelig ar-
tikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift 
vil blive foretrukket. 
Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge 
dine resultater ved relevante møder efter et 
velgennemført projekt.

Den forskningsårsstuderende forventes udover 
eget projekt at deltage i dataopsamling og analyse 
af data i Ph.d.-studerendes projekter.
Projektet er af forventet 6 måneders varighed 
med start 1. februar eller snarest herefter. Du vil 
være ansat som prægraduat forskningsårsstuder-
ende med mulighed for at skrive kandidatopgave/
forskningsårsopgave. Løn: 10.000/mdr.
Kort motiveret ansøgning bilaget 1 sides CV, 
bedes venligst fremsendt elektronisk snarest 
muligt, dog senest 14. december kl. 12:00 til lars.
soendergaard.01@regionh.dk og cristel.maria.
soerensen.01@regionh.dk. Ansættelsessamtaler, 
hvis relevant, forventes afholdt i januar 2013.

Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kon-
takt til Ph.d.-studerende Cristel Sørensen; telefon 
nr. 35456888.
Vejleder på projektet vil være Overlæge, dr.med 
Lars Søndergaard.

Job på  

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 syge-
plejersker. 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
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Raske forsøgspersoner ønskes til undersøgelse af normalområdet for fysiologisk svedproduktion

Vi ønsker at undersøge, hvor meget raske personer sveder under armhulerne og i håndfladerne, fordi vi gerne vil blive bedre til at stille diagnosen, overdreven sved-
produktion, også kaldethyperhidrose. 

Hvordan foregår forsøget?
Forsøget starter med en kort indledende samtale med måling af din vægt og dit blodtryk. Umiddelbart herefter påklæbesfilterpapir i begge dine armhuler og hånd-
flader. Efter 5 min. aftages papiret og vejes og forsøget er slut. 
Samlet varighed er ca. 10-20 min.  Der ydes ikke honorar for deltagelse.

Du kan deltage i dette forsøg hvis:

•	Du	er	mellem	18-75	år
•	Ikke	harkendt	svedsygdom,	diabetes	eller	stofskiftesygdom
•	Ikke	er	gravid	eller	ammer.	
•	Ikke	tager	medicin	der	påvirker	svedproduktionen.

Forsøget foregår på hudafdelingen på Gentofte hospital.

Ønsker du yderligere information om deltagelse i undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Stud.med Linnea Thorlacius   Læge, ph.d. Berit Christina Carlsen
Hudafdelingen     Hudafdelingen
Gentofte Hospital     Gentofte Hospital
Tlf. 52 50 50 06     
linneath@gmail.com    Berit.Christina.Carlsen.01@regionh.dk

  Pharma og etik - Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien søger stud.med. 

Vi søger en dygtig studerende på kandidatdelen (10.semester eller senere), der har lyst til at lære og bruge sin vurdering af videnskabelig dokumentation for fremhævede 
produktfordele i rekla-memateriale. Du kommer til at arbejde i sekretariatet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Nævnet består i dag af en 1. instans 
(granskningsmandspanel) og en 2. instans (anke-nævn). 
Som studentermedhjælp skal du blandt andet arbejde tæt sammen med både lægefaglige og ju-ridiske granskningsmænd med: 
•	Screening	af	reklamesager,	herunder	
 o trykte reklamer for lægemidler, slide præsentationer, reminders, lægebreve, mar-kedsanalyser 
 o faglige arrangementer og sponsorater til disse 
•	Telefonisk	vejledning	og	besvarelse	af	e-mails	om	ENLI’s	regelsæt	
•	Opdatering	af	hjemmeside	
•	Bistand	til	ad	hoc	opgaver	

Den forventede arbejdstid vil være omkring 10-15 timer ugentligt med mulighed for læsefri i eksa-mensperioder. 

Lønnen følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere. 

Ansøgning
 Din ansøgning bilagt CV bedes sendt pr. e-mail til: Malene Abildstrøm (mab@enli.dk) eller pr. brev til: ENLI, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Ansøgningen bedes 
mærket ”Studenter-medhjælp til ENLI” og skal være os i hænde senest den 31. december 2012. Vi forventer ansæt-telse umiddelbart efter årsskiftet. 

Se stillingsopslagets fulde ordlyd på www.enli.dk 

Om ENLI: 
ENLI fører pr. 1. april 2011 kontrol med lægemiddelvirksomheders reklame og information om lægemidler rettet mod bl.a. sundhedspersoner, beslutningstagere og 
patientorganisationer og er et supplement til den lovgivning og kontrol, der allerede findes på lægemiddelområdet. ENLI er oprettet af Lif (Lægemiddelindustrifore-
ningen), IGL (Industriforeningen for Generiske Lægemidler) og PFL (Parallelimportørforeningen af lægemidler) og afløser det tidligere NSL (Nævnet for Selvjustits 
på Lægemiddelområdet). Formålet med ENLI er at føre kontrol med lægemiddelindustriens reklameaktiviteter og håndhæve de brancheetiske kodeks, der på en række 
områder supplerer dansk lovgivning. ENLI medfører således i forhold til det tidligere NSL bl.a. en skærpelse af de etiske regler for lægemiddelindustrien, øget fokus på 
forebyggende aktiviteter og vejledning samt højere bøder. Alle afgørelser offentliggøres på www.enli.dk.
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Pharma og etik - Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien søger stud.med.  
 
Vi søger en dygtig studerende på kandidatdelen (10.semester eller senere), der har lyst til at lære 
og bruge sin vurdering af videnskabelig dokumentation for fremhævede produktfordele i rekla-
memateriale. Du kommer til at arbejde i sekretariatet for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien 
(ENLI). Nævnet består i dag af en 1. instans (granskningsmandspanel) og en 2. instans (anke-
nævn).  
 
Som studentermedhjælp skal du blandt andet arbejde tæt sammen med både lægefaglige og ju-
ridiske granskningsmænd med:  
 
 Screening af reklamesager, herunder  

o trykte reklamer for lægemidler, slide præsentationer, reminders, lægebreve, mar-
kedsanalyser 

o faglige arrangementer og sponsorater til disse 
 Telefonisk vejledning og besvarelse af e-mails om ENLI’s regelsæt 
 Opdatering af hjemmeside 
 Bistand til ad hoc opgaver  
 

Den forventede arbejdstid vil være omkring 10-15 timer ugentligt med mulighed for læsefri i eksa-
mensperioder.  
 
Lønnen følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere. 
 
Ansøgning 
Din ansøgning bilagt CV bedes sendt pr. e-mail til: Malene Abildstrøm (mab@enli.dk) eller pr. 
brev til: ENLI, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Ansøgningen bedes mærket ”Studenter-
medhjælp til ENLI” og skal være os i hænde senest den 31. december 2012.  Vi forventer ansæt-
telse umiddelbart efter årsskiftet. 
 
 
Se stillingsopslagets fulde ordlyd på www.enli.dk 
 

 
Om ENLI: 
ENLI fører pr. 1. april 2011 kontrol med lægemiddelvirksomheders reklame og information om lægemidler rettet mod bl.a. 
sundhedspersoner, beslutningstagere og patientorganisationer og er et supplement til den lovgivning og kontrol, der 
allerede findes på lægemiddelområdet. ENLI er oprettet af Lif (Lægemiddelindustriforeningen), IGL (Industriforeningen for 
Generiske Lægemidler) og PFL (Parallelimportørforeningen af lægemidler) og afløser det tidligere NSL (Nævnet for 
Selvjustits på Lægemiddelområdet). Formålet med ENLI er at føre kontrol med lægemiddelindustriens reklameaktiviteter og 
håndhæve de brancheetiske kodeks, der på en række områder supplerer dansk lovgivning. ENLI medfører således i forhold 
til det tidligere NSL bl.a. en skærpelse af de etiske regler for lægemiddelindustrien, øget fokus på forebyggende aktiviteter 
og vejledning samt højere bøder. Alle afgørelser offentliggøres på www.enli.dk.  

Nis Alstrup er en mand som har vist 
at man godt kan behandle patienter og 
samtidig gøre en god forretning ud af det. 
Han blev uddannet i Aarhus, hvorefter han 
tog til København for at blive specialiseret 
i kirurgi. Herefter gik turen retur til 
Jylland, hvor han fik sin første stilling som 
færdiguddannet kirurg på en stor afdeling 
i Esbjerg.

En mulighed, i form af køb en speciallægepraksis, 
bød sig, og en entreprenant rejse var begyndt. 
“Der var en kirurgisk speciallægepraksis, som 
ingen ville have. Så tænkte jeg at det ville være 
fint at gå og lave lidt privat kirurgi ved siden af”. 
Det var en tid med meget arbejde, delvist på det 

offentlige hospital og delvist på det nystartede 
privathospital. “Jeg ville godt have lidt sikkerhed 
for at se om det var noget jeg syntes var sjovt”.

Det startede med at være små kirurgiske 
indgreb, men med tiden voksede foretagendet. 
“Det kunne være sjovt at lave noget, som var 
bare lidt større”. Sammen med specialister 
fra andre kirurgiske specialer blev der hurtigt 
meget at se til og efter 3 til 4 år opstod der et 
boom i patienter. I 2002 trådte loven om det 
udvidede sygehusvalg i kraft. “Der havde vi 
allerede så småt planlagt en udvidelse”. 
Nis stod for opførelsen af et nyt sygehus på 
1300m2 med 3 operationsstuer og 25 ansatte 
og havde nu hengivet sig fuld ud til det private.

Hans stilling havde nu bevæget sig over i en 
anden retning med overenskomstforhandlinger, 
brancheforeninger, politik og økonomi. Det 
var ikke en ændring han 
foretog sig af mangel 
på bedre, men snarere 
fordi han ikke kunne lade 
være. “Jeg har haft det 
privilegium at hver gang 
jeg har skiftet retning, 
det har aldrig været fordi 
jeg har været træt af det 
jeg lavede. Det har bare 
været fordi der har vist sig en ny spændende 
mulighed.”

Nis Alstrup

Nis Alstrup, adm. direktør hos Aleris-Hamlet hospitaler

Ugens  profilAf: Mikkel Agersnap og Jonas Nilsen

Vi har lavet en artikelserie om læger som har valgt en utraditionel karriere for at skabe opmærksomhed på alle de muligheder, som en lægeuddannelse 
giver adgang til udover at arbejde på et hospital eller i egen praksis
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FORNIKS

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder årets sidste månedsmøde mandag d. 
10. december kl. 17.00 i Studenterhuset.

Hvis du er interesseret i tropemedicin og 
muligvis gerne vil kombinere dit medicinstudie 
med en udsendelse til et land i den 3. verden, så 
er PIT noget for dig.

Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores 
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Vi håber 
at se mange nye som gamle.

Vi glæder os som altid til at se nye såvel som 
gamle.

Mvh. PIT

Antipsykotikaforedrag 
PMS har inviteret 
Bjørn Ebdrup til at 
holde et foredrag 
om antipsykotika. 
Det bliver mandag d. 17/12 kl. 17.30 
på Panum. Information om lokale kommer 
snarest:) 
 
Bjørn Ebdrup er PostDoc på Center for Neu-
ropsykiatrisk Skizofreniforskning og kasserer 
i Dansk Selskab for Biologisk Psykiatri. 
 
Han har udgivet flere artikler i bl.a. BMC 
Medicine og Archives of General Psychiatry. 
 
Der vil være en kort pause med kage mm. 
 
Spred det glade budskab til alle der kunne 
have interesse!

For flere oplysninger om arrangementet tjek 
begivenheden på facebook.

Vi glæder os! 
 
Vh Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Indkaldelse til Månedsmøde for
Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset (SDS)
Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset (SDS)
SDS er en basisgruppe stiftet mhp. at sikre driften af Studenterhuset. Det er os, som sørger for, at rengørin-
gen finder sted, køber service til køkkenet og andre praktiske ting. Driften fordeler desuden lokalerne 
blandt basisgrupperne i Studenterhuset og administrerer booking af store/lille mødesal og loungen. Vi er 
en blanding af mennesker fra forskellige basisgrupper, der mødes en gang om måned. Vi så gerne, at  alle 
basisgrupper var repræsenteret i SDS så alle kan have indflydelse på hvad der sker i Studenterhuset.
SÅ kunne du godt tænke dig at sætte dit præg på, hvordan det er at være i Studenterhuset eller måske 
repræsentere din egen basisgruppes interesser i studenterhuset?

SÅ kom til Driftens næste månedsmøde: 
Tirsdag d. 11. december kl. 19:00 i Studenterhuset. 
Der vil være fælles spisning efter mødet for alle som har lyst, man skal blot tilmelde sig ved at skrive til 
vores mail driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com.
Driftens møder er for ALLE interesserede studerende ved SUND. 
Vel mødt. 

PS. Har du forslag til, hvad der kunne gøres bedre eller synes du, der er nogle ting, der godt kunne fikses 
lidt op i Studenterhuset? Har du en ide til noget der skal anskaffes til Studenterhuset, der kan gavne alle 
basisgrupperne? Eller har du noget du vil spørge os om? 
Så skriv til os på: driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com

December Månedsmøde i GO 

Mandag d. 17/12 kl. 17.00
Kom og slå eksamenshjernen fra i godt 
selskab. 

Tag din læsemakker med. 

Vi viser dokumentaren "Sexy Uganda", hvor 
europæiske blufærdighed møder den afrikanske 
frimodighed.

INTRO TIL NEURORADIOLOGI

Intro til neuroradiologi dækker basale 
principper som bør være kendt af alle 
læger. Kurset henvender sig til alle 
med interesse i neuro-fagene og er 
ideelt for 3 og 10 semester-studerende 
samt alle der skal passe skadestue eller 
akutmodtagelse. 

Kurset vil fokusere på akutte tilstande 
som infarkt, blødning og kranietraume 
etc. Vi vil gennemgå principperne i 
billeddiagnostikken. 

Den 13. December kl. 17:00

Tandlægeauditorium 29.01.32

PUFF holder juleferie efter vores 
julehyggemånedsmøde med Emil Fosbøl

4. december kl. 16 i møderum 1 – 42.0.01

Vi glæder os allerede til en masse spændende 
arrangementer næste semester, som vi er i 
fuld gang med at planlægge! Følg med i vores 
Facebookgruppe “PUFF – Panums Ungdoms-
Forsker Forening” og på vores hjemmeside 
puffnet.dk, hvor du altid kan finde kommende 
arrangementer, aktuelle opslag samt masser af 
praktiske tips til forskerlivet.

PUFFs bestyrelse ønsker alle en glædelig jul.

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. 6. december kl. 17 i 
studenterhuset ved Panum

Mødet vil indeholde: 
- nyt fra ansvarsposterne 
- sjove icebreakers 
- et spændende vidensoplæg om prævention gennem tiden

Efterfølgende vil der som altid være fællesspisning og hygge - vi glæder os til at se dig !  

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”
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Ny basisgruppe med interesse for KARDIOLOGI!

Kære medstuderende er du interesseret i Kardiologi? 
Vi er en guppe studerende som er interesseret i Kardiologi. Derfor vil vi nu opstarte en ny basisgruppe som 
vil fokusere på alle tænkelige områder inden for dette fag.

Vi kommer til at hedde "Aktiv Kardiologi for Studerende" eller forkortet AKS.

Hold øje med MOK i starten af det nye semester hvor vi vil annoncere den kommende stiftende general 
forsamling. 
Kom og høre mere om gruppen og være med til at sætte dit præg i denne nye gruppe.  

For at spice interessen op - kan vi nu allerede meddele at vi har etableret kontakt til forskellige kardiolo-
giske afdelinger i REGION H som vil støtte op omkring vores gruppe. Desuden er vi igang med at etablere 
en kontakt til Dansk Cardiologisk Selskab, Foreningen Af Yngre Cardiologer som også vil hjælpe os med at 
afholde kurser, foredrag og hvad der nu vil være interessant for os studerende. 

Har du spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, så kontakt:   

AKS.gruppen@gmail.com

Vi glæder os til komme igang og glæder os til at se jer!! 

Med venlig hilsen
Thanikaivashan og Osama

Kære Hårdt Arbejdende Nissefolk!!

Er du udsultet og nedbrudt efter 
de lange dage på bib, og er panik-
ken grundet manglende julekort til 
Moster Oda så småt sat ind - FAT 
MOD - IMCC Rwanda har arrangeret 
GRATIS æbleskiver, kaffe, julekort-
sklip og krisehjælp i

LILLE MØDESAL på Panum

Mandag d. 17. december kl. 15 -17

Alle er velkomne!!!

Så er der igen månedsmøde I SAKS!

TIRSDAG D. 11. DECEMBER KL. 16.15
STORE MØDESAL, STUDENTERHUSET

Der vil være rigtig julehygge, så husk din nis-
sehue og kom glad!

Dagsorden:

1. 1 Mini foredrag - interventions radiologi - 
abdominalt aorta
anurisme - ved læge og phd. Stud. Mikkel 
Taudorf

2. Siden sidst.
- Innovativ kirurgi - evaluering + billeder
- Tour de Chirurgi - urologi - evaluering + 
billeder
- lap kursus - evaluering

3. Andet

4. Planlægning af næste semesters aktiviteter
- kurser
- foredrag
- andre arrangementer (fx semesterstartsmøde)

5. Symposium 2013 - status

6. Indkøb af udstyr fra Pakistan

7. Julefrokost i SAKS

8. Evt.

Studenterklubben holder fredagsbar d. 7. december! 
Weeee….. 

Fredagsbaren vil køre fra 11:00 og der vil ml. 11-17 være indgang 
fra alle steder på Panum. Efter kl. 17:00 er der kun indgang fra 
Blegdamsvej. Du kan derfor ikke komme ind på Panum via Stu-
denterklubben efter kl. 17:00 så skal du gå hele vejen udenom…

Åbningstider i hverdagen
Mandag - 11-15
Tirsdag – Fredag – 11-17
Vi lukker for cafédrift efter fredagsbaren.

God vind og god eksamen….

PR/Studenterklubben 

Donaid julehyggedag

Har du interesse for Donaid (- eller måske ikke)? Synes du, det er vigtigt, at man tager 
stilling til organdonation? Synes du julekager smager nice? Kan du lide glögg? Kan du 
lide at hænge med IMCC-folk? Kan du ikke overskue at læse til eksamen en lørdag? 

Har du OGSÅ bare lyst til julehygge med IMCC og randoms?

Lørdag D. 8 December afholder Donaid et lille julearrangement på kultorvet, hvor vi 
deler julekager ud samtidig med, vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at tage stilling. 
Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, vi før har haft stor succes med. Det er en 
rigtig god mulighed for dig der er helt ny i donaid sammenhæng at komme og se hvad vi 
går og laver. ”Gamle” Donaidere skal også være mere end velkomne!

Efter vi har stået på kultorvet, vender vi snuden mod studenterhuset på panum, hvor 
vi vil slutte dagen af med en spændende dokumentar ”Kidneys on Ice” der sætter fokus 
på det skræmmende og stigende globale problem med organhandel. Rigelige mængder 
glögg, æbleskiver og julehjerte-klip skulle dog gerne være med til at bevare den gode 
julestemning. 

Film+julehygge er åbent for alle – også selvom man ikke har været med tidligere på 
dagen. Så drop eksamenslæsningen for en stund, tag læsemakkeren i hånden og sæt et 
par	timer	af	til	rå-julehygge	

Program:
Kl. 9: Morgenmad i studenterhuset.
Kl. 10: Donaid på kultorvet.
Kl. 13: Film + julehygge i studenterhuset.

Kærlige julehilsner fra Donaid!
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invitation
Kalder alle Morten'er og Peter'er!!

Morten Krebs og undertegnede er 
glade for at kunne invitere til Morten- 
og Peter-julefrokost. Det kommer til 
at foregå allerede på fredag, og det 
bliver på mit køkken på RHK. Og nej, 
RHK er ikke det falske sted! Vi laver 
sammenskudsgilde - Morten sørger for 
flæskesteg, og jeg sørger for æg og re-
jer. Alle Panums Morten'er og Peter'er 

er velkomne! Heriblandt tænkes 
selvfølgelig især på Morten Møller, 
Peter Rossel, Peter Gøtzsche, og andet 
godtfolk. Vi skal drikke teriyaki indtil 
vi ligner Morten og Peter! Selvom vi 
selvfølgelig ligner dem ret meget i 
forvejen.

Vi håber at I vil kigge forbi!

Mvh Peter "Sankt" James/MOK-red

basisgrupper
 
Har du en tom bolig i Københavnsområdet som du gerne vil 
tjene lidt penge på?  SÅ SE HER!  
 
Hvis din lejlighed alligevel står tom i perioden: 

- Søndag den 3. februar 2013 til og med lørdag den 2. marts 2013 
- Søndag den 3. marts 2013 til og med lørdag den 30. marts 2013  
- Maj 2013   
 

Hvorfor så ikke være så generøs, at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 
Ved at gøre dette udfører du en god gerning samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 1600 danske kroner om måneden per 
student.   
Kravene til lejligheden er blot, at der er  

- Adgang til bad  
- Adgang til køkken 

Hvis dit hood opfylder ovenstående krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så er det nu du skal skrive til 
bolig.exchange@gmail.com. 
 
Hvis du ikke lige har en bolig tilovers, men tænker at det kunne være fedt at få nye venner fra andre steder på 
globen, så kan du i stedet blive buddy for en udvekslingsstudent.  
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du får mulighed for at  

- Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet 
- Lære en ny kultur at kende 
- Få nye venner på facebook  
- Forbedre dine sprogkundskaber i f.eks. spansk, fransk eller arabisk 
- Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME 

fester mm.  
Dette lyder jo helt vildt fedt! And who wouldn’t like to have more friends from 
abroad?!  
Du kan ikke vente med at blive buddy. Så derfor er det nu, du skal skrive til: 
 

kontaktperson.exchange@gmail.com.  
 
Mange kærlige hilsner fra 
 
Exchange & Research Exchange - København  

SCOREBOGS UDDELING TIL FREDAGSBAREN PÅ FREDAG FRA 17-19



1313vagtbureauet

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R
Speciallægerne i Farvergade søger vikar 
lægesekretær

Vi har 4 læger+1 sygeplejerske ansat og har spe-
cialerne gastroenterologi, anæstesiologi (smerte-
behandling med blokader, laserakupunktur), 
psykiatri samt lungemedicin.
 
Vi har brug for en lægesekretær-vikar i 2011. 

      Fra d. 16. september til og med den 19. 
september 2011.

Og igen til januar 2012 fra den 9. januar til den 
23. januar

Arbejdsfunktioner:
•	Jobbet	er	en	receptionist-funktion	og	består	af	
tlf. betjening, rådgivning og vejledning i forbindel-
se med kikkertundersøgelser, booking af ptt. 

Vi anvender systemet Darwin.

Krav:
•	Bestået	6.	semester
•	Medlemskab	af	FADL
•	Min.	200	SPV	timer
•	Gyldigt	akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Fredag den 9. september 2011 
kl. 08.00 . Via www.fadlvagt.dk – for medlem-
mer – ledige hold – hold ”Praksis Speciallægerne 
Farvergade ”

SPV Hold 1612, Hvidovre

Vi er et hold på 8 personer der er ansat 
af lægerne på Hvidovre Hospitals 
Gastroenhed til at hjælpe med opgaver 
som venflonanlæggelse, akutte blod-
prøver, EKG og a-gas. Holdet dækker 
aftenvager 15-23 alle ugens dage og 
dækker ikke helligdage. Vi søger et nyt 
medlem til start 1. Februar 2013. 

Gastroenheden består af 7 afdelinger, 
men vi har vores faste base på 324-
AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke 
sygeplejerskerne, er der ingen plejeop-
gaver, men mulighed for at tage ved 
lære af lægerne på afdelingen og øve 
færdigheder som kateter- og sondean-
læggelse, GU og journaloptag når tiden 
er til det.

Krav:
Minimum 400 SPV- timer
Have bestået minimum 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 4 vagter 
(+bagvagter) - også i eksamens- og 
ferieperioder
Skal kunne komme til samtale i uge 50 
og starte oplæring i januar.
Gyldigt akkrediteringskort
     Tidligere hold- og stikkererfaring 
værdsættes, men er ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Pernille Udesen 
på 26 94 07 37 eller mjc448@alumni.
ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 10. de-
cember 2012 kl. 10. Via Vagtbureauets 
hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Motiveret ansøgning, da der vi blive 
afholdt ansættelsessamtaler i uge 38.

Almen Praksis Nørrebro
 
Læge i almen praksis har brug for en vikar for 
lægesekretæren tre gange om ugen
                 
Arbejdstid:
•	Mandag	kl.	08.00-12.00
•	Tirsdag	kl.		08.00-12.00
•	Torsdag	kl.	08.00-12.00

Oplæring:
•	Aftales	med	lægen

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod 
patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider 
og afgives normale prøvesvar. Arbejdes opgav-
erne kan udvides i forhold til den studerendes 
kompetencer. 
 

Krav:
•	Bestået	6.	semester
•	Medlemskab	af	FADL
•	Min.	200	SPV	timer
•	Gyldigt	akkrediteringskort

 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest den 
10. december 2012. Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Nør-
rebro NV”

Almen Praksis i Virum

Læges kompagniskabspraksis i Virum, søger vikar 
for lægesekretær.
Hos os kan du tjene lidt ekstra penge til julegav-
erne samtidigt med at du læser til eksamen. 

Arbejdsopgaver: 
Vi har behov for en lægestuderende som kan passe 
vores telefoner i tidsbestillingen 3½ time dagligt 
fra kl. 9-12,30. Helst 5 dage om ugen, men hvis 
det passer dig bedre, kan vi nøjes med 2 dage 
om ugen. Du skal desuden modtage patienter 
i receptionen og deltage i øvrigt forefaldende 
lægesekretær arbejde.

Krav:
•	Bestået	6.	semester
•	Medlemskab	af	FADL
•	Min.	200	SPV	timer
•	Gyldigt	akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest 
den 10. december 2012 Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Læge Virum”

Afskeds reception for Kirsten Carstens

Kirsten har nu efter 47 år i vagtbureauet 
besluttet sig for at hun vil stoppe med at være 
aktiv på arbejdsmarked.

Vagtbureauet afholder derfor afskedsreception for 
Kirsten 

Den 21. december 2012 k. 13-15

Alle som har lyst til at sige farvel til Kirsten er 
velkommen i Kantinen på Blegdamsvej 26.

Vi håber at rigtig mange vil komme og være med 
til at sige farvel til Kirsten

Med venlig hilsen 
FADLs Vagtbureau

 

 
Afskeds reception for Kirsten Carstens 
 

 

Kirsten har nu efter 47 år i vagtbureauet besluttet sig for at hun vil stoppe med 
at være aktiv på arbejdsmarked. 

Vagtbureauet afholder derfor afskedsreception for Kirsten  

                             Den 21. december 2012 k. 13-15 

Alle som har lyst til at sige farvel til Kirsten er velkommen i Kantinen på 
Blegdamsvej 26. 

 Vi håber at rigtig mange vil komme og være med til at sige farvel til Kirsten 

 

                                                       Med venlig hilsen  

                                                        FADLs Vagtbureau 
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HENAD:

1. Dette ord stavede PJ 
rigtigt i allerførste hug uden 
nogen form for hjælp mens 
han lavede denne kryds
5. Forkortelse for et enzym, 
som mange blodtryksreg-
ulerende præparater 
hæmmer
7. Der udskilles ca 150mg/
dag af denne ion gennem 
nyrerne
8. PVK-mærke, som er ble-
vet diskontinueret i Region 
Hovedstaden.
9. Sig dette navn 5 gange 
mens du kigger i et spejl, 
og du vil helt sikkert blive 
slået ihjel
10. Navnet på Morpheus’ 
skib
11. Den første danske film 
i farver
12. Animationsfilm fra år 
2007, som omhandler viking-
etidens Danmark. -ish.
13. Antidot mod antikoagu-
lantia
16. Film om en superhelt, 
som er en kende mentalt 
retarderet
17. Komplekst fænomen 
præget af dårlig ernæring-
stilstand og kraftesløshed
21. Metode til monitore-
ring af hjertets elektriske 
aktivitet
22. Fint ord for den sans, 
som monitorerer kropsde-
lenes stilling og bevægelse
24. Denne film er blevet 
kendt for hovedpersonens 
meget specielle og hyppige 
grin.
26. Dette prohormon 
secerneres af ventriklens 
hovedceller
27. I starten af denne film er 
der en mand, som kommer 
sig selv i munden. Med 
pikken.
31. Vandkanaler
33. Andet ord for inflam-
matorisk kardiomyopati

34. Fornavnet på den skuespiller, som spiller 
Lillebror i Riget
35. Ved denne type afasi har patienten svært ved at 
udtrykke sig forståeligt
37. Denne CNS-struktur spiller en vigtig rolle i 
termoreguleringen
39. Dette hormon udskilles fra hypofysen og 
bevirker bl.a. laktation
40. Denne gut har lagt navn til de celler, som dan-
ner myelinskeder om axoner i PNS
42. Et objektivt fund i luftvejene ved drukneu-
lykker, hvis den døde kommer til undersøgelse 
relativt kort tid efter ulykken. Mekanismen er 
væskeudtrædning i lungerne samtidig med kraft-
ige respirationsbevægelser, hvor der sammen med 
slim bliver dannet hvidligt skum.

NEDAD:

2. Denne film varer 177 minutter og foregår et par 
steder i Storbritannien for mere en to uger siden
3. Periode fra en celle bliver depolariseret til den 
igen kan depolariseres
4. Fornavnet på Bobba Fetts far (det er ikke Darth 
Vaders far)
6. Læge’sk for generel træthed
9. Kiggertundersøgelse af urinblæren
14. Lille kar, som kan føre blod direkte fra arteriole 
til venole. Dette kar kan også lukke varierende 
mængder blod ud i kapillærnettet, alt afhængigt 
af åbningsgraden af en række prækapillære 
sphinctere.

15. Pubertetssygdom
16. Film fra 1984, hvor Bree fra Desperate House-
wives eksmand spiller en Neo-agtig figur. Og Sting 
er faktisk også med. Han er rødhåret.
18. Afgrænset område (som der findes mange af) 
i bulbus olfactorius, hvor lugtecellerne synapser 
med mitralcellerne
19. Steven Spielberg film, hvori en lille robotdreng 
forfølger sin drøm om at blive en rigtig dreng og 
blive genforenet med sin mor. Snøft.
20. Muskelceller kan omsætte dette stof til kreatin 
som alternativ ATP-produktion
23. Den distale tredjedel af ventriklen
25. Den retsmedicinske undersøgelse af den døde
28. Dette hormon udskilles fra nyrerne bl.a. 
som respons på nedsat natriumkoncentration i 
tubulusvæsken
29. Film som får premiere den 12. december i 
Danmark, men som PJ og Dennis skal ind og se d. 
11., WHAAAT!? I Cinemaxx, WHAAT!?
30. Denne type medicin bruges mod forstoppelse 
(hvis du nu for eksempel har rigtig hård lort. I 
maven)
32. Miyazaki-film om en lille drengs forhold til en 
guldfisk
36. Filmen af Nicolas Winding Refn med Tom 
Hardy i hovedrollen
38. Det procentvise indhold af kuldioxid i atmos-
færen på den planet, som Prometheus ankommer 
til
41. Efternavnet på den mand, som bestyrede det 
børnehjem, hvor Lord Voldemort voksede op.

Hermed årets sidste kryds! Jeg har lavet en blandet kryds, som 
er en blanding af faglighed og god gammeldags filmnørderi - 
den helt perfekte kombination til de kolde og mørke vinteraf-
tener!
  Peter "The Iron Man" James/MOK-red

Svar på sidste uges kryds:
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Som alle medicinere uden tvivl er klar over, så 
har vores hæderkronede medicinerblad MOK 
eksisteret siden 1968. Som redaktionelt medlem 
har man det privilegium en gang imellem at kigge 
igennem gaaaaamle udgaver af MOK, og under-
tegnede faldt netop over en udgave af MOK fra 
juni '76, hvori der blev trykt noget, som mildest 
talt bliver trykt for sjældent nu om dage: nemlig 
en medicinersang! Så hermed, mine damer og her-
rer, er det mig en glæde at præsentere mediciner-
sangen fra '76 i sin fulde ordlyd! Syng den med din 
læsemakker i en kedelig stund!

Peter "N.F.S." James/MOK-red

MEDICINER-SANG:
mel.: I en kælder sort som kul

I et hospital som var
proppet med patienter
var en kø så lang så lang
de går rundt og venter
sygeplejersken får stress
lægerne er utilfreds'
patienterne er snasked'
de bli'r aldrig vasket

Man har skåret ned igen
fyret er en masse
torsdag røg min bedste ven
monstro det kan passe
hvorfor blev hun arbejdsløs
hun var sgu en dygtig tøs
nu skal hun jo gå og glo
mens jeg slider her for to

Det er dyrt med militær
de skal ikke spare
købe tanks og fly især
det kan staten klare
men lidt mad til syge folk
mærker straks en sparedolk
spiller ingen rolle
budgetterne skal holde

Hjertestop og nyresvigt
coronarthrombose
manden han er ganske blå
udtalt cyanose
han får ingen medicin
han er faktisk helt til grin
og når han kreperer
bli'r der plads til flere

Folketinget det har sagt
at det er nødvendigt
men vi andre vi kan se
at det bli'r elendigt
vi er ikke blevet spurgt
det er bare blevet gjort
 STOP
VI MÅ HA' ET FAGLIGT MØDE!David og Erik/MOK-red

gøgl

Glædelig jul fra MOK
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FADLs JulebANko

Se præmierne og tilmeld
dig på facebook

Tors. 13. Dec. 2012
Kl. 17.00
I Lundsgaard auditoriet

Husk studiekort med medlemsklistermærke !


