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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: David og Erik

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

Onsdag: MOK NR. 20 UDKOMMER
  SEHAT generalforsamling. Se s. 11
  SATS månedsmøde. Se s. 13.

Torsdag: GO temamøde kl 17. Se s. 10.
  Komponisten S.E.H. Nielsen fylder år!

Fredag: 84 gøglere tager på 1. weekendseminar

Lørdag: FADL's EKG app udkommer. Se s. 4
  David hører Lil' Wayne på sit værelse og vil IKKE forstyr  
res. FOOL!

Søndag: Av for den, godt man ikke er rusvejleder. Hilsen Erik.
  SÆSONAFSLUTNING PÅ BORGEN!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Alle mødes på Tagensborg kl 20. Der er obligatorisk 
undervisning for ALLE.

Tirsdag: SAKS månedsmøde. Se s. 12.

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
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okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

276 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -126 dage
ny deadline: 86 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33leder
 Ja, hvad er der så sket på det seneste, 
spørger du nok dig selv om. Jeg har sådan set haft 
det fint nok. Jeg har været en tur på Planetariet, det 
har jeg villet i rigtig lang tid. Men det er nok ikke lige 
den slags nyheder, du higer allermest efter, lige meget 
hvor spændende det ville være at høre om min totalt 
fede tur. Du vil gerne høre nyheder fra the global vil-
lage - store som små. Så her kommer et hurtigt oprids 
af de vigtigste begivenheder fra den forgangne uge!

 Nicklas Bendtner er blevet taget for 
spritkørsel - igen! Denne gang i indre København, 
lørdag nat. Gad vide hvad/hvem han havde lavet denne 
gang. Pinligt og tragisk er det. Det er MOKs officielle 
holdning at spritkørsel er noget af det mest latterligt 
nederdrægtige man kan tage sig til. Men hvad mere 
interessant er, så har DBU valgt at give manden et halvt 
års karantæne fra det danske landshold - hvilket jo 
bare viser at alle tragedier har mindst een positiv side.

 Ralf Hemmingsen, vores kære rektor, er 
blevet genansat - til alles store glæde! Det er derfor 
til alles yderligere glæde at jeg hermed kan offentlig-
gøre (før alle andre medier. Jo. Jo!) at Ralfemus (som 
han gerne vil kaldes fra nu af) i forbindelse med sin 
genansættelse har modtaget godt 1 million kroner 
i fratrædelsesgodtgørelse for første halvleg. Mon 

ikke han kan glæde sig til at modtage endnu en god 
håndfuld penge når han en dag er færdig med anden 
halvleg. Tag min SU, Ralf! Os fattige er sgu så kedelige.

 Liberal Alliances Ungdom har for en gangs 
skyld slået et slag for mere fri våbenpolitik i Danmark. 
Alle unge piger skal selvfølgelig gøres mere hunderæd 
for at blive voldtaget, hvis de går alene hjem fra byen, 
og opfordres til at gå med peberspray, hvis anvendelse 
de intet begreb har om. Denne MOKker ser frem til 
at kunne stikke en AK-47 i næven på min hypotetiske 
7-årige datter på hendes første skoledag, når hun skal 
gå de 500 meter fra huset til skolen. Ja, min 7-årige 
datter skal gå alene i skole på sin første skoledag. 
Velkommen til livet, Julie. Ja, hun skal hedde Julie. 
Fuck dig, hypotetiske hustru, som absolut vil døbe 
vores hypotetiske datter "Smyrna", "Alberte", "Una", 
"Siri", "Alma" osv. Der er ikke noget som at vinde 
hypotetiske skænderier mod sin hypotetiske hustru. 

 Ulvens tilbagekomst til det ganske danske 
har fyldt en hel del i mediebilledet - med god grund! 
Ikke mindst er der en del emsige bonderøve, som har 
brokket sig som små børn over at en ulv har dræbt et 
par af deres røvkedelige får. Seriøst, Jens!!! En ULV - 
har MASSAKRERET - dine GEDER! Det er sgu da for 
sejt! Totalt vikingeagtigt! Nå, men de bonderøve, der 

har været misundelsesværdigt tæt på en vaskeægte ulv, 
kræver at der bliver oprettet en national fond med det 
formål at erstatte alt det hell som ulvene raiser. Jeg 
siger GØR DET! SELVFØLGELIG skal staten have 
objektivt ansvar for alt hvad ulvene render og laver. 
Det er da også bare totalt fedt at sige "yes, velkom-
men, awesome dyr of the north, i fyrer den bare af, 
her er nogle får, lad være med at tage Jer af Jens, han 
er bare lidt småsur - tag for Jer. Hilsen vikingefolket. 
Yeeeahhh". Jeg skulle personligt stille min førstefødte 
(ja, jeg kigger på dig, hypotetiske Julie) til rådighed 
for ulvenes blodtørst. Jeg får hende jo bare erstattet.

 Sidst, men ikke mindst, vil jeg knytte et par 
ord til Børsens historie om at sygeplejerskernes uni-
former angiveligt er for "sexede", og der bør laves nye, 
mere neutrale uniformer. Det er jo grinagtigt. Sygeple-
jersker er jo pisse sexede lige meget hvad de har på . 
Drop Sisyfosarbejdet og lad smukke mennesker være 
smukke - som min mor sagde da jeg som en god og tålm-
odig søn hentede hende fra firmajulefrokost i december.

 Ja, der sker jo hele tiden uendeligt inter-
essante ting. Bare ikke for os.

  PJ/MOK-red

MOK Down Under
Nå, 4. uge i klinik veloverstået på Concord Repa-
triation General Hospital!
Rheumatologisk afdeling var ganske fint, dog 
meget meget stille. 2-3 patienter indlagt ad 
gangen.. Til gengæld var den ene af overlægerne, 
Bain (som sjovt nok fik Bane fra The Dark Knight 
Rises til at se ud som en good guy) rigtigt glad 
for at quizze en, konstant, og generelt rulle lidt 
med øjnene når man svarer forkert… Så nu da 
rheuma er veloverstået, er jeg rykket videre til 
nefrologisk!
Her virker der til gengæld til at være markant 
mere gang i den – vi har vores egen afdeling, med 
rimeligt mange patienter! Man får lov at lægge 
venflons, og at øve andre kliniske færdigheder – 
og lidt i tråd med sidste uges brok over forkortel-
ser, er min liste nu blevet udvidet med ”MET-
Call” – Medical Emergency Team Call = Kom hen 
på stuen hurtigt, en eller anden har det dårligt og 
skal lige fikses!
Glæder mig udpræget meget til at se hvad nef-
rologisk har at byde på!
Endnu et par forkortelser at ligge og rode med, 
når man læser journal:
Cardiac: HSDNM
Abdomen: SNT, no BS.

HVAD JEG VIL BRUGE MINE PENGETILBAGEISKATPENGE TIL
- En haikuhaikudigtsamling af Peter James/MOK-red

Tusinde kroner
Tilbage i skat, ja tak
Guld, ulve og får

Tusinde bobs, tak
Jeg vil i biffen med søs
Og spise god mad

Tusinde spænd, baws
En tur til Sunny Beach, yes
Med totalt fri bar

Tusinde spir, lir
Fryd for fesne tabere
Som skal punge ud

Åh, SKAT, mange tak
Jeg vil købe mig et hus
Ude på landet

En pels fra Illum
En diamantring til mor
Elsk mig, blot en dag

Kom og vær min ven
Jeg har tusinde kroner
PJ giver øl

Tusinde kroner
Jeg kan jo købe verden
Skabe fred på jord

Hvad ville mon ske
Hvis alle var så rige
Som SKAT har gjort mig

Jeg tror egentlig
Ikke det ville ændre
Ved noget som helst

Folk ville jo slås
Som de plejer at gøre
For sådan er vi

SKAT, åh du prøver
At gøre alle glade
Det må være svært

Men næste år, SKAT
Kræver du dem tilbage
Kold, ensom igen

Redistribuér
Mine så surt optjente
SU-håndører

Giv dem så til den
I forvejen stenrige
Danfoss-direktør

Eller til ulve
Vandrende fra det tyske
Æder det danske

Men i det mindste
Levede jeg i drømmen
For en enkelt stund
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Rabat på ny EKG-app!
Lørdag 9/3 udkommer FADLs forlags EKG-app. 
Som FADL medlem kan du få 50 % rabat ved
henvendelse i skranken i FADL-huset på 
Blegdamsvej. Vi regner med at have rabatord-
ningen klar
indenfor 14 dage. Nærmere informationer 
følger…

Ledige lægevikarkurser

Der er ledige pladser på EKG kurserne

med undervisning den 11, 12 
og 13 marts.

Tilmeld dig på fadl.dk

Tak for en hyggelig fastelavn!
Kære medlemmer'

Vi bukker og takker erbødigst for en rigtig 
hyggelig omgang fastelavn d. 21/2!

Vi glæder os til at se jer igen til andre arrange-
menter - fx 1. maj-arrengement og generalfor-
samling d. 11 oktober

- skriv det i kalenderen før din læsemakker

kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

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

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Overenskomst for SPV/VT
Fadl's overenskomst udvalg (OU) er i disse tider i den 
altafgørende forberedelsesfase op mod den kommende 
overenskomstforhandling, OK13. Regionernes Lønnings- og 
TakstNævn (RLTN), som vi skal forhandle med, har svært 
ved at forstå at vores medlemmer oplever situationer på 
afdelingerne, hvor forholdene ikke er, som de skal være, da 
intet bliver meldt tilbage fra sygehusene. Det sker desværre 
alt for ofte at overenskomsten ikke overholdes, og vi i OU 
synes, det er for dårligt og vil gerne fremlægge jeres sager, 
anonymt, for RLTN, så vi kan sikre jer de bedste arbejds-
vilkår.
Vi har oplevet, at der opstår tvivl om overenskomsten og 

hvilke rettigheder man har som vagttager. Mange af jer 
har udtrykt frustrationer over ikke at få pauser på en 
vagt. Nogle har oplevet ikke at få udleveret en alarm 
på psykiatriske afdelinger. Og mange får ikke udlever-

et arbejdstøj når de møder til en vagt. Det skal I have! 
Og hvis I ikke får det, vil vi rigtig gerne høre om det!

OU arbejder i OK13-forhandlingerne på at forbedre 
SPV’ernes og VT’ernes forhold når de tager vagter på syge-
husene, men vi vil rigtig gerne bruge jeres historier til at 
forklare behovet overfor regionerne. Vi har bl.a. et krav til 
RLTN om et løntillæg for at sidde fast vagt på en isolations-
stue eller på en stue, hvor der bliver røget. Derfor beder vi 
jer skrive til os, om jeres oplevelser i disse situationer.

Lad os høre din historie. Skriv til ou@fadl.dk

Med venlig hilsen
Fadl’s OverenskomstsUdvalg

fase 
2'ere -
se her!
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Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, 
søger 8 nyt medlem med start fra 1/5 og 1/7.

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 ans-
varlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved 
sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også 
tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske 
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen i 
somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for supervi-
sion, når tiden byder sig.

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

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
•Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at bestå eksamen i  
psykiatri vinter 2012/13 (10.sem).
•Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
•Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times varighed.
•Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle være nødvendigt.
•Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi.
•Mulighed for at komme til samtale i d. 5. april.
•Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 29. marts 2013 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.

Det Medicinske Selskab  
i København 

Årets pris for bedste kandidatspeciale

Hvad skal indsendes?  Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
en pris for bedste kandidatspeciale – tidligere kendt 
som OSVAL-prisen – i 2006, som uddeles en gang 
årligt til medicinstuderende ved Københavns 
Universitet, der gennem deres kandidatspeciale har 
vist udprægede videnskabelige evner.  

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen, 
skal indsendes af forfatteren sammen med et kort 
dansk resumé på max. 300 ord samt et kort CV.  

Indsendelse:   
Materialet skal sendes som en samlet pdf-fil til Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til 

formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægeviden-
skabens fremskridt samt at virke for den offentlige 
sundhedspleje. 

kms@dadl.dk.
Deadline for indsendelse den 17. juni 2013.  

Vinderne forventes at præsentere deres 
opgaver/projekter ved et 10 minutters foredrag i 
forbindelse med selskabets temadag, som finder 
sted fredag den 25. oktober 2013.  

Prisen vil derfor blive uddelt til forfattere af de 
opgaver i kandidatspecialet, der det forløbne år på 
bedste vis har bidraget jf. selskabets formål.  

Prisen består af:  Yderligere information:
1. pris:   10.000 kr. Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær 

Bitten Dahlstrøm på 2. pris:     5.000 kr. kms@dadl.dk eller på telefon 
35 44 84 01. 3. pris:     3.000 kr. 

Kriterier:   
For at komme i betragtning skal opgaven være 
bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i året for 
indlevering.  
    

Læs mere om selskabet på www.dmsk.dk

Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet søger stud. med. på 
kandidatdelen til forskningsår 

 

Epi-/Genomlaboratoriet er et forskningslaboratorium på Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet 
ledet af overlæge, dr. med Kirsten Grønbæk. Vi arbejder med epigenetiske og genetiske ændringer 
samt non-coding RNA i relation til hæmatologiske cancere. Forskningsgruppen er sammensat af 
både læger og molekylær biologer, hvilket medfører en god dynamik i vores forskning. Vi er en 
meget aktiv gruppe og vi er vant til at have studerende tilknyttet både i forbindelse med 
prægraduat forskningsår, bacheloropgave og kandidat speciale. Gruppen består aktuelt af 2 post 
docs, 5 PhD studerende, 2 forskningsassistenter og 1 bioanalytiker.  

Da vores forskning er meget molekylær biologisk orienteret forventer vi at du besidder en stor 
interesse for dette felt og at du har lyst til lave laboratorieforskning. Vi vil selvfølgelig sørge for at 
du modtager en grundig laboratoriemæssig oplæring. 

Du vil komme til at arbejde med epigenetiske ændringer hos patienter med akut myeloid leukæmi 
og myelodysplastic syndrom. Du vil få dit eget delprojekt under vejledning af læge, post doc 
Marianne Treppendahl. Målet at du vil kunne få en artikel som førsteforfatter og vi forventer at du 
vil arbejde målrettet på dette og deltage i hele den proces der ligger bag en publikation.  

Den ideelle ansøger:  
- Er medicinstuderende på kandidat-delen 
- Er interesseret i hæmatologi 
- Har en stor molekylær biologisk interesse 
- Er interesseret i at lave laboratorieforskning 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner 

Stillingen har en varighed på 12 måneder med start: d. 1/9 – 2013. Skolarstipendium søger vi i 
fællesskab, første ansøgningsfrist er allerede den 4/4-13, så vi forventer at du med det samme vil 
deltage i ansøgningsprocessen.  

Ansøgning:  
Kort motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til 
marianne.treppendahl@gmail.com inden d. 14/3-2013. Samtaler med kvalificerede ansøgere vil 
foregå i uge 12.  

Yderligere information:  
Læge, post. doc. Marianne Treppendahl, marianne.treppendahl@gmail.com, telefon 26211729. 

Stud.med. Simon Husby, nuværende forskningsårs-studerende, simonhusby@gmail.com. 

Overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk 

annoncer
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KOM - SYNG - OG BLIV GLAD 

GRATIS TILBUD TIL ANSATTE OG STUDERENDE VED SUND 

- duk op til korsang eller meld dig til hos korleder Merete Sørensen, mema@mail.
dk
Følg løbende med i opdateringer på denne hjemmeside eller via sms-kæde. Der 
kan forekomme sidste-øjebliks-ændringer i lokale eller evt. aflysning.
I efteråret 2007 startede Fakultetet et kor for alle ansatte. Det har siden udviklet 
sig i den postitive retning, da det nu både er for studerende og ansatte. Det har 
for de deltagende været en rigtig stor succes, læs længere nede hvad et par glade 
sangere skriver om koret. Koret er til hver en tid åbent for DIG, når bare du har 
lyst til at synge.
Koret vil i 2013 synge om torsdagen kl. 15-16, med sæsonstart torsdag d. 24. 
januar. 
Såfremt du ikke kan komme hver uge, så kan du komme, når du kan. Alle er 
velkomne til enhver tid. Du behøver ikke kunne læse noder eller være en super 
sanger.
Koret bliver ledet af professionel korleder Merete Sørensen, som har flere års 
erfaring med både begyndere som øvede. Sangene bliver gennemgået gruppevis og 
sangglæden og det at-løfte-i-flok er det absolut vigtigste. Merete er rigtig god til at 
skabe gode og opmuntrende rammer for alle. 
Sangere om koret:

”Koret er for mig et rigtig dejligt frirum - jeg bliver enormt glad når vi synger, og 
synes det er rigtig hyggeligt at se vores kolleger på andre måder. Og jeg synes at 
vores korleder har været rigtig god til at udfordre os med sange vi ikke troede vi 
kunne synge. Jeg vil ikke undvære det - og håber at vi kan bevare koret.”
- Henrijette Sander Nissen, Fakultetssekretariatet.

"Hver eneste kor-oplevelse er en sjælelig renselse." "Koret er min Fontex." "Koret 
er en undskyldning for at komme sent hjem, som kun en hjerteløs og ligegyldig 
ægtefælde vil anfægte." "Man finder nye egenskaber hos folk man troede man 
kendte." 
- Alle disse guldkorn var fra: Jock (Steffen Jock Nielsen, Retsgenetiker på Rets-
medicinsk Institut, som i korsammenhæng har døbt sig selv ”Pivedyret” – dette 
navn dækker over et gudsbenådet talent for at mestre alle tonearter)

” - syng og bliv glad, helt ind i sjælen vær sammen med dine kolleger på en afslap-
pet måde.” 
- Iben Kynde, ph.d.-studerende på Biomedicinsk Institut

Sange som vi hidtil bla. har sunget:
Shackles - Marymary
Vem kan Segla
Will you still love me tomorrow - Carole King
Close To You
I still haven´t found what I´m looking for - U2
You´ve got a friend - Carole King
Lyse nætter - Alberte Winding
Sensommervise
It´s too late

Kortider forår 2013 
Se datoer og foreløbigt lokale nedenfor. OBS. Lokalet kan blive ændret, så check 
altid lige oversigten inden du tager til kor.
Dag Dato  Tid Lokale
Torsdag  7 marts kl. 15-16 Lille mødesal
Torsdag  14 marts kl. 15-16 21.2.27b
Torsdag  21 marts kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  4 april kl. 15-16 Lille mødesal
Torsdag  11 april kl. 15-16 21.2.27b
Torsdag  18 april kl. 15-16 Lille mødesal
Torsdag  25 april kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  2 maj kl. 15-16 Lille mødesal
Torsdag  9 maj kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  16 maj kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  23 maj kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  30 maj kl. 15-16 Store mødesal
Torsdag  6 juni kl. 15-16 Lille Mødesal
Torsdag  13 juni kl. 15-16 Lille Mødesal
Torsdag  20 juni kl. 15-16 31.01.48a

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 10, 2013

Folkekirken styrtbløder medlemmer!
Det er ikke fordi, der ikke er et problem. I 2012 var der 50% flere der meldte sig 
ud af Folkekirken end i året før. Medlemstendensen er helt klart for nedadgående 
og sådan har den været meget længe. Så det er jo ikke fordi vi, der arbejder i og 
for Folkekirken, bare sidder og synes, at alt er præcis, som det skal være, og at 
der ikke er grund til at tænke sig om.
Men helt ærligt! Drop nu de dommedagsprofetier. Det er (nogenlunde) i orden, 
at ca. 20% af befolkningen ikke er medlemmer af Folkekirken, og ikke-medlem-
merne skal selvfølgelig have lov til at have deres grunde. Det er for så vidt også 
helt OK, at de fortæller vidt og bredt om, hvorfor de ikke er medlemmer og evt. 
prøver at overbevise andre om det meningsfulde i netop det forhold. Men kan vi 
ikke blive fri for de evindelige trompeter, der gjalder ud, at nu er der mørke og 
kun mørke for enden af tunnelen for Folkekirken?! 
En ting er, at Grundtvig sagde ”Ordet skaber, hvad det nævner” – der betyder 
noget i retning af, at det, som du udsiger/tænker med ord og dermed har din 
aktive bevidsthed på, former din virkelighed – og at gentagelsen af udsagnet, 
myten, kan blive en selvopfyldende profeti. Noget andet er, at det jo netop 
afhænger af øjnene, der ser. Mennesket, der fortolker.
Ja, der var 50% flere udmeldte i 2012 end i 2011 – men selvom det tal udgør 
over 21.000 personer, så er det dog stadig en relativt lille del af den samlede 
medlemsskare som udgør lige knap 4,5 millioner. I 2012 var der omkring 44.000 
indmeldelser (typisk børn, der blev døbt), hvilket er et fald på ca. 3000 i forhold 
til 2011. Jeg er ikke helt sikker på, hvor dødsfald – altså frafald af medlemmer, 
der dør – kommer ind i billedet og i hvilket omfang, men det er vistnok sandt, at 
medlemsprocenten er højere i den gamle del af befolkningen end i den unge.
Det store antal udmeldelser, der ses i denne tid, skyldes formentlig i ganske høj 
grad diskussionen – og vedtagelsen af loven om – vielse af homoseksuelle. 
Kirkestatistiker Peter Lüchau udtrykte det således i Kristeligt Dagblad den 28. 
februar: ”De mennesker, der melder sig ud, er hovedsageligt dem, der allerede 
har trukket sig væk fra kirken og ikke har haft noget med den at gøre i lang tid. 
... Hvis vi ser på de medlemmer, der ligger på kanten af at være medlemmer af 
folkekirken, er det kendetegnende, at de er venstreorienterede og moralsk frig-
jorte. Derfor tror jeg snarere, der er sket det, at de er stukket af, efter en masse 
højreorienterede præster har talt dunder i pressen i forbindelse med debatten om 
vielsesritualet. Det gad de ikke være med til.”

Vi er stadig nogen, der godt gider at være med.

Venlig hilsen

Lise Lotz 
Akademisk medarbejder

________________________________________

Highlights fra programmet
Onsdag den 20. marts kl. 19.30 – Sankt Johannes Kirke 
Præsten og terapeuten – kan vi bruge hinanden?
Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi Lars Warming og studenter-
præst Nicolai Halvorsen
(Temagudstjeneste + foredrag og debat)
________________________________________
Torsdag den 11. april kl. 16.30 – St. Kannikestræde 8, 1. sal
Infomøde vedr. studietur til Brügge
Kunne du overveje du at tage med på studieturen til Brügge? (Omtalt herunder)
Vi – Nicolai, Lise og Ellen (studerende i studietursudvalget) - præsenterer både 
det indholdsmæssige og det praktiske omkring turen, og vi serverer et par 
belgiske smagsprøver (øl og chokolade). Du er meget velkommen til at komme og 
lade dig friste!
Efter selve infomødet viser vi den sorte komedie "In Bruges" fra 2006.

________________________________________
Uge 40 (tirsdag til søndag)
Studietur til Brügge, Belgien
Studieturen til Brügge vil lægge stor vægt på god mad og det fællesskab, der 
opstår, når mennesker spiser og drikker sammen. Vi vil selvfølgelig også se på 
byens smukke arkitektur, de flamske malere og andre seværdigheder kendt ikke 
mindst fra den sorte komedie fra 2008 ”In Bruges”. 
Prisen for turen er fra 3300 for studerende. Der vil være tillæg for eneværelse og 
mulighed for tilkøb af særlige gastronomiske og/eller historiske oplevelser.
Læs mere om turen under ”Begivenheder” på vores side på Facebook. Tilmelding 
og yderligere info kan fås hos Lise Lotz lotz@adm.ku.dk. Både Lise og Nicolai 
deltager i turen.

________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge 
ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være 
anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i 
hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
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Den orange forventningMørket er faldet over et hospital i udkantsdanmark. Lyset er slukket... 

Ingen mennesker er at se. Personalet er på vej i seng og inde på stue 10 lig-

ger Laila. Laila er en lille pige med en cumminut tibiafraktur efter tidligere 

samme fredag at have flygtet fra en mørk skikkelse... Laila keder sig, hun er 

fastende og venter på operation. Tankerne flyver i hendes hovede: 

hvem mon han var? hvad ville han dog gøre ved mig? Ville han flå tøjet af 

mig? 

Mens flere scenarier flyver gennem hendes hovedet bevæger højre hånd sig 

ned under dynen. 
Ville han have holdt mig nede mens han ville rive tøjet af mig?

hånden bevæger sig ned i patientunderbukserne
Ville han have tvunget sit lem op i mig?Bevægelserne bliver intense, insisterendeVille mine skrig om hjælp mon blive hørt?Den gamle hospitalsseng begynder at knirke. Hængslerne er ikke blevet 

smurt siden Anker Jørgensen var statsminister.
Ville han holde mig over munden? Ville jeg kæmpe for at få vejret?

Den knirkende seng rammer et decibelniveau på 80. 
Ville han have startet langsomt men dybt? ville han mon kalde mig en luder 

med en lav, men bestemt stemme?Den rytmiske knirken kan nu høres ude på gangen...
Ville han smile af mine råb om blidhed for bare ignorere dem og tage, hvad 

han ville have?

Efterlyser ejermand af papir
Af: Simon/MOK.red. & Markus/MOK.red.

MOK er kommet i besiddelse af dette papir. Nogle studerende har fundet 
papiret i en skraldespand på Panum.

Papiret lå krøllet sammen og der står desværre ikke forfatter på. Så hvis 
du kender ejermanden må du gerne kontakte MOK-redaktionen på mok@
mok.dk

Det er mest fordi vi på MOK godt kunne tænke os at få ham som fast, da 
dette uddrag af noget forhåbenligt længere er så velskrevet at forfatteren 
godt kunne være i kampen om at vinde Victor B. Andersens hæderslegat.

Ser frem til at høre fra jer læsere...

gøgl

Hej Panum,
I sidste udgave af MOK fik I alle et indblik i mit 
allerdybeste følelsesliv; jeg åbnede op omkring den 
egentligt overraskende acceptable oplevelse af at 
dumpe en eksamen. Jeg præsenterede et afsnit af 
den dagbog, som jeg i mit mentale velbefindendes 
interesse begyndte at føre, da jeg dumpede 3. semes-
ters anatomieksamen. I fik det allerførste indlæg 
fra dagen, hvor det gik ned (som man siger), men 
jeg har gravet i mine erindringer og fundet et lidt 
senere afsnit, hvor jeg har accepteret min situation 
og demonstrerer, hvordan man kan ”turn that frown 
upside down” uden at blive arbejdsskadet.

Reeksamen dag 24
”Driiing, driiing,” lyder det fra min telefons alarm. 
Jeg åbner øjnene og lader dagens grå, tonløse lys 
sive ind og stimulere fodprocesserne på min stav- og 
tapceller i retinas 9. lag. Gudskelov er processen 
autonom, for mit sløve sind ville have svært ved 
at motivere sig til så meget som syn. Afferente 
tråde fra den 10. hjernenerve, vagus, tvinger mig 
til krampagtigt at folde sammen på mit sengeleje, 
rystende i et hosteanfald. Et surt opstød følger; det 
passerer vallecula epiglottica på dets vej mod mit 
cavum oris. Sensoriske tråde fra n. lingualis via n. 
facialis lader mig smage gårsdagens aftensmåltid: 
Billig whiskey, smøger og knuste drømme. Projek-
tioner fra min hjernestamme sender et signal til 
mit limbiske system og fremkalder et emotionelt 
respons: Afsky. Afsky ved smagen af forfald og 
nederlag. Afsky ved min afmagt til at ændre 
tilværelsen. ”Pis!” tordner jeg men min rustne 
stemme – hæs efter timelange gennemgange af 
eksamensspørgsmål.
 ”Hey, kan du ikke dæmpe dig lidt?” 
lyder en ung piges stemme forurettet i nærheden. 
Jeg kniber ved simultan afslapning af m. levator 
palpebralis sup. Og konstriktion af m. orbicularis 
oculi øjnene sammen, mens jeg prøver at fokusere 
på stemmens ejermand. Det er umuligt at se 

hverken nogen eller noget på grund af alle lamperne 
og deres genskin i montrernes glas; men mit valg er 
taget. Jeg rejser mig fra min seng – den skyggefulde 
kvadratmeter på gulvet under eksaminationsbrik-
sen på Tør Studiesal – i hvert fald lige indtil jeg 
støder hovedet mod briksen over mig. ”Røv!” mum-
ler jeg højlydt, mens den pludselige smerte sender 
mig i et ekstremt fight-response; den sympatiske 
del af mit autonome nervesystem får øjeblikkeligt 
overarbejde, og med min ekstensorrefleks’ aktiver-
ing eksploderer jeg i en beredt kampstilling med 
det resultat, at jeg får overbalance og rammer 
studiesalens montre 1, som knuses. Som jeg står 
der, kun iført underbukser, overhældt med formalin 
og gårsdagens mad løbende ned ad brystet, er jeg et 
formidabelt syn på tør, hvilket ejeren af den spinkle 
pigestemme da også bemærker; hun forsøger i hvert 
fald at bryde isen:
 ”Ej hold nu kæft, vi er faktisk nogen, der 
arbejder her!”  Det kan godt være, at min sociale 
dømmekraft er mildt medtaget efter en umålelig 
periode med reeksamenslæsning (bogstaveligt 
talt umålelig, da jeg tabte mit ur i et spil kiks mod 
… en kendt anatomiprofessor – han er måske den 
bedste spiller, jeg har mødt (hehe, ”spiller”)), men 
jeg kan trods alt genkende en flirtende pige, når jeg 
ser en. Jeg kørte selvsikkert hånden gennem mit 
halvlange, gyldne hår, mens jeg trådte hen imod 
pigen fra 3. semester.
 ”Hold dig væk!” siger pigen med en 
charmerende, vred og let skælvende stemme. Jeg 
forstår hende godt; for med den ubarberede fysik 
og kuglerunde mave, jeg har tillagt mig efter en 
månedlang, stenhård diæt bestående af billig 
sprut og hårde sten og mine bad boy-blodskudte 
øjne, er jeg et ikon for og prototypen på mandlig 
seksualitet; jeg kan ikke fortænke hende i at prøve 
at kæmpe imod den totale eftergivelse for min rå 
karisma – piger kan godt lide at spille uopnåelige, 
og de er i særdeleshed begyndt at gøre det under 
min reeksamensperiode. Jeg kender disse 10-tals 

piger fra det nuværende 3. semester godt, og jeg ved 
godt, hvad de vil have. Med udelukkende platoniske 
hensigter tilbyder jeg min udkårne:
 ”Hvad siger du til at lære lidt om 
bækkenbundens anatomi?” Mine endnu ødelagte 
hornhinder gør mig ude af stand til at fokusere på 
pigebarnet, så jeg har svært ved at tolke hendes 
reaktion.
 ”Nej, Simon. Jeg vil godt have, at du 
lader mig være, at du dæmper dig her på spot, og 
at du holder op med at skrive artikler i MOK om, 
hvordan du stalker mig,” fremsætter hun nøgternt 
og med hånden knuget om en massiv os femur i 
plastik. Jeg er for første gang i mit liv målløs og 
forsøger at komme med et passende respons, da min 
læsemakker Leopold (ja, ja det er et atypisk navn, 
men han hedder strengt taget også Theis og går på 
mit semester. Jeg vil bare ikke risikere at udlægge 
ham for eftertiden, hvis jeg nogensinde skulle vælge 
at dele min dagbog med verden) kommer brasende 
ind af døren.
 ”Simon, mæh mahn!” griner han 
stort på sin halvt jyske-halvt street accent, og jeg 
mister fokus på kvinden foran mig. ”Se hvad jeg 
har mæ!” råber han, og åbner sin taske. Mit smil 
bliver bredere, og få øjeblikke senere sidder vi og 
speedballer cerebrospinalvæske, han har skaffet 
fra en selvudført lumbalpunktur under en klinisk 
anatomi-time.

Jeg vil ikke bringe flere uddrag fra min dagbog, 
da kvaliteten tydeligvis er vildt svingende. Ikke 
desto mindre skulle jeg mene, at jeg har dækket alle 
spørgsmål i forhold til reeksamensprocessen. Hvis 
dette ikke er tilfældet, er i selvfølgelig velkomne 
til at rette yderligere spørgsmål på ub3rhunt3r@
wow-gaming.eu.

/Simon, MOK red.
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HENAD:

1. PJ's yndlingsdyr 
6. Hvis patienten LIGNER en der er død, men 
faktisk ikke er det 
9. Blåfarvning af hud grundet tilstedeværelse af 
afiltet hæmoglobin 
13. Mangelfuld udvikling af væv 
16. Superhelt, som lyder som om han har noget 
larynxcancer på vej 
17. Denne amerikanske by har lagt navn til en 
gruppe af enterovirus 
18. Dinosaur, som er smadderfarlig, ikke mindst 
fordi den har tre store horn i panden. Ja, i nutid. 
Eksistensen af Jurassic Park er ikke tilbagevist. 
20. Hvis patienten klager over abdominale smerter 
sv.t. højre fossa, som startede mere diffust midt i 
abdomen, så er denne sygdom nok ikke det første du 
tænker på. Diarréen kunne være et hint. 
22. H-formet figur af suturer i kraniet, hvor det er 
meget tyndt. 
23. Gruppe af mennesker, som virkelig, virkelig, 
virkelig godt kan lide at høre sig selv snakke. Og at 
folk kigger på dem. Hele tiden. KIG! KIG! JEG GÅR 
PÅ STYLTER! KIG! 
26. Dejlig MOKker, som laver dejlig mad til alle de 
andre MOKkere 
29. Den bageste af fosterets tre hjerneblærer 
31. Ulf Pilgaards navn leder tankerne hen på dette 
dyr 
34. Fjernelse af livmoderen 
35. Serøst udflåd fra øret 
36. Retning inden for psykologien, som beskæftiger 
sig med objektiv iagttagelse af personers adfærd og 
handlinger. Sygt stalkeragtig. 
39. Denne "superhelt" har egentlig bare vildt mange 
penge og adgang til super vild teknologi. Derudover 
har han ingen evner. Overhovedet. 
40. Tidspunktet for første sædafgang 
45. Milles yndlingsdyr 
49. Dansk betegnelse for hernia scrotalis 
51. Pludseligt bevidsthedstab som følge af blodtryks-
fald 
52. Lysstyrke måles i denne enhed 
53. Når næsen løber 
54. "Objektiv" måling af psykologiske evner og funk-
tioner, eksempelvis IQ 
55. Over halvdelen af rusvejledningen er afhængig af 
denne substans. Jo. Jo I er. 
56. Ribosomer består af proteiner og.... 
57. Blødersygdom 
58. Når man med vilje beder patienten ramble 
derudad om sit liv i en evighed, i håb om at han/hun 

på et tidspunkt skulle nævne noget relevant. Det gør 
han/hun ikke. 

NEDAD:
 
1. Et lægemiddels famakologiske aktivitet per 
molekyle. 
2. Samleje 
3. At have ondt i knoglerne 
4. Lækker, og sund, snack - ELLER lymfatisk struk-
turer mellem de to svælgbuer 
5. Bark. Lidt ligesom på et træ. Faktisk fuldstændig 
som på et træ 
7. Tilstand med varig svækkelse af hukommelsen og 
andre kognitive funktioner 
8. Bindevævscelle med højt indhold af bl.a. heparin 
og histamin. På overfladen udtrykker den IgE-
antistoffer. 
9. Denne muskel trækker testiklerne opad 
10. Billedgengivelse af fordelingen af et radioaktivt 
sporstof i et organ eller i kroppen som helhed 
11. Blodigt opkast 
12. Adenylylcyklase katalyserer dannelsen af dette 
molekyle 
14. Her findes et 1000 kvadratmeter stort lærred, 
som giver tilskueren en helt fantastisk oplevelse, 
være det film om rummet, dinosaurer eller dyb-
vandsfisk. Her venter altid kæmpe øjenåbnere, og 
det er bare totalt meget de 144kr værd. 
Alle burde tage derind. Hele tiden. Jeg 
var der så sent som i sidste uge, som 
skal snart igen. 
15. Tygning 
19. Rolf Sørensen har IKKE taget 
syntetisk fremstillede præparater af 
dette hormon 
21. Det område af histologien, som 
drejer sig om visuel påvisning af 
antigener 
24. Amyloidose i milten kaldes også..... 
25. Forekomst af uterusslimhindel-
ignende væv uden for livmoderen - 
almindeligvis i æggestokkene 
27. 1,6*10^-19 Joule 
28. Denne "superhelt" spilles af fucking 
Hugh Jackman 
30. Corpus luteum danner bl.a. dette 
hormon 
32. Denne gut har lagt navn til den 
ed, som de fleste af os håber en dag at 
aflægge 
33. Betegnelsen for alternativ medicin 
med bevist terapeutisk effekt 

37. Superhelt, som til dagligt går med briller selvom 
han har røntgensyn 
38. At drikke tonic når man skal til malariaramte 
lande 
41. Antistoffer binder til disse molekyler 
42. Syntetisk cortisol 
43. Superhelt, som ser lige så nørdet ud med kos-
tume på, som han gør i sit normale tøj 
44. Denne flotte fyr har lagt navn til en form for 
genetisk betinget agammaglobulinæmi 
46. For lidt ilt i blodet 
47. Det dominerende antistof i slimhinder og kirtler 
48. Anders Englunds yndlingsdyr 
50. De anale 3/5 af tyndtarmen. 
  

       

 

Hermed denne uges kæmpestore kryds! Find 
en blyant med lille stift frem, for der skal 
edderbroder'me skrives småt. Men det er jeg sikker 
på ikke bliver noget som helst problem for dig. Du 
er en stærk, opfindsom ung kvinde. Du er smuk, 
og der er masser af grunde til at holde af dig! Og jo, 
du fortjener lidt chokolade og en ny kjole. Forkæl 
dig selv, når der ikke er andre der gør det! Med en 
kryds.
 Peter "Cha-cha-cha" James/MOK-red

Svar på sidste uges kryds

AWKWARS Storyline: PJ 
Paint: Mille 

Mille, har du hørt at ulven er 
vendt tilbage til DK?

Er det ikke bjørnen, 
du mener?

Øh, nej

Jeg kunne ellers have 
svoret, at jeg så en for 
nylig

Det ved jeg 
ikke lige, 
hvad jeg 
skal sige til

Nå ligemeget. 
Har du det ellers 
godt?

Der er ulve 
i Danmark, 
selvfølgelig har 
jeg det godt

Hvad med dig?

Jo tak
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F o r e d r a g  o m  d e  

Intern Medicinske specialer

Allan Vaag
Klinisk professor
Overlæge
dr.Med

26. februar kl. 17.00 i lille mødesal.

Endokrinologi: 

Bevægeapparatets medicinske 
sygdomme: behandling og perspektiv

Hans Daniel Hansen
Overlæge

Ansat som overlæge ved reumato-
logisk afdeling på Køge sygehus.

26. marts 2013, tid og sted følger.

Reumatologi:

30. april 2013, tid og sted følger.

Hypertension og nyrerne
Nefrologi:

Poul Michael Freese
Overlæge
dr.Med

Ansat som overlæge ved nefrologisk 
afdeling på Herlev hospital. 

Daniel El Fassi
1. reservelæge
ph.d. 

Ansat På Rigshospitalets hæmato-
logiske klinik. 

28. maj 2013, tid og sted følger.

Hæmatologi

Temamånedsmøder
Eorta (basisgruppe for folk med inter-
esse for de intern medicinske specialer) 
afholder fortsat temamånedsmøder der 
har til formål at introducere den stud-
erende til de forskellige intern medicin-
ske specialer. Foredragene er ca. af en ske specialer. Foredragene er ca. af en 
times varighed og vil bestå af to dele: 
først en introduktion til specialet, 
dettes fordele og ulemper, en typisk 
dag i ambulatoriet og en typisk dag som 
vagt-havende.  Dernæst vil foredrags-

holderen snakke lidt 
mere specifikt om noget 
der er “hot” indenfor det 
pågældende speciale.

Du behøver ikke være Du behøver ikke være 
Eorta-medlem for at 
deltage, og der vil være 
kaffe og kage.

GO-TEMAMÅNEDSMØDE OM 
GYNÆKOLOGISK CANCER

Imens du spiser kage og drikker en koptår kaffe, vil Claus Høgdall, 
professor i gynækologi – landets førende ekspert i gynækologisk 
cancer – berige dig med viden om, hvilke cancerformer kvinder kan 
få i underlivet, og hvordan man behandler dem. 

Kom glad! Måske bliver du inspireret til et emne til din kommende 
bachelor- eller kandidatopgave? 

Vi glæder os i hvert fald til at se dig!

Hilsen GO

DATO: Torsdag den 7. marts
TID: 17.00-19.00
STED: Lokale 42.1.01, i Pavillonen

 

 

 Kærlighed og Hjernen 
Kan du lide CHOKOLADE? Har du styr på 
KÆRLIGHEDEN? Har du ikke? Ved du 
hvilken rolle HJERNEN spiller i forhold til 
kærlighed? 
 
Kom til FORNIKS arrangementet 
Kærlighed og Hjernen d. 19. marts kl. 
17:15 i Lundsgaard Auditoriet, Panum, og 
blev en hel del klogere på et emne, der 
optager alle, turteldue eller ej. 
 
Programmet er som følger: 
 
17:15-17:25 velkomst 
 
17:25 - 18:00 Filosof (Dan Zahavi, KU): 
Hvad er kærlighed? har vi brug for 
kærlighed? Kan kærligheden reduceres til 
molekyler? 
 
PAUSE FADL har flottet sig og giver fyldte 
chokolader til det kærlighedslystne folk:) 
 
18:20 - 18:50 Hjerneforsker (Albert Gjedde, 
KU): Hvad sker i den forelskede hjerne? Kan 
vi modellere den kærlighedsramte hjerne og 
beskrive mekanikken bag udtømmende? Kan 
vi skabe en kærlighedseliksir? 
 
18:50 - 19:20 Paneldebat: Spørgsmål fra 
publikum, afrundende spørgsmål  

Med venlig hilsen 

Pippi foredrag: 
Hvordan bliver man pædiater?

Onsdag d. 13/3 kl. 16:30 i store mødesal

Vi har inviteret Raheel, som har været læge i 6 år og skriver i 
øjeblikket Ph.d. på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet. Han 
har tidligere arbejdet på pædiatrisk afdeling på Hillerød og Roskilde 
Sygehus. 

Raheel vil fortælle om sine oplevelser som yngre læge i pædiatrien, 
og give tips til at opfylde de 7 lægeroller 

Alle er velkomne og der vil som altid være kaffe og kage 
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Et	  foredrag	  om	  
Misbrug	  

med	  Henrik	  Rindom	  
	  

Adolf	  Hannover	  Auditoriet	  
	  

Tirsdag	  d.	  12/3	  	  
	  

kl.	  17-‐19	  
	  

Se	  vores	  Facebook-‐event	  for	  flere	  detaljer!	  	  

Exhange til Fillipinerne i maj måned 2013
Holder du fri dette semester, har du en rejsemus gemt i maven og mangler du 
inspiration til hvor du skal tage hen? Så er dette måske noget for dig. Da jeg er 
blevet forhindret i at tage af sted på planlagt exhange-ophold til Filippinerne, 
er der nu en plads ledig. Opholdet strækker sig over 1 måned (maj 2013) og 
foregår på et velfungerende hospital i Manilla, hovedstaden i Filippinerne. Det 
er et krav du taler engelsk og prisen for opholdet er 2500 kr., men reduktion i 
prisen er til forhandling.
Hvis det lyder interessant kan jeg kontaktes på mail mia_lubbert@hotmail.com

Vil du til Rwanda? 
Er du er en kompetent, ung og frisk person, der godt kunne tænke sig at ud-
fordre dig selv med projektarbejde i Rwanda? Vi sender 2 personer afsted på 
ungdomslederophold i 4 måneder, for at lave sundhedsfremmende arbejde i 

Rwanda i samarbejde med studerende. 

Hvad er kravene? 

 Du er under 30, engageret og har lyst til at gøre en forskel 

 Du skal være ledig fra midt august (2013) til starten af januar (2014) 

 Du skal være aktiv i IMCC Rwanda mindst et år efter hjemkomst 

Hvad får jeg ud af det? 

 Et netværk af studerende og unge i Rwanda 

  Kompetencer indenfor projektarbejde, fundraising, budgettering, advo-
cacy og PR-management 

 Fantastiske og sjove oplevelser 
 

Deadline for ansøgning: 

Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 12.00 

Interviews vil foregå fredag d. 15 mellem 16-18 

Send din motiverede ansøgning til rwanda@imcc.dk 

Hvis du har spørgsmål, ring el. skriv til: 26 66 51 12 / rwanda@imcc.dk 

 

 

 

        Find os på Facebook 

KLINIKOPHOLD MED PIT

Vil du på klinikophold med PIT (Praktikanter I Tropikerne) foråret 2014? Vi har 
hospitaler i Afrika, Filippinerne og Indien. Ansøgningsfrist er den 15. marts. Find 
mere information på imcc.dk/pit.

RESTPLADSER EFTERÅR 2013

Synes du allerede nu, at semesteret er læsetungt? Så giv dig selv chancen for en 
kæmpe oplevelse til efteråret og byt læsesalene ud med et spændende klinikop-
hold i et 3. verdensland; Vi har pt. 3 restopslag til udrejse med PIT

Opuko, Ghana (sep-nov)(frist 15. marts)
Dette mindre landsbyhospital ligger halvanden time fra landets næststørste by 
Kumasi. Hospitalet er omgivet af regnskov på alle sider. På hospitalet er der 40 
sengepladser, og deres hovedområder er skadestuebehandling, general outpatient 
care (ambulatorie), intern medicin, pædiatri, obstetrik, gynækologi og general 
surgery. Da det er et relativt nyåbnet hospital, har de generelt gode faciliteter: 
moderne operationsstue, endoskopi-udstyr, ekg-apparat, ultralyd, laboratorie, 
veludstyret apotek samt en ny ambulance.

Hospitalet tilbyder en billig bolig, som deles af besøgende læger/studerende. 

Vi har haft to hold studerende dernede før og lægen på hospitalet har arbejdet på 
et andet PIT-hospital før, så han er bekendt med vores kvalifikationer, og glæder 
sig meget, til der kommer PIT-studerende derned og hjælper ham.

Songea regional hospital, Tanzania (sep-nov)(frist 15. marts)
Songea er hovedstad i den sydøstlige Ruvuma region i Tanzania. Byen tæller 
ca. 130.000 indbyggere og er beliggende i naturskønne omgivelser. Det sydlige 
Tanzania er betydeligt mindre udviklet og velstående end de øvrige dele af landet. 
Der vil blive stillet gratis logi til rådighed (dog skal betales el, vand, vagtmand og 
maid, men dette er langt fra dyrt
Hospitalet er et mellemstort regionshospital med et bredt udvalg af medicinske og 
kirurgiske afdelinger. Der er 395 sengepladser, nogenlunde parakliniske faciliteter 
og desuden mulighed for out reach clinics. Derudover findes der en skadestue, 
out-patient department og intensiv-afsnit.  På gyn-obs kan man hjælpe nogle af de 
omkring 30 fødsler om dagen på vej og desuden er der en pædiatrisk afdeling. 
Hospitalet er splinternyt i PIT, men vi har høje forventninger til vores samarbejde 
med det!

Maua hospital, Kenya (sep-nov)(frist 8. marts)
Maua Methodist Hospital ligger centralt i Kenya, omgivet af nationalparker og 
under 100 km fra Mt. Kenya. Hospitalet rummer 270 patienter på 45 afdelinger; 
Medicinsk, kirurgisk,gyn/obs, pædiatrisk og en stor out patient department. 
Hospitalet er stort af sin type, og beskæftiger et stort antal læger og clinical of-
ficers, så der er stor mulighed for faglig vejledning, samt udvikling af gode sociale 
forbindelser. Boligforholdene på hospitalet udgøres af værelser på 10 kvm. i et hus 
der deles med sygeplejestuderende, og stilles til rådighed for udvekslingsstuder-
ende for et meget beskedent ugentligt beløb.
 
For at blive udsendt med PIT skal man have bestået 8. semester og samle 5 kg 
hospitalsudstyr til hospitalet. Man kan søge hospitalerne alene eller sammen med 
en anden. Alle klinikopholdene er af tre måneders varighed, hvor man er fuld tid 
på hospitalet. 

Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com senest d. 8. marts /15. 
marts med angivelse af navn og semestertrin. Vedhæft eventuelt aktivbevis fra 
PIT. Højt semestertrin og eventuelt aktivbevis prioriteres højere.

IMCC RWANDA MÅNEDSMØDE

Tirsdag d. 12. marts
Kl. 16:45 i lille mødesal på Panum
Vi byder alle nye ansigter velkommen og glæder 
os til at diskutere 
mere om vores nye projekt med de rwandiske 
medicinstuderende.
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Nu	  er	  forårets	  plan	  for	  Tour	  de	  Chirurgie	  ved	  at	  være	  lagt,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  præsentere	  en	  
masse	  spændende	  foredrag	  for	  dig!	  

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	  mod	  kirurgi	  og	  mod	  det	  specifikke	  kirurgiske	  speciale.	  

Vi	  ønsker	  fra	  de	  kirurgiske	  basisgruppers	  side	  at	  klæde	  dig	  som	  studerende	  med	  kirurgisk	  
interesse	  bedre	  på	  gennem	  en	  foredragsrække,	  Tour	  de	  Chirurgie.	  Foredragene	  er	  tænkt	  som	  

havende	  to	  overordnede	  formål:	  

1) At	  give	  dig	  som	  studerende	  indblik	  i	  de	  forskellige	  kirurgiske	  specialer:	  hvad	  det	  
vil	  sige	  at	  være	  speciallæge	  eller	  under	  uddannelse	  til	  speciallæge	  inden	  som	  det	  

kirurgiske	  speciale?	  
2) CV-‐optimering:	  hvordan	  forbereder	  du	  dig	  bedst	  muligt	  allerede	  som	  stud.med.’er	  

	  

Det	  foreløbige	  program	  for	  foråret	  2013	  
Mave-‐tarmkirurgi:	  torsdag	  den	  14.	  februar	  kl.	  16.30	  ved	  Thomas	  Boel	  og	  Jens	  Ravn	  i	  Store	  

Mødesal	  ved	  den	  gamle	  kantine	  i	  hovedbygningen	  

Neurokirurgi:	  mandag	  den	  25.	  februar	  kl.	  16.15	  ved	  bl.a.	  Per	  Rochat	  i	  	  

lokale	  29.0.30	  

Gynækologi	  og	  obstetrik:	  torsdag	  den	  14.	  marts	  (mere	  info	  følger)	  

Øre-‐næse-‐hals	  kirurgi:	  torsdag	  den	  4.	  april	  (mere	  info	  følger)	  

Thorax-‐kirurgi:	  i	  slutningen	  af	  april	  (mere	  info	  følger)	  

Ortopædkirurgi:	  maj	  (mere	  info	  følger)	  

	  
	  

	  	  

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?	  

Kommende PUFF-arrangementer foråret 2013

For nærmere information om datoer, sted og evt. tilmelding, følg med på vores 
hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslagstavlen og på medlemsmailen.

Foredrag om artikelskrivning
Foredrag om forskningsformidling til lægmand
Workshop i litteratursøgning
Kursus i præsentationsteknik 
Kursus i basal statistisk (venteliste)
Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering
 
Vi glæder os til at se Jer!
Hilsner PUFF.

Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet søger stud. med. på kandidat-
delen til forskningsår
Epi-/Genomlaboratoriet er et forskningslaboratorium på Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet ledet af 
overlæge, dr. med Kirsten Grønbæk. Vi arbejder med epigenetiske og genetiske ændringer samt non-coding 
RNA i relation til hæmatologiske cancere. Forskningsgruppen er sammensat af både læger og molekylær 
biologer, hvilket medfører en god dynamik i vores forskning. Vi er en meget aktiv gruppe og vi er vant til 
at have studerende tilknyttet både i forbindelse med prægraduat forskningsår, bacheloropgave og kandidat 
speciale. Gruppen består aktuelt af 2 post docs, 5 PhD studerende, 2 forskningsassistenter og 1 bioanaly-
tiker.
Da vores forskning er meget molekylær biologisk orienteret forventer vi at du besidder en stor interesse 
for dette felt og at du har lyst til lave laboratorieforskning. Vi vil selvfølgelig sørge for at du modtager en 
grundig laboratoriemæssig oplæring.
Du vil komme til at arbejde med epigenetiske ændringer hos patienter med akut myeloid leukæmi og myelo-
dysplastic syndrom. Du vil få dit eget delprojekt under vejledning af læge, post doc Marianne Treppendahl. 
Målet at du vil kunne få en artikel som førsteforfatter og vi forventer at du vil arbejde målrettet på dette og 
deltage i hele den proces der ligger bag en publikation.
Den ideelle ansøger:
- Er medicinstuderende på kandidat-delen - Er interesseret i hæmatologi - Har en stor molekylær biologisk 
interesse - Er interesseret i at lave laboratorieforskning - Er struktureret, dedikeret og flittig
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner
Stillingen har en varighed på 12 måneder med start: d. 1/9 – 2013. Skolarstipendium søger vi i fællesskab, 
første ansøgningsfrist er allerede den 4/4-13, så vi forventer at du med det samme vil deltage i ansøgning-
sprocessen.
Ansøgning:
Kort motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til marianne.treppendahl@gmail.com inden 
d. 14/3-2013. Samtaler med kvalificerede ansøgere vil foregå i uge 12.
Yderligere information:
Læge, post. doc. Marianne Treppendahl, marianne.treppendahl@gmail.com, telefon 26211729. Stud.med. 
Simon Husby, nuværende forskningsårs-studerende, simonhusby@gmail.com. Overlæge, dr.med. Kirsten 
Grønbæk

Sexekspressens vinterseminar 
2013

Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en 
masse søde mennesker? 
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 
7. -10.  klasse? 
Har du lyst til at informere unge om prævention, 
første gang, følelser m.m.? 

Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag 
d. 8. marts til søndag d. 10. marts, hvor 
Sexekspressens årlige vinterseminar finder sted. 

Weekenden vil bl.a. byde på:
-  seksualunderviser-kursus for nye medlemmer,  
   der giver mulighed for at komme med ud at                                                                                                                                               
 undervise 
-  spændende og lærerigt oplæg fra ekstern 
foredragsholder 
-  festlig underholdning 

Så uanset om du er ny eller gammel i 
Sexekspressen, bliver det en weekend, du sent 
vil glemme. Det eneste du skal gøre er at skrive 
til 6xseminar@gmail.com, hvorefter du vil 
få tilsendt en mail med informationer og en 
formular, der skal udfyldes - senest onsdag d. 6. 
marts (HUSK tilmeldingen ikke er gyldig før du 
har udfyldt formularen). Det koster 150 kr. at 
deltage, hvilket dækker mad, fællestransport og 
gode oplevelser. Så skynd dig og meld dig til, da 
der er begrænsede pladser. 

Derudover holder vi actiondag d. 13. april kl. 
10 i studenterhuset, hvor vi blandt andet også 
vil undervise nye medlemmer. Tilmeld dig på 
6xseminar@gmail.com og tjek mok i næste uge 
for yderligere informationer.

Vi glæder os meget til at se dig i Sexekspressen – 
”Panums hyggeligste basisgruppe”

HUSK månedsmøde torsdag d. 7. marts 
kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum - 
mødet vil indeholde: informationer fra årsmødet 
i Århus, opdateringer fra diverse ansvarsposter, 
sjove icebreakers m.m. Og som altid er der 
efterfølgende hygge og fællesspisning.

 

Månedsmøde I SAKS!
TIRSDAG D. 12. MARTS KL. 16.15 
Lille mødesal. 

Der vil være en kort introduktion og velkomst til 
eventuelle nye interesserede I SAKS. Så hvis du 
var forhindret sidste måned, så er du og din læse-
makker mere end velkommen til at kigge forbi og 
høre lidt mere. 

Dagsorden:
1. Mini foredrag v/ Læge Esben Ting 
 gaard vedrørende stabilisering- og  
 traumehåndtering af akutte kirur-
giske   patienter I Etiopien. 
2. Kort intro og velkomst til evt. nye  
 SAKS’ere. 
3. Siden sidst og andet. 
4. Basisgruppebazar d. 19. Marts 2013.
5. Evt.

Følgende arrangementer venter I starten 
af marts:

Intro til plastik
d. 13. marts kl. 17.00
Medlem af SAKS for deltagelse samt deltaget i 
sutur 2 eller har lign. erfaring.
Tilmelding starter d. 6. Marts kl. 16.00. 

Sutur 1 
d. 20. Marts kl. 17.00 
Medlem af SAKS 
Tilmelding starter d. 13. Marts kl. 16.00 

Vi glæder os til at se jer allesammen! 
Kh bestyrelsen
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Indkaldelse til foreningen 
Studenterklubbens
årlige generalforsamling 
d. 15 april 2013 kl. 17.00
 i den midlertidige studenterklub.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
6. Valg af bestyrelse og et antal sup-
pleanter.
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal  
 være statsautoriseret.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. 
Forslag kan indsendes på mail: 
pederwarming@gmail.com.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.

basisgrupper
TRAUMEDAGE 2013!!!
KATASTROFEMEDICIN!!
Tsunami / jordskælv / vulkaner / flystyrt / strålingsulykker!
D. 3. – 5. Maj

Tilmelding starter d. 4. marts kl. 16 på www.sats-kbh.dk 
alle SATS-medlemmer kan tilmelde sig uafhængig af semester-trin. 
Først til mølle!

Formålet med Traumedage 2013 er at introducere jer medicinstuderende i de lægefaglige og organisatoriske 
aspekter af katastrofehåndtering. Dette kommer til at foregå over 2 ½ dag og koster 350 kr – heri er inklu-
deret kost, logi, transport, undervisningsmateriale og masser af hygge på Vordingborg Kasserne. 
Undervisningen struktureres som en blanding af teoretisk undervisning og full-scale simulationer samt 
workshops i relevante emner.

Baggrund: 
På medicinstudiet herhjemme findes ingen kurser omhandlende katastrofemedicin, som vi kender det fra 
mange af de lande vi ellers sammenligner os med. Hverken vedr. behandling af katastrofens ofre eller de 
organisatoriske udfordringer forbundet med hændelser af den størrelse og natur. Uddannelse og træning i 
katastrofehåndtering foregår således udelukkende postgraduat, fx gennem Masteruddannelsen i Disaster 
Management og ved lokalt arrangerede full-scale simulationer i Københavns Lufthavn, ved Øresundsbroen 
og i Forsvaret.
Gennem de seneste år har vi på tæt hold via medierne kunne følge med i flere katastrofer af forskellig 
art. Af naturkatastrofer kan nævnes jordskælv og tsunami i Japan og Indonesien samt oversvømmelser i 
Pakistan, der alle har haft enorme konsekvenser for mennesker og miljø. Selvom menneskeskabte katastro-
fer sjældent er så store som de naturlige, har de også vidtrækkende konsekvenser, igen eksemplificeret af 
strålingsskader ved jordskælvet i Japan.
Katastrofer foregår imidlertid ikke udelukkende uden for Danmark. I det danske sundhedsvæsen har vi 
haft flere tilfælde, hvor det lokale beredskab og samarbejde på tværs af faggrænser er blevet udfordret. 
Af eksempler kan nævnes busulykken ved Dybbølsbro, hvor mange passagerer forulykkede, og et større 
beredskab måtte iværksættes for første gang i mange år. Fyrværkeriulykken i Seest, der producerede talrige 
skader på mennesker, og materielt set var en af de største danske ulykker i nyere tid. Senest har vi haft 
kæntreulykken ved Præstø Fjord, hvor et massivt beredskab blev udløst, omfattende de lokale myndigheder, 
ambulancer, akutbiler, redningshelikoptere og forskellige hospitaler. Et scenarie der blev varetaget ved en 
større koordinerende indsats med deltagelse af en koordinerende læge.
Katastrofer stiller store krav til det sundhedsfaglige beredskab. Præhospitalt vil læger, sygeplejersker og 
ambulancereddere samarbejde om livreddende behandling, koordinering af skadessted samt visitation 
til definitiv behandling. På hospitalerne modtages patienterne af personalet der på grund af begrænsede 
ressourcer i en sådan situation behandler efter bedste evne efter en fastlagt prioritering. Et sådan forløb 
kræver en velkoordineret fordeling af ressourcer og en stor organisatorisk indsats.

Tour De Chirurgie: 
Øre-næse-halskirurgi

Vi er i Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske 
Selskab glade for at kunne invitere til det Øre-
næse-halskirurgiske indslag i foredragsrækken 
Tour de Chirurgie. 

Reservelæge, ph.D. Ramon Jensen har for nyligt 
forsvaret sin ph.D., og er på vej mod hoveduddan-
nelse. Han har således erfaring fra både klinik og 
forskning, og vil tale om begge dele og om hans 
vej til specialet. 
Overlæge, ph.D. Grethe Samuelsen er formand 
for Uddannelsesregion Øst, og vil fortælle om 
livet og mulighederne på den anden side af 
speciallægeuddannelsen, samt give et overblik 
over hvordan man allerede som stud.med. kan 
begynde at kvalificere sig og hvad der bliver lagt 
vægt på fra bedømmernes side.
Så kom forbi og bliv klogere på hvad det vil sige 
at være Øre-næse-halslæge og på hvordan du kan 
kvalificere dig.
Store Mødesal 5.1.14 (lige inden den midler-
tidige studenterklub) Torsdag 11/4 Kl 17

Kom og mød SATS (Studerendes Anæstesiologiske 
og Traumatologiske Selskab) til basisgruppebazar 
d. 19 marts kl. 14 – 17 foran Henrik Dam 
auditoriet og hør mere om de 4 grene indenfor 
anæstesien, hvorfor det er verdens sejeste 
basisgruppe og hvad vi kan tilbyde dig!! :)

afholder foredraget 
Læger uden Bremser
Kom og hør akutlæge Steen Barnung fortælle om 
livet som akutlæge 
til lands (som akutlæge i TraumeCentret) 
på hjul (i den flotte gule bil) 
og i luften (som helikopterlæge på akutlægehe-
likopteren).

Onsdag den 20. marts 2012 kl. 15.30 i Store 
Mødesal på Panum

Alle er velkomne, både SATS'ere og ikke-
SATS'ere, så tag din læsemakker under armen og 
kom og hør et godt foredrag!

SATS månedsmøde 
+ ekstraordinær generalforsamling
Onsdag d. 6. marts kl. 16.15 i loungen i studenter-
huset
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
    Besøg hos akutlægebilen
3. Nyt fra udvalg:
    Traumedage 2013 – tilmelding åben!
4. Arrangementer 2013:
    Næste arrangement: ”læger uden bremser” d.        
20 marts kl. 15.30 i store mødesal
    Hvordan går det med at få planlagt de kurser        
og foredrag til foråret?
5. Eventuelt:

Ekstraordinær generalforsamling:
Godkendelse af vedtægtsændringer

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS (Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet 
på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i 
en lang række arrangementer, som udelukkende 
er for medlemmer. Tjek os evt. ud på facebook 
under ”SATS København”.

TISSETUR!
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Den bolivianske stats accept af tradi-
tionelle behandlere
af Jonas Mortensen, udsendt med IMCC Uland til Bolivia fra 
juli 2012 til september 2013 

Sundhedssystemet i det højtbeliggende sydamerikanske 
udviklingsland, Bolivia er langt fra lige så velfungerende som 
det danske. Men med en ny alternativ sundhedsstrategi, der 
fokuserer på traditionelle behandlere, er der mulighed for 
at udnytte det potentiale, der ligger i at acceptere landets 
oprindelige befolkning.

IMCC Uland har siden 2006 arbejdet med traditionelle behan-
dlere i Bolivia – et af de lande i verden med størst koncentra-
tion af oprindelige folk. Ideen har været at decentralisere 
sundhedssystemet – fysisk som mentalt – via de traditionelle 
behandlere til fjerntliggende egne af det store bjergrige land, 
hvor folk af kulturelle grunde bliver skræmt af læger i hvide 
kitler. Hvor det hovedsagelige fokus i sundhedssystemet 
er behandlingen af kroppen, så er det hos de traditionelle 
behandlere sjælen. 
Det igennem tider meget ustabile Bolivia har med valget i 
2006 af den oprindelige præsident Evo Morales fået en leder, 
der endeligt er begyndt at tænke den oprindelige befolkning 
ind i de politiske løsninger. Dette har medført nye tiltag på 
sundhedsområdet, som i 2009 blev en ny strategi rigere. SAF-
CI er forkortelsen for strategien, der lægger stor vægt på de 
kulturelle forskelle, som eksisterer mellem sundhedssystemet 
og de oprindelige folk og som blandt andet ser de traditionelle 
behandlere som en del af løsningen.

Ideen med at forlænge sundhedssystemet på den måde er 
god, men svær at realisere. For hvordan integrerer man 
traditionelle behandlere uden en uddannelse med et moderne 
sundhedssystem? De traditionelle behandlere har fået deres 
kundskab overleveret fra tidligere generationer og har 
modsat læger ingen certificeret uddannelse. De baserer deres 
patientvurderinger på teorier om sjælen og moderjord modsat 
den videnskabelige praksis på hospitalet. Og deres behandling 
består hovedsageligt af naturmedicin og spirituelle ritualer.
Første nødvendige skridt for at integrere de traditionelle 
behandlere er at godkende dem og deres profession, hvilket 
har fået Bolivias sundhedsministerium til at udvikle et 
akkrediteringssystem. 2012 har været startskuddet for 
dette system, som ikke har vist sig helt fejlfrit. Vi har fulgt 
denne proces tæt, da vi i IMCC Uland Bolivia har arbejdet 
hårdt på at få de traditionelle behandlere i vores indsatsom-
råde akkrediteret. En vigtig del af systemet er et udvalg af 
udpegede traditionelle behandlere, der skal læse og godkende 
ansøgninger. Vi har deltaget i to af udvalgets møder, hvor 
vi præsenterede vores ansøgere. Især det ene møde var ud-
fordrende. De første to gange blev mødet aflyst grundet for få 
fremmødte fra udvalget og da det endelig blev afholdt var der 
uden varsel dukket et nyt afgørende krav op om, at ansøgerne 
som minimum skulle være 30 år. 
 

På trods af de store udfordringer fik vi i slutningen af novem-
ber 2012 en glædelig overraskelse. Til vores årlige festival for 
traditionelle behandlere med mere end 300 deltagere fik vi 
besøg af Viceministeren for sundhed og interkulturalitet, der 
til stor jubel fra de fremmødte kunne aflevere positive svar til 
omkring 100 ansøgere fra første ansøgningsrunde. Vi forven-
ter inden udgangen af 2012, at få yderligere 50 akkrediteret, 
hvilket betyder at 150 traditionelle behandlere vil have et 
bevis på at de må udføre deres behandlinger. 

Der ligger store udfordringer forude både med akkrediterin-
gen og med hvilken rolle traditionelle behandlere skal spille 
i det bolivianske sundhedssystem. IMCC Uland vil de næste 
mange år fortsætte med at styrke de traditionelle behandlere 
og samarbejde med det bolivianske sundhedssystem og min-
isterium for at finde gode løsninger på de mange udfordringer.

IMCC Uland er en studenterorganisation under IMCC, som 
sender frivillige på længerevarende ophold i ulande. 
www.imcculand.dk

IMCCs læge Elio underviser traditionelle behandlere

  3 traditionelle behandlere fortæller om deres 

 Viceministeren overrækker certifikater

Kære Medstuderende

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre seje medicinstuderende, læger og personer 
med en sundhedsvidenskabelig uddannelse?

Så er AMEE konferencen lige noget for dig. Der er forskellige oplæg med forskellige målgrupper, således 
kan man lære om, at England mangler flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at tegne kropsdele på sig 
selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer, hvordan man kan 
forbedre studiet og få flest mulige studerende igennem. Tja, man kan i bund og grund selv vælge imellem de 
flere hundrede forskellige oplæg eller tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet 
computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af 
dræn, intubation, suturering etc. etc. 

Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 24.-28. August , men vi ankommer 
allerede d. 23. August. Der vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de 
andre studerende at kende samt ser lidt af byen. 
Selve konferencen, fly og hotel er finansieret af fakultetet, der kan dog forekomme en smule brugerbetaling 
alt efter hvor mange vi bliver, men som udgangspunkt er det gratis at tage med.

Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv
o Heri må du gerne komme ind på undervisningsmiljøet på SUND
o Hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Sende den til ameeudvalg@gmail.com senest senest torsdag d. 7. Marts 2013.

Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 11. Marts 2013.
Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle kan søge, såvel nye som gamle medlemmer. I 
udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på, at man blandt andet har sat sig ind i, hvad AMEE er. 
Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org

Glæder os til at høre fra jer!

Kærligste Hilsner
AMEE udvalget under MedicinerRådet.

Indkaldelse til MR-månedsmøde 
13/3-13 kl 18-20 i MRs lokaler i studenterhuset

Dagsorden:
- Formalia
- Strategiudvikling
- Tilbagemelding fra semestrene
- Tilbagemelding fra udvalg
- Præsentation af e-learning program ved Markus
- Orientering fra bestyrrelsen
- Sundrådet
- Studenterrådet
- Meddelelser
- Eventuelt

Alle er som altid velkomne og der vil være kaffe 
og kage 
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Bliver du bachelor i medicin til sommer? – Vigtigt!

Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kandidatdelen og til undervisningen 
på 1. semester kandidat.
1. Du skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen i medicin inden 
1. april. Dette kan du gøre via selvbetjeningen på KUnet.dk under ”Optag på 
kandidatuddannelsen”. BEMÆRK: Denne blanket ligger på samme skærmbillede 
og to punkter under punktet ”Indskrivning, Undervisning og Eksamen” under 
Selvbetjening.

2. Udover dette skal du også i perioden 15.maj – 1. juni huske at tilmelde dig til 
undervisningen på 1. semester kandidat på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får 
du også mulighed for at prioritere mellem hospitalerne og de forskellige rul.
På KUnet (under Mine enheder --> Alle enheder --> Fakultet: Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet --> Studerende --> Kandidat i medicin --> Undervisning) 
kan du se hvilke hospitaler, du kan prioritere imellem og ”rulleskemaet” for 
semestrets opbygning. Husk at der godt kan ligge obligatorisk undervisning i 
”frirullet”. Al klinikken på medicinsk og kirurgisk afdeling, CEKU-undervisnin-
gen og blodtypeserologiøvelsen er obligatoriske. 
Har du spørgsmål omkring tilmelding til kandidatdelen eller undervisningen, 
kan du henvende dig til Studieservicecenteret, lok. 42.0.01/07, tlf.: 35 32 71 04. 
- Studievejledningen for Medicin

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

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

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

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

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende mellem korte oplæg, dis-
kussioner og øvelser. 

Tid og sted:

•Tirsdag d.5. marts kl. 15:15-18:15, lokale A1-04.01 på Grønnegårdsvej på Fred-
eriksberg Campus
•Tirsdag d. 2. april kl. 15:15-18:15, Panum, Hannover auditoriet.
•Onsdag d.10. april kl. 15:15-18:15, Panum, Haderup auditoriet

Kurset er hovedsagligt tiltænkt nye studerende, men alle semestre er velkomne 
til at deltage.  

Læs mere og tilmeld dig her: http://sund.ku.dk/sundinternt/studievejledn-
ing/kursus_i_studieteknik/

Pause fra studiet?
Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på to måder. Du kan holde 
semesterfri eller tage orlov – men hvad er forskellen?

•Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke tilmelder dig undervisningen i det semester, hvor 
du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og har dermed ret til at deltage 
i kurser, eksaminer og i valg (vær opmærksom på studieaktivitetskravene). Alle 
spørgsmål om SU skal rettes til KU’s SU-kontor på www.su.ku.dk. 

Du skal desuden være opmærksom på at overholde 1.- og 2.årsreglerne på 
bacheloruddannelsen og henholdsvis 6-årsreglen (2006-bachelorstudieordnin-
gen) og 5-årsreglen (2012-bachelorstudieordningen) på bacheloruddannelsen og 
5-årsreglen på kandidatuddannelsen (2009-kandidatstudieordningen). 

Er du optaget og er startet på bacheloruddannelsen i medicin før d. 1. september 
2012 går du på 2006-bachelorstudieordningen og har 6 år til at færdiggøre bach-
eloruddannelsen (6-årsreglen). Er du optaget og er startet på bacheloruddannels-
en i medicin fra og med d. 1. september 2012 går du på den nye 2012-bachelor-
studieordning og har 5 år til at færdiggøre bacheloruddannelsen (5-årsreglen).

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker fri eller skal på barsel.

•Orlov
Bachelorstuderende, der har gennemført første studieår (bestået mindst 60 
ECTS-point) og som har bestået førsteårsprøven, kan få orlov i op til 12 måneder 
i løbet af bacheloruddannelsen. Kandidatstuderende, der har gennemført første 
halve studieår (bestået mindst 30 ECTS-point), kan få orlov i op til 12 måneder 
i løbet af kandidatuddannelsen. Orlovsperioden tæller ikke i de samlede antal år 
man har til at bestå hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. 
Du skal udfylde blanketten ’Orlov’ på www.kunet.dk --> Mine enheder --> 
Bachelor/Kandidat i medicin  --> Blanketter. 
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende (man kan betegnes som 
værende ”midlertidig udmeldt” fra studiet), hvorfor du ikke har mulighed for at 
deltage i eksaminer, modtage SU og deltage i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduat forskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal rejse 
og mener ikke du kan opfylde studieaktivitetskravene/tidsfristerne i henhold til 
6-årsreglen (2006-bachelorstudieordningen) og 5-årsreglen (2012-bachelorstud-
ieordningen) på bacheloruddannelsen og 5-årsreglen på kandidatuddannelsen 
(2009-kandidatstudieordningen).

•Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra studiet. Når du vil på barsel fra 
studiet har du to muligheder: 
1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du kontakte SU-kontoret eller bruge 
din minSU på http://www.su.ku.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra bar-
selsklip. 
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke er berettiget til SU og ønsker 
at modtage dagpenge skal du kontakte din kommune via borgerservice, som 
bevilger dette.  

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående SU skal 
rettes til SU-Kontoret i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, su-kontoret@adm.ku.dk 
eller se nærmere på http://su.ku.dk/. 

annoncer
OBS

MOK-skribent ønsker anonymt at gøre 
opmærksom på, at denne (vel vidende) har 
gået rundt med ubehandlet klamydia i tre 
år, så eventuelle seksuelle partnere i denne 
periode skal nok lige tjekkes. Zez
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Medicinsk Museion

Endnu en gang har MOK været på tur. 
Denne gang drog vi til Bredgade og det 
tidligere kongelige kirurgiske akademi. 
Her i 2013 har de valgt at kalde det 
Medicinsk Museion. Om det er i et forsøg 
på at få det til at lyde fint og futuristisk, 
eller de blot blev trætte af deres gamle 
navn, Medicinhistorisk Museum, kan 
man bruge timer på at fundere over. Vi 
lod være, og nød i stedet turen rundt i de 
gamle bygninger. 
Først og fremmest kan jeg, Mille, per-
sonligt konkludere, at det her ikke er 
værd at møde før tid, for selvom det var 
præcis lige så koldt at vente på PJ som 
det var ved Zoologisk Museum, så var de 
vraltende børn i flyverdragt her udskiftet 
med dagens håndjernsbærende besø-
gende i Østre Landsret. Heldigvis kunne 
vi da komme ind og få varmen, mens vi 
ventede på Anna-Martha, der cyklede 
halvdelen af København K rundt i jagten 
på Bredgade. 
Her kunne vi nyde synet af den første 
udstilling - containervæggen. Hvilket 
praktisk talt er en sort reol med ting, der 
kan opbevare ting - i mere eller mindre 
bogstavelig forstand. Det famøse værk 
The Cell havde fået en plads sammen 
med en ret suspekt urinprøve, der havde 
stået et par dage for længe. Pludselig op-
stod en fornyet glæde over at der findes 
hermetisk lukkede beholdere. 
Museet er under revolution, så kun 

genkendelsen af lokalerne var intakt. 
Gennem det sidste år er flere nye ud-
stillinger åbnet, mens de traditionelle 
historiske udstillinger (her kan nævnes 
tandlægelokalet, og den originale psyki-
atriudstilling), har måttet lade livet, eller 
er under fornyelse. 
Blandt de nye udstillinger kan nævnes 
Biohackingudstillingen, som viser, at 
man ikke behøver store fine laboratorier 
for at ekstrahere DNA fra et løg, og at 
hvis man har 600$ og et intakt IKEA-gen 
kan man bygge sin egen PCR maskine.  
Hvis det ikke falder i folkets smag, kan 
man jo bevæge sig videre til udstillingen 
”Balance og Stofskifte”, som, selvom det 
lyder kedeligt og spelt-agtigt, både var 
flot og farverig. Med udgangspunkt i den 
oldgræske opfattelse af at sygdom skabes 
af ubalancer i de 4 kropsvæsker, illus-
treres hvordan sygdom og sundhed ikke 
blot handler om diagnoser. 
Som man kan forvente af et museum, der 
også fungerer som forskningsinstitution 
inden for museumsformidling, var der 
mange anderledes og nytænkende måder 
at formidle den medicinske historie, til 
trods for at denne desværre nogle gange 
havde måttet vige pladsen for flotte farv-
er og andre installationer. Her kan man 
blandt andet nævne The Silver Halo, 
en kunstudstilling med udgangspunkt i 
museets genstande, der havde indtaget 
de gamle dissektionslokaler, og selvom 
den ikke havde den velkendte lugt som 
20.01.48, kunne man stadig se spor fra 
den elevator, der havde hejst ligene fra 

kælderen til 1. sal.  
Selvom tingene skifter som tiderne, har 
de valgt at beholde det store - alt er rela-
tivt - fine auditorium, hvor der tilbage i 
fordums tid blev forklaret om nyopdagel-
serne indenfor kirurgien. Vores rund-
viser forklarede at det i dag stadig kan 
bruges til undervisning på lige fod med 
andre af KU’s lokaler. Ingen tvivl om at 
metodekurset ville have flere tilhæn-
gere hvis det flyttede fra Lundsgaard til 
Bredgade. I det mindste ville man holde 
sig vågen, eftersom siddepladserne er 
træbænke, og borde er alt for moderne. 
Revolutionen er heldigvis ikke slut end-
nu, og i løbet af 2014 åbner udstillingen, 
vi har ventet længe på: museets histor-
iske præparater, inklusive fosterpræ-
paraterne, som er blevet befriet fra deres 
sundhedsskadelige formalindampe, og 
bliver en del af udstillingen med navnet 
”Under Huden”. Den kommer til at ligge 
i bygningen ved siden af det nuværende 
museum - den er under renovation. 

Alt i alt vil MOK gerne anbefale en tur 
til Medicinsk Museion, hvor man som 
studerende kan nyde en dag, eller måske 
bare en halvanden time. Prisen er blot 
30kr for studerende.

Af Mille, Anna Martha og PJ/MOK-red

MOK på tur


