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

Årg. 44 Nr. 18 - 22. feb.

45
  å

rg
.  

•  
20

12
/2

01
3 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
4

0
0

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

Årg. 45 Nr. 24 - 10. apr.

45
  å

rg
.  

•  
20

12
/2

01
3 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
4

0
0

SKAF MIG LAVERE 
LØN I DEN OFFEN-

TLIGE SEKTOR ASAP, 
MICHAEL!

MOK bringer her den episke fremtidshistorie om, hvordan Anders Bondo og de andre rødder fik episke bank 
af overmagten fra regeringen. I kan jo selv spå om, om dette også kommer til at ramme FADL-vagterne og 
lægerne?

VI RYKKER OS IKKE 
EN MILLIMETER! 

I SKAL ARBEJDE MERE 
OG TIL MINDRE LØN!

VI SYNES BARE BØRNENE 
SKAL HAVE EN GOD UDDANNELSE... 
TÆNK DOG PÅ DE STAKKELS BØRN, 

BJARNE!

UNLIMITED 

POWER!!!!
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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 26, baghuset

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: Jonas/MOK-red

Denne redaktion

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

Onsdag: MOK NR. 24 UDKOMMER
  Pædiatriske cases v. PIPPI se s. 8

Torsdag: Tour De Chirurgie: Øre-næse-hals se s. 8
  Generalforsamling i DSS se s. 8

Fredag: PJ er til påskefrokost på sit køkken
  Der er sikkert også andre påskefrokoster..?

Lørdag: Sexekspressen actiondag se s. 12
  

Søndag: Alle er sent oppe for at downloade nyeste GoT afsnit

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Studenterklubbens årlige generalforsamling kl 17
  i studenterklubben, SJOVT NOK!

Tirsdag: Absolut ingenting

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:

339 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -161 dage
ny deadline: 51 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17



33kripplekryds!!

HENAD:

4. Læge'sk for tynd, slank, ja nærmest petit 
6. Evangelist og halvslidt vejleder 
8. Dette dyr ved man SYGT meget om når man er 
færdig med 2. semester 
9. Hvis man eksempelvis ikke kan finde ud af at tage 
sit tøj rigtigt på, så kan man siges at have pålædn-
ings-******* 
10. Det aktive stof i pinex 
12. Latin for dværg 
15. Det næstsødeste dyr i verden 
16. Denne scanning er bedre til at diagnosticere 
tumorer end til at diagnosticere kæledyr. Medmindre 
kæledyret har kræft. 
18. Nydannet arvæv, som udvikles ved mange former 
for inflammation, eksempelvis ved sårheling 
20. Enhed for belysningsstyrke, og udråbsord ofte 
hørt fra semiberuset teenagedreng, som en fredag 
opdager at forældrene har glemt at låse barskabet. 
Markus siger at det også er en champion i LoL. 
22. Celle, som er ca 1 mikrometer tyk midtpå, og 
2-2,5 mikrometer tyk i periferien 
23. Den sidste del af tyktarmen 
25. Det sødeste dyr i verden 
26. Enzym, som laver lange kæder af noget. Eksem-
pelvis DNA 
29. Sygdom forårsaget af B-vitaminmangel 

30. Denne mand har lagt navn til læææækkert 
lymfoidt væv i tyndtarmen, altid placeret modsat 
mesenterietilhæftningen 
32. Ach-antagonist. Belladonna. 
33. Væske, for eksempel rygmarvsvæske 
34. Sygelig afhængighed af spil 
35. En peroneuslammelse får dig til at gå ligesom 
dette stolte handyr 
36. Hormon, som fremkalder syresekretion i 
mavesækken 

NEDAD:
 
1. Antipsykotikum 
2. Pyramideformet struktur placeret omtrent midt i 
ansigtet. En del af de øvre luftveje. 
3. Seksuelt samvær uden samleje. Det kan man godt. 
5. Stolt, ærkebritisk øgruppe, som Margaret 
Thatcher heroisk beskyttede mod fanatisk invasion i 
starten af 80'erne! 
6. Hvis man har virkelig små fingre. Altså, sådan, 
virkelig, virkelig små fingre. 
7. Det mest almindelige symptom i House 
9. Meget, meget almindeligt plasmaprotein 
11. Nedbrydningsprodukt af kreatin 
13. En ligand leder efter en.... 
14. En bred, flad sene 

17. Ægløsning 
19. Hvis man har en lav febertemperatur, indtil 38,5 
grader, er man.... 
21. Celledeling uden reduktion af kromosomtal 
24. Strukturer, som er af afgørende vigtighed for 
bikarbonatbalancen 
27. Forsnævring. Eventuelt af et kar eller en kanal. 
28. Mastceller indeholder smaddermeget af dette stof 
31. En forbindelse mellem fx to karafsnit, som leder 
blodet uden om en bestemt struktur eller et bestemt 
vævsafnit 

SÅÅÅÅ er der endelig en kryds igen! Undertegnede 
har været på nogle ugers sygeorlov fra MOK 
grundet en dejlig menisklæsion. Så det er jo bare 
super! Men det er også meget nice at hoppe rundt 
på krykker, så får man jo arbejdet lidt på overkrop-
pen. Det kunne jeg godt have brug for. Nå, hvad har 
jeg ellers rendt og lavet.. Ikke så meget, egentlig, 
man bliver pænt immobiliseret af ikke at kunne 
lægge noget som helst vægt på det ene ben. Jeg har 
købt mig en ekstern harddisk på EN FUCKING 
TERABYTE, som jeg arbejder på at få fyldt op med 
piratshit. Og nej, ikke pr0n. Hvem fanden down-
loader overhovedet pr0n længere?? Og hvis man gør 
ville man sgu da ALDRIG få brug for 1TB af det. 
Nå, ses. Nyd krydsen!
             Peter "K-K-Krip" James/MOK-red
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Vil du gerne være overlæge? (professor?) (skrive artikler?)

Doc:Innovate afholder spændende events!

Essaykonkurrence for medicinstuderende på 4. semester (bachelor)
Vind et Littmanstetoskop!!!

Redegør for det fysiologiske grundlag for det dik-
rokte hak (engelsk: 'dicrotic notch' eller 'incisura') og 
den dikrote pukkel (engelsk: 'dicrotic wave') i aortas 
blodtrykssignal.

Skriv et 2 siders essay (Times New Roman, skrift-
størrelse 12, 1.5 linjeafstand), eksklusiv reference-
liste, evt. figurer og billedtekst. I må højst være to 
forfattere per essay.

Husk at skrive fulde navne, emiladresser og hold-
nummer på essayet.

Essays vil blive bedømt blindet af undertegnede og 
der vil blive lagt vægt på 1) forfatternes overordnede 
fysiologiske forståelse, herunder deres evne til at 
integrere det korrekte fysiologiske principper, 2) at 
den fysiologiske problemstilling analyseres koncist 
og systematisk, 3) perspektivering (fx i forhold til 
kliniske, komparativt fysiologiske og/eller pop-
ulærkulturelle emner) og 4) en overordnet vurdering 
af essayet. I den overordnede vurdering vil der især 
blive lagt væk på formidlingsmæssige aspekter, da 
det er meningen at vinderessayet skal komme andre 
studerende til gavn. 

Det er ikke nødvendigt at redegøre for den specifikke 
litteratursøgning (på f.eks www.pubmed.com eller 
scholar.google.com), der ligger til grund for essayet, 
men det forventes at der tages udgangspunkt i den 
videnskabelige litteratur (videnskabelige artikler, 
opslagsværker, monografier etc.) og at den anvendte 
litteratur citeres i essayet.
 
Send essayet til dikrot.essay@gmail.com 
senest d. 26. april kl. 23.59

Konkurrencen indgår i et læringsstudie, og det er 
en forudsætning for, at jeres essay bliver taget i 
betragtning, at I besvarer nogle specifikke spørgsmål 
og en evaluering som indgår i en autosvar-mail fra 
ovenstående adresse. I vil modtage denne mail umid-
delbart efter I har sendt jeres essay og skal besvare 
den inden for en time. Jeres besvarelse af disse 
spørgsmål vil ikke indgå i den egentlige bedømmelse 
af jeres essays.

Vinderne får direkte besked og vil blive offentliggjort 
i MOK d. 13. maj, hvor vinderessayet efter evt. redi-
gering ved undertegnede også vil blive offentliggjort.

Læge Reza Jabbari
Stud.med. Linea Natalie Toksvang
Læge Ronan M. G. Berg

Er du 
-nysgerrig omkring dine muligheder som læge?
-interesseret i innovation og opfinderi?
-træt af 4-årsreglen?

Så kom og vær med i Doc:Innovate.

Vi afholder denne måned 2 spændende events på 
Panum:

"Læge i medicoindustrien"
Mød 3 læger fra hhv. Roche Diagnostics, Radiometer 
Medical og Coloplast der alle har valgt denne 
karrierevej.
Kom og hør hvad din lægefaglige viden også kan 
bruges til!

"Medico Innovation: Innovation i ældresektoren og 
medicinske Apps"
Ingen tvivl om at de ældre i fremtiden vil udgøre en 
større del af befolkningen.
Hør om dette i relation til medicinsk innovation.

Vi får besøg af:
Steen Dawids, Overlæge, Ekstern Lektor, 
Produktudvikling DTU
Martin Stenfeldt, Direktør, Medico-Innnovation
Samt fra Phillips Healthcare der vil præsentere 
deres innovative projekter med optimering af 
supersygehusene og muligheder for forskning/
erhvervs PhD.

Datoer offentliggøres i MOK og på vores Facebook-
side.

Stud.med. indskrevet i 
Göteborg søger lejligheds-

bytte med københavner 
under sommeren.

Periode: Primo juni til ultimo august, 
men fleksibel.

Haves: Villa på Hisingen. Ønskes: 
Stort set alt, bortset fra kollegium. Er 
fleksibel m.h.t. geografi.

Skriv til kiae@
oresund24.se hvis du er 
interesseret.

Så tag et forskningsår med uddannelse i mole-
kylærbiologi, gener, biokemi, livsstil og de store 
folkesygdomme

Vi beskæftiger os med blodprop i hjertet, slagtil-
fælde, kræft, kronisk obstruktiv lungesygdom og 
psykiske sygdomme. Hertil har vi indsamlet DNA 
på mere end 100.000 raske og syge danskere, og vi 
laver også studier på hele den danske befolkning. 
Ved hjælp af disse materialer har vi de sidste 15 år 
publiceret forskning på højt internationalt niveau 
(f.eks. i Lancet, JAMA og New England Journal of 
Medicine).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du 
selvstændigt kan være med til at definere dit 
forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed 
for at præsentere dine resultater i Danmark og 
udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet 
mindst en artikel som førsteforfatter. OSVAL 
opgave kan indgå som en del af projektet, og på 
langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. 
Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi 
tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned. 
Du vil kunne lære laboratorieteknikker som PCR, 
DNA sekventering og DNA chip teknologi samt 
avanceret statistik og databehandling. Endelig 
vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk 
samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på Klinisk 
Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital og på 
Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt 
består gruppen af 2 ledere (Børge Nordestgaard 
og professor Anne Tybjærg-Hansen, Rigshospi-
talet), 5 senior forskere, 20 yngre læger og andre 
akademikere under forskningsuddannelse og 16 
bioanalytikere. Ud over personlig daglig vejledn-
ing af typisk 2 vejledere tilbydes du at deltage i 
ugentlige forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til 
at ringe til undertegnede eller komme forbi til en 
uformel snak. Send derudover venligst ansøgning 
inklusive curriculum vitae med kopi af eksa-
mensbeviser (gymnasium, HF, lægestudium indtil 
videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men 
ikke en forudsætning. Det vigtigste er, at du har 
lyst til at lære at forske. Vi glæder os til at høre fra 
dig snarest.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: brno@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

Deltagere til videnskabelig 
undersøgelse søges.
Vi søger unge kvinder i alderen 20-28 år, som vil 
være med i et videnskabeligt forsøg.

Undersøgelsen handler om døgn-blodtrykket hos 
unge kvinder med Turner syndrom sammenlignet 
med raske kvinder.

For at deltage skal du være rask og må ikke anv-
ende p-piller eller andre kønshormoner.

Undersøgelsen foregår på Hillerød Hospital, hvor 
du skal møde én gang for at få blodtryksappara-
tet sat på. Du skal have det på i 24 timer uden 
afbrydelse.

Transportudgifter refunderes, og der ydes en 
ulempegodtgørelse i form af et gavekort på 2 
biografbilletter.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du 
velkommen til at ringe eller skrive til

Line Cleemann
Afdelingslæge, PhD 
Børneafdelingen
Hillerød Hospital
Line.cleemann@regionh.dk 
Tlf. 48 29 68 36

annoncer
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:
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Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center 
(DBAC) ved Gentofte hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins in Childhood – et fød-
selskohortestudie, hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder og deres børn; se www.
bornogastma.dk

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager 
del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt 
projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende 
forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig 
publikation og forberede eget PhD studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og 
kreativt klinisk forskningsteam, der overordnet  består af forskningsårsstuderende, 
PhD-studerende og forskningsassistenter foruden datamanagers, statistikere, IT-

support og administratorer samt vores professor. Dine arbejdsopgaver omfatter 
deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorte foruden din egen forskning. 

Lønnen er 10.000 kr./mdr.

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit projekt i samråd med professor 
Hans Bisgaard. Mulige projekter kunne omhandle effekten af overvægt på kno-
glemineraliseringen. 

Kontakt: 
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er Fredag d. 19. april 2012 kl. 12.00, men vi ser på ansøgningerne 
løbende.

Prægraduat forskningsår i pædiatri
Er du interesseret i pædiatri? 

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital er en klinisk 
translationsforskningsenhed for børneastma som gennem kobling af klinisk 
og grundvidenskabelig forskning har gjort vigtige opdagelser, der har høstet 
stor international anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel for 
børneastma. DBAC er en selvejende institution, der lever af bidrag fra det 
offentlige og private fonde. DBAC består af 35 dybt engagerede og fagligt 
dygtige forskere, som i et uhøjtideligt og inspirerende miljø arbejder mod 
nye vigtige resultater. Se mere på www.dbac.dk og www.copsac.com

Studentermedhjælp søges 
til forskningsprojekt i 

genetik
Ønsker du at få erfaring med forskning? Så bliv 
studentermedhjælp på et forskningsprojekt i 
genetik. Projektet vil vurdere forekomsten af syg-
dom hos bærere af kromosomale inversioner og 
foregår på Panum. Du kommer til at hjælpe med 
rekruttering af projektdeltagere til spørgeske-
maundersøgelse, indtastning af data, tegning af 
stamtræer mm. 
God oplæring og fleksible arbejdstider 8-10 timer 
om ugen eller efter aftale. Løn efter overen-
skomst. Interesse for forskning, en struktureret 
tilgang til arbejdet og kendskab til Microsoft 
Access er en fordel. 

Hvis du har spørgsmål så kontakt læge og ph.d 
studerende Malene Bøgehus Rasmussen på tlf. 35 
32 78 18, eller send din ansøgning til mbr@sund.
ku.dk inden 1/5 2013. 

10 millioner mennesker dør hvert år af 
sygdomme hvortil der findes en behandling. 
En væsentlig grund er at medicinen de syge 
skal bruge, er for dyr at betale.

Universities Allied for Essential Medicines 
(UAEM) afholder i år vores årlige europæiske 
konferene på Panum i København d. 19.-
21.- April 2013. Studerende fra medicin, jura, 
folkseundhedsvidenskab og statskundskab fra flere 
europæiske lande samles for at diskutere og arbejde 
med bl.a. adgangen til livsnødvendig medicin.

I denne forbindelse har vi brug for DIN hjælp! De 
mere end 50 studerende fra udlandet har brug 
for et sted at sove. Vi søger derfor studerende der 
har plads til én, måske to eller flere overnattende 
studerende i deres lejlighed, kollegieværelse eller 
andet i dagene 19.-21.- april (2 nætter). En seng, en 
sofa, ja selv et liggeunderlag er perfekt!

Du vil som vært til de studerende også blive 
inviteret til de sociale arrangementer der er 
tilknyttet konferencen (sightseeing om fredagen og 
fest om lørdagen).

Vi forventer ikke andet end at du åbner op for 
dit hjem og dermed gør de frivillige studerendes 
oplevelse i København så god som mulig. Mad skal 
du ikke tænke på, da de vil blive forsørget med alle 
måltider til konferencen.

Kan du hjælpe med logi så kontakt os på 
denmark@uaem.dk !
 
Du har også mulighed for at deltage i konferencen 
om lørdagen hvor der ville være udenlandske 
oplægsholdere der tager fat i problematikken! 
Deltagergebyr på blot 50 DKK.

Læs mere om konferencen og organisationen på 
www.uaem.dk og www.facebook.com/uaemdenmark 
Tak for hjælpen!

VKO-kursus i Gerontologi
Om de komplekse problemstillinger i mødet med 
den ældre patient.

Alle læger vil komme til at møde ældre patienter, 
og der er en lang række forhold, der gør arbejdet 
med den ældre patient til noget særligt. 
VKO-kurset i gerontologi (læren om aldring) 
dækker følgende emner: 
• aldringens demografi og en bred introduktion 
til den normale aldringsproces,
• alderdommens sygdomsbillede og særlige 
problematikker omkring medicinsk og kirurgisk 
behandling af ældre, 
• fysisk funktionsevne/evne til at klare sig selv i 
hverdagen og hvordan lægen vurderer dette, 
• behandling af ældre i almen praksis, 
• forebyggelse blandt ældre, 
• vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred 
(seksualitet, sociale relationer, fysisk aktivitet, 
kost),
• kommunikation med den gamle patient, 
• og livets afslutning.

Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt 
VKO.

19.-23.august 2013, i tidsrummet 9-16

Tilmelding senest 15.juni 2013 til kursussekretær 

Eva Jepsen på mail: evje@sund.ku.dk
For mere info: kontakt kursusansvarlig Charlotte 
Juul Nilsson: cjni@sund.ku.dk

# 3
Hvad er placebo?

v/historiker Lars Ole Andersen
På latin betyder placebo ”Jeg vil behage”.
Kom med på en historisk rejse når placeboberebet 
undersøges. Fra tidligere tiders forestillinger om 
indbildningskraft og helbredelse, til moderne ran-
domiserede kliniske forsøg og jagten på forklaring. 

Foredragsrækken Civilisation & Medicin vil i 
løbet af foråret belyse medicinen som kultur og 
samfundsfag. Kom og bliv inspireret!

Torsdag 18/4 17.15 – 18.15 i 
Hannover Aud, Panum

Alle er velkomne
Husk SUND-studiekort ellers tilmelding via facebook

Foredragsrækken vil belyse medicinen som kultur og 
samfundsfag. Alle er inviterede. Kom og bliv inspireret!

• 18/3 Lægekunstens Oprindelse
v/historiker Adam Bencard
• 4/4 Skuespillets Præmis
v/præst Christian Busch
• 18/4 Hvad er Placebo?
v/historiker Lars Ole Andersen
• 2/5 Syg og Sund i Verden
v/antropolog Helle Samuelsen
• 16/5 Fænomenologiske Aspekteker af Skizofreni
v/filosof Mads Gram Henriksen
• 30/5 Alternativerne
v/sociolog Inge Kryger Pedersen

Torsdage 17.15 – 18.15
Hannover Aud, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 Kbh N

Alle er velkomne
Husk SUND-studiekort ellers tilmelding via facebook

annoncer



77

Husk at opdatere din e-mailadresse

Er det længe siden, du har hørt fra FADL København? 
Så skyldes det måske, at vi ikke har den korrekte maila-
dresse på dig. Er du i tvivl, må du derfor gerne sende en 
mail til kontaktdata@fadl.dk, hvor du oplyser din ak-
tuelle e-mailadresse. Blandt de svar vi modtager inden 
på fredag 12. april trækker vi lod om et gavekort til to 
bøger fra FADLs forlag.

Tid til at melde sig ind i en A-kasse
Går du på 9 eller 10. semester kan det betale sig for dig 
- allerede nu - at melde dig ind i en A-kasse. 
Du kan vælge mellem to forskellige A-kasser: MA og 
AAK 

Magisternes Arbejdsløshedskasse (MA)
Mimersgade 47
2200 København N
Tlf: 70203971
Online indmelding: www.ma-kasse.dk 

Akademikernes A-kasse (AAK)
Nyropsgade 45
1504 København V 
Tlf: 3395 0395
Online indmelding: www.aak.dk   
Læs mere på www.fadl.dk -> For medlemmer -> Gratis 
A-kasse

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!

Gys og gru i aften tirsdag

Tag din læsemakker i hånden og kom forbi til en 
hyggelig aften. Der vil være snacks, sodavand og øl. 
Riget-aftenen foregår i dag  tirsdag d. 9. april kl. 
20.00 i kælderen i forhuset. Husk dit studiekort 
med det nyeste FADL-klistermærke

Stor medlemsundersøgelse på vej
FADL København vil gerne blive en endnu bedre 
fagforening. Er du medlem af FADL København 
inviteres du derfor til at komme med dit besyv. Det 
foregår ved hjælp af et elektronisk spørgeskema 
som sekretariatet sender ud i næste uge. Så hold 
øje med din postkasse – og brug 7 minutter af dit 
liv på at hjælpe os.

Fase-
2'ere

SE HER!

Like FADL København på 
facebook
Hvis du har lyst til løbende at følge med i, hvad 
der foregår i FADL, så burde du virkelig gå ind og 
"like" os på facebook.

Søg på "FADL København" eller brug nedenstående 
link:

http://www.facebook.com/fadlkbh

kredsforeningen
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Vil du være tutor ved medicin? Kender du reglerne om 

snyd?
Det er aldrig nogen undskyldning at være 
uvidende om reglerne, så læs videre og få styr på, 
hvad der er snyd og, hvordan du undgår det. 

Man kan snyde på mange måder og måske er du 
slet ikke klar over, at du har været på grænsen til 
at snyde eller måske allerede har snydt. For at få 
det helt på det rene, så er det snyd at…

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

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i 
gennemsnit fem sager vedr. eksamenssnyd/plag-
iering. pr. semester.
Det kan især være til eksaminerne i Sundhedsp-
sykologi på 2. semester BA og Medicinsk Sociologi 
på 3. semester KA, at man skal være påpasselig. 
Det er nemlig nogle af de eneste skriftlige ek-
saminer, hvor det er tilladt at have hjælpemidler 
med på medicinstudiet. Her kan det fx være snyd, 
hvis man har andres notater med ind til eksamen 
og skriver dem af. Formulér altid din egen tekst 
og brug kun notaterne til hjælp og inspiration. 

Hvis en bog, artikel eller andre tekster har en 
rigtig god definition, kan man bruge den, hvis 
man tydeligt markerer i sin eksamensbesvarelse, 
at der er tale om et citat, og samtidig angiver 
kilden. Københavns Universitet har desuden 
investeret i et it-system, der kan afsløre plagier-
ing. Der foretages stikprøvevis kontrol af alle 
besvarelser, der bliver afleveret via Absalon.  

KU tager snyd meget alvorligt og det kan medføre 
et semesters bortvisning, hvis man bliver taget i 
det. Dog vil den studerendes straf være afhængig 
af forseelsens omfang og alvor. Læs mere om 
reglerne på Eksamenskontorets hjemmeside: 
www.KUnet.ku.dk under Mine enheder, bachelor 
eller kandidat medicin, eksamen. Eller mere 
konkret om plagiering på http://medicin.ku.dk/
eksamen/eksamen_snyd/ og hjemmesiden www.
stopplagiat.nu/. 

Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen 
henholdsvis til sommer og til vinter. I den anledn-
ing søges derfor 11 studerende til at være tutor for et 
sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestart-
programmet. Ved studiestart vil tutorerne i samar-
bejde med rusvejlederne udgør russernes første 
indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor meget 
vigtig. Som tutor har man medansvar for de nye 
studerende og skal lave en del opsøgende arbejde. 
Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et 
tillidsforhold til sit hold, informere om studieregler 
og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæs-
sige og sociale problemer, før de når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som 
studiekammerater, og generelt gøre dem i stand 
til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige 
udfordringer og problemer. På den måde er tutoren 
med til at forbedre de studerendes evne til at klare 
studiet, og derved forhindre unødige frafald.

Ansøgning
Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen 
på KU kan ansøge stillingen som tutor, så længe 
man opfylder følgende obligatoriske krav: 
• Kursus i Medicinsk Celle og Vævsbiologi er 
gennemført senest sommeren 2012. 
• Du kan deltage i et heldagstutorkursus onsdag d. 
21. august fra 9-15.

Hvordan søger du?
Du skal søge elektronisk via dette site. Vi tager kun 
ansøgninger modtaget elektronisk her på sitet i
betragtning. Du kan altså ikke søge via mail eller 
brev.

Hvad skal din ansøgning indeholde:
Send os en motiveret ansøgning på 1 A4 side med 
svar på bl.a. følgende spørgsmål:

Hvorfor vil du gerne være tutor? 
Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du 
på? 
Har du været/er du rusvejleder? Hvis ja, hvornår?
Har du tidligere være tutor? Hvis ja, hvornår?
Hvilke sociale aktiviteter inden for og uden for 
Panum, deltager du i? 

Derudover kan du vedhæfte dit CV.

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din elektroniske ansøgning via 
dette site senest 21. april. 

Ansættelsessamtaler
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne 
gennemføres korte ansættelsesinterview på 10-15 
min. Disse vil finde sted i uge 18, tirsdag d. 30 april. 
Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på en-
gagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og på 
om vedkommende ofte færdes på Panum Instituttet.

Tutorkursus onsdag d. 21. august
Der vil for tutorerne blive afholdt ét tutorkursus 
onsdag d. 21. august. Kurset vil bl.a. bestå af en 
introduktion til studieordningen og de problemer 
der kan være forbundet med studiestarten. Kurset 
vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets 
varighed.

Arbejdsopgaver og semesterstart
Tutorens navn præsenteres for de to hold på den 
sidste del af rusturen. Du vil møde russerne under 
deres første introduktionskursus på Panum. Tutor-
erne skal varetage en del af denne introduktionsun-
dervisning, der er skemalagt på forhånd. Dette vil 
rent praktisk betyde, at tutorerne kan påregne ca. 2 
arbejdsdage i uge 35. Den obligatoriske undervisn-
ing, som man eventuelt vil gå glip af i denne peri-
ode, kan man søge dispensation fra ved at kontakte 
studievejledningen.

Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen, er 
du velkommen til at kontakte Studievejledningen 
for Medicin.

studievejledningen

basisgrupper
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Ultralyd - hvem vil ikke gerne kunne det? 

SØNHKS afholder endnu en gang et kursus i ultralydsscanning af halsregionen med un-
dervisning af Henrik Lind, ØNH Svendborg og Robert Riis, Radiologi Rigshospitalet.

Aftenen starter med lidt teori og introduktion til den kliniske anvendelse af UL i ØNH-spe-
cialet. Herefter får alle lov til at prøve kræfter med ultralydsapparaterne ved at undersøge 
thyreoidea, lymfeknuder, spytkirtler og halskar på hinanden. Til sidst bruger vi vores nye 
færdigheder til, ultralydsvejledt, at punktere ”thyroideacyster” på kalvelevere.

Kurset er for alle som kunne tænke sig ”hands on” træning i at bruge et UL-apparat – 
erfaring der kan bruges inden for stort set alle specialer.

Arrangementet kommer til at foregå torsdag d. 25/4-13 kl. 17.00 i lokale 15.2 og koster 50,- 
kr. Der er plads til 12 deltagere, og tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet. 
Der vil selvfølgelig være let forplejning i form af kaffe 
og kage.

Tilmeldingen starter d. 18/4 kl. 15.00 og foregår via 
SØNHKS hjemmeside www.soenhks.dk 

Vi håber meget at se jer.

Mvh. SØNHKS

 

 
 

Øre-næse-halskirurgi 
 

Gennem en række foredrag er vi i de kirurgiske basisgrupper gået sammen 
om at give kirurgisk interesserede stud.med. på KU indblik i hvert af de 
større kirurgiske specialer. Specialerne vil blive introduceret af en yngre 

læge som vil tale om vejen til og hverdagen som yngre læge. Dernæst vil en 
senior læge fortælle om muligheder for subspecialisering og karrieren efter 

speciallægeuddannelsen. 
 

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 hoveduddannelse. 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 midlertidige 
studenterklub) Torsdag 11/4 Kl 17 

	  

 

 

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#i#lokale#29.0.30#

Gynækologi%og%obstetrik:%torsdag#den#21.#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?%
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Hvad%kan%jeg%gøre%for%at%
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Hvilke%muligheder%er%
der%indenfor%kirurgi?%

Kære basisgrupper
 
I skyggen af de fremtidige strukturændringer som følge af sammen-
længingen af flere fakulteter og de stigende behov for fælles studenter-
miljø for basisgrupperne vil vi indkalde til fælles basisgruppe møde, 
hvor vi vil debattere og tage stilling til vores samlede ønsker og visioner 
for det fremtidige miljø for basisgruppelivet på Panum. Der har den 
sidste tid været en markant stigning af nye basisgrupper og mange 
gode erfaringer fra de ældre basisgrupper vil vi gerne informere jer om 
således at vi også kan tage stiling til evt økonomiske konsekvenser af 
den nye struktur.
 
Emner vi vil rund ved mødet inkluderer derfor også økonomisk støtte, 
repræsentantskaber i økonomipuljer, fælles arrangementer, tavler, 
godkendelse af basisgrupper og alle de andre ting som påvirker vores 
hverdag som forening på SUND.
 
Vi håber derfor at så mange af jer som muligt vil deltage, så vi sammen 
kan finde ud af hvordan vi i
fremtiden kan fungere lige så godt, som vi altid har gjort.
Møderum 3-Pavillon, Bygn. 42.2.21 d. 24/4, 
klokken 17:15-21:00
 
Dagsordenen for mødet. Hvis der er forslag til yderlige punkter, skriv 
hurtigst muligt tilbage til os.
 
1. Formalia
2. Baggrund for mødet v. Sandra
3. Studenter økonomistrukturen på SUND
4. Tavler, oprettelser af foreninger og lign ved Alexander?
5. Kommunikation internt
5. Basisgruppe repræsentant
6. Basisgruppe tema fest.
 
Med venlig hilsen
 
Sandra Viggers
Formand SATS
Alexander Henriksen
Formand Forniks

Pædiatriske cases fra Afrika og Indien
Onsdag d. 10/4 kl. 16:30 i Store Mødesal

Har du overvejet at blive udstationeret i forbindelse med din uddan-
nelse? Har du lyst til at arbejde med børn? Kom og hør Casper Roed  
præsentere pædiatriske cases fra Guinea Bissau, Uganda, Tanzania, 
Etiopien og Indien. 

Der vil som altid være kaffe og kage.

www.pippikbh.wordpress.com/

 
Pædiatriske cases fra Afrika og Indien 
Onsdag d. 10/4 kl. 16:30 i Store Mødesal 
 
Har du overvejet at blive udstationeret i forbindelse med 
din uddannelse? Har du lyst til at arbejde med børn? Kom 
og hør Casper Roed  præsentere pædiatriske cases fra 
Guinea Bissau, Uganda, Tanzania, Etiopien og Indien.  
 
Der vil som altid være kaffe og kage  
 

  
www.pippikbh.wordpress.com/ 
 

Indkaldelse til den årlige generalforsamling 
i Dermatologisk Selskab for Studerende 

(DSS) torsdag den 11. april 2013 kl. 18.00 i 
Studenterhuset ved Panum i Store mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægter: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
4. Formandens beretning og fremlæggelse af regnskab
6. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer) 
7. Afstemning om forslag nyt navn til gruppen (”Dermis”) 
8. Fastlæggelse af næste års kontingent 
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan 
indsendes på mail: 
dermatologiskselskab@gmail.com 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

På gensyn 

På vegne af bestyrelsen, Bedste hilsener Christiane Bay

basisgrupper
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Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab 
(SATS) igen det populære

kursus i "Akut Patient"

OPRÅB!
Lørdag d. 12. April holder SATS 

påskefrokost.

Vi tænker det bliver noget "alle-tager-en-ret-med-
til-fællesbord-og-drikkevarer-til-sig-selv"-halløjsa.
Alle SATS-medlemmer er inviteret, men tilmeld 
jer meget gerne eventen inde på SATS Køben-
havns facebook-side, så vi har et overblik hvor 
mange der kommer!

Påskehyl og anæstesikram fra SATS

 TRAUMEDAGE 2013!!!
KATASTROFEMEDICIN!!

Tsunami / jordskælv / vulkaner / flystyrt / strålingsulykker!
D. 3. – 5. Maj

Ekstra pladser er frigivet 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 inkluderet kost, logi, trans-
port, 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 katastrofe-
medicin, 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 arrang-
erede 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 tsu-
nami 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 konsekven-
ser, 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.

Er du næsten færdig som læge eller på vej i 
vikariat? 
-Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 20. + 21. april på DIMS på Herlev 
Hospital kl. 8.00 – 17.30 ca

På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået 
hjertestopalgoritmen, trænet hjertestop gennem 
simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og 
medicinske akutte tilstande og efterprøvet din viden 
gennem praktisk erfaring i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere der 
selv er stud. med’er eller yngre læger og som alle 
har stor erfaring med simulation og undervisning.

På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der 
er opbygget som en MCQ, således får du selv syn 
for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et 

hint om hvad du skal hjem og blive endnu bedre til - 
ligesom vi evaluerer både kursus og undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem 
endnu så skynd dig at blive det på www.sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker 
underviserudgifter samt udgifter til at holde dit 
blodsukker oppe!

Bemærk du skal selv medbringe frokost begge 
dage, men vi sørger for frugt og lidt sødt samt 
drikkevarer!
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Tilmelding skal ske inde på hjemmesiden www.
sats-kbh.dk

MÅNEDSMØDE

Kom og hør Carolina Malta Hansen fortælle om 
hjertestop udenfor hospitalet og om sit ph.d.-projekt 
om hjertestartere udenfor hospitalerne og hvordan 
de indgår i overlevelseskæden i praksis.

Hør mere om Panums basisgruppe for kardiologi

Der vil selvfølgelig være lidt lækkerier til arrange-
mentet

Onsdag D. 17 April kl. 17.30 i lille mødesal

Vi glæder os til at se jer!
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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 forskningsformidling til lægmand
(Workshop i litteratursøgning – OBS udskudt til 
næste semester!)
Kursus i præsentationsteknik (først-til-mølle)
Kursus i basal statistisk (venteliste)
Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering
 
Vi glæder os til at se Jer!

Hilsner PUFF.
 

 Forskningsinteresseret 
medicinstuderende søges til 

timelønnet forskningsarbejde 
på Endokrinologisk Klinik, 

Rigshospitalet
 
 
Endokrinologisk Klinik søger en studentermed-
hjælp til timelønnet forskningsarbejde i forbindelse 
med et klinisk projekt i perioden 1. april – 1. 
september. Projektet undersøger inkretineffekt og 
glukosemetabolisme hos patienter med akromegali.
Vi har behov for hjælp 1-2 hverdag ugentligt, arbe-
jdsdage planlægges i fællesskab.
 
Den studerendes arbejdsopgaver vil være:
 
1)     Hjælpe med at udføre mindre objektiv under-
søgelse, tage ekg, og lægge venflon på projektdelt-
agere.
 
2)     Assistere i forbindelse med kliniske under-
søgelser, herunder blodprøvehåndtering, klargøring 
og efterbehandling af diverse prøver.
 
Vi søger en medicinstuderende (intet semesterkrav) 
som er ansvarlig, grundig og glad for praktisk 
arbejde. Det er en fordel at have kendskab til ekg 
og venflon anlæggelse, men det er ikke et krav, da 
oplæring vil finde sted. Arbejdstiden er ca. kl. 8-13.  
 
Endokrinologisk Klinik er en aktiv forskningsafde-
ling. For den rette kandidat er der gode muligheder 
for at fordybe sig i egne data. Opholdet kan indgå i 
et valgfrit klinisk ophold (VKO).  
 
Interesserede bedes rette henvendelse til
 
stud. med. Trine Møller Erichsen
teri0017@regionh.dk
Tlf: 22 39 50 32
Med venlig hilsen
Ulla Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med
Trine Møller Erichsen, stud.med
Endokrinologisk Klinik 2131,
Rigshospitalet

Frivillig forskningsassistent (stud.
med.) søges til MR-forskning-
sprojekt på neurologisk afdeling, 
Glostrup Hospital

Projektet er et klinisk studie, hvis formål er at 
udvikle en ny model til at udløse aura- og hoved-
pine hos migrænepatienter med aura. Desuden 
vil vi med 3-tesla MRI teknik undersøge hjernens 
arterier, blodgennemstrømning samt neuronal 
aktivitet.

Du vil få mulighed for at få erfaring med alle 
aspekter af et klinisk studie. Projektet er desuden 
oplagt som en kandidatopgave og vil kunne 
godkendes som valgfrit klinisk ophold (VKO). 
Der skal udføres 30 forsøg. Forsøgene vil foregå 
på hverdagseftermiddage/aftener og i weekender 
og varer ca. 4-6 timer. Vi aftaler forsøgsdatoerne 
sammen, men det er vigtigt, at du er fleksibel, da 
vi er afhængige af at MR skannerens tilgænge-
lighed. Antal forsøg per uge vil således variere. 
Projektet forventes startet i april og gennemført 
hurtigst muligt, gerne indenfor 8 måneder.

Det er vigtigt, at du er pligtopfyldende og god til 
patientkontakt. Forskningserfaring er ikke nødv-
endigt, da du vil blive oplært i alle de opgaver, du 
skal foretage dig.

Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan 
udføres sideløbende med studiet. 

Dine vejledere vil være undertegnede samt over-
læge, ph.d., dr.med. Messoud Ashina, Neurologisk 
Afd., Glostrup Hospital.

Skriv gerne lidt om dig selv, dine faglige interess-
er, ambitioner og forventninger til projektet.

Ansøgningfrist: 22-04-2013, ansøgninger vurderes 
løbende.

Med venlig hilsen

Nanna Arngrim,

Læge, klinisk assistent
Neurologisk afdeling
Glostrup Hospital
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Københavns Universitet 
E-mail: nanna.bjoerkbom.arngrim.01@regionh.dk

Foredrag om forskningsformidling 
til lægmand.

Lægmandsbeskrivelser og mundtlige præsenta-
tioner er obligatoriske og vigtige dele af forskning. 
Den gode fremstilling af forskningen bruges bl.a. 
til at søge fondsmidler og ved diverse ansøgninger. 
Kom og hør Jan Alexis Nielsen, Postdoc., Ph.D., 
M.A. ved Institut for Naturfagenes Didaktik give 
gode råd omkring formidling til lægmand.

Oplægget er d. 25. april kl 16.15 - lokale kommer 
snarest.

Mange hilsner, PUFF.

Månedsmøde i SAMS København

SAMS København afholder månedsmøde tirsdag 
den 30. april kl. 17 i Store Mødelokale i Studenter-
huset. 

Vi skal blandt andet planlægge efterårets arrange-
menter, komme med ideer til indslag til DSAM/FY-
AMs årsmøde og Lægetorvet på Lægedage og ikke 
mindst spise en god pizza!

Følg med på vores hjemmeside: sams.dsam.dk eller 
Facebook: SAMS København

Har du set mærkelige plakater på 
Panum som omhandler grise og 
bikisæsonen?!?

CALIS (Collaborative Association of Life Science 
Students) har den store glæde endnu en gang at 
kunne invitere til studenter symposium.
Et af temaerne for CALIS 2013 dyremodeller for 
specifikke sygdomme. Dette omhandler nogle af 
de dyremodeller, man anvender til at forbedre 
vores forståelse for den fedme epidemi, også kendt 
som metabolisk syndrom, der i dag ses verden 
over. Talerne vil forklare hvordan dyremodeller 
udvikles og hvordan vi anvender dem til bedre at 
forstå årsager til metabolisk syndrom og hvordan 
de nuværende behandlinger såsom gastric bypass 
egentlig påvirker os.

Hør blandt andre:
Josef Christensen, Ph.d student ved Havard Stem 
Cell Institute
Thomas Thymann – Lektor ved Institut for 
Human Ernæring/Klinisk og Eksperimentel 
Ernæring 
Lars Naver – Overlæge, Kirurgisk Afdeling, Køge 
Sygehus
Symposiet afholdes den 4. maj 2013, fra 9-17 i 
Festauditoriet, Frb. Campus. Det koster 50 DKK 
hvilket dækker mad, kaffe og kage hele dagen. 

Studerende fra alle semestre er velkommen. Taler 
og diskussioner foregår på engelsk.

Læs mere og tilmeld dig på www.calis.dk.

Vel mødt!

CALIS

Skal du lære at sy?
Kunne du godt tænke dig at 
have nogle basale fær-
digheder indenfor sutur?

SÅ er SUTUR 1 kurset hos SAKS lige 
det du går og mangler!!!

Semesterets 2. Suturkursus afholdes d. 17. april 
2013 kl. 17-20.00

Kurset er en introduktion til suturering på basalt 
niveau. Når du går derfra vil du som udgang-
spunkt have lært dig de mest basale suturer samt 
fået et godt greb på instrumenter, så du med god 
samvittighed kan sige til afdelingerne at du ved 
du kan håndtere en sutur. :-)
Tilmelding til kurset åbner d. 10. April kl. 16.00. 
på vores hjemmeside WWW.SAKS-KBH.dk Tilm-
edlingen sker ved først til mølle princippet.

Kursus afgift er 50 kroner.

Der kræves ingen særlige kvalifikation andet end 
et SAKS medlemskab

Vi glæder os til et godt kursus

Skal	  du	  lære	  at	  sy?	  
Kunne	  du	  godt	  tænke	  dig	  at	  have	  	  
nogle	  basale	  færdigheder	  indenfor	  sutur?	  
	  
	  
SÅ	  er	  SUTUR	  1	  kurset	  hos	  SAKS	  lige	  det	  du	  går	  og	  mangler!!!	  	  
	  
	  
	  
Semesterets	  2.	  Suturkursus	  afholdes	  d.	  17.	  April	  2013	  kl.	  17-‐20.00.	  
	  
Kurset	  er	  en	  introduktion	  til	  suturering	  på	  basalt	  niveau.	  Når	  du	  går	  
derfra	  vil	  du	  som	  udgangspunkt	  have	  lært	  dig	  de	  mest	  basale	  suturer	  
samt	  fået	  et	  godt	  greb	  på	  instrumenter,	  så	  du	  med	  god	  samvittighed	  
kan	  sige	  til	  afdelingerne	  at	  du	  ved	  du	  kan	  håndtere	  en	  sutur.	  J	  
	  
Tilmelding	  til	  kurset	  åbner	  d.	  10.	  April	  kl.	  16.00.	  på	  vores	  hjemmeside	  
WWW.SAKS-‐KBH.dk.	  Tilmeldingen	  sker	  ved	  først	  til	  mølle	  princippet.	  	  
	  
Kursus	  afgift	  er	  50	  kroner.	  	  
	  
Der	  kræves	  ingen	  særlige	  kvalifikationer	  andet	  end	  et	  SAKS	  
medlemskab.	  	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  et	  godt	  kursus.	  	  
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Førstehjælp for Folkeskoler
Halli halløj alle mænd (og damer) 
i dametøj!

DU har været på uddannelsesweekend i FFF, 
og DU har været ude og undervise blomsten af 
Københavns ungdom i at være både fucking og 
forrygende. Nu er det på tide at DU tager din 
eksistens til det næste level og tilmelder dig.... 

[Drumroll]

FFF EFTERUDDANNELSESWEEKEND!!!

(Hihat)

(puha langt ord). Men ihvertfald: d. 26/4 - 28/4 
2013 får du muligheden for at blive en del af 
cremen af vor stolte forening. For den nette 
sum af 230 DKK vil VI præsentere dig foredrag, 
førstehjælps-action samt assorteret gak og løjer. 
DU vil blive presset på søvn, kompetencer og din 
alcoholdehydrogenase...

Dette er chancen for personlig udvikling, du kan 
arbejde på dine sociale kompetencer plus at du får 
chancen for at komme et sted hen hvor din mor 
ikke ved hvad du egentlig laver (vi informerer 
kun din far)

SÅ GØR DET! MELD DIG TIL OG BETAL 
PENGE PÅ:

http://www.eventbrite.com/event/5856933245

LIGE NU!!

peace

Vil du være en del af bamse-
sundhedsvæsenet?

På Bamsehospitalet får vi besøg af børn i alderen 
3-6 år med deres syge bamser, som vi skal behan-
dle. 

Vi har fokus på: 1) at blive bedre til at kommuni-
kere i børnehøjde, og 2) at børnene ikke opfatter 
personale i kitler og et hospital som noget farligt.
Bamsehospitalet bliver afholdt d. 22, 23, 24 og 
25 april ca. i tidsrummet 8.30-12.00 hver dag. Vi 
"leger" fire forskellige roller: hyggeonkel/hygg-
etante, sygeplejerske, røntgenlæge og bamselæge. 

Hvad kræver det af dig?
Alle kan deltage, hvis man har modtaget 
oplæring. Vi afholder en obligatorisk uddan-
nelsesaften torsdag d. 18. april kl. 17.15. Til 
mødet gennemgår vi bl.a. de 4 roller, så du er godt 
klædt på.

Vi vil gerne give alle interesserede en plads. Ved 
et højt deltagerantal fordeler vi pladserne efter 
først-til-mølle-princippet, og ved lav tilmelding må 
du gerne deltage mere end én dag.
Du skal tilmelde dig arrangementet (og dermed 
uddannelsesaftenen) via en mail til: bamsehospi-
talet.kbh@gmail.com

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE 
MÅNEDSMØDE I IMCC 

EXCHANGE & RESEARCH 
EXCHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling en 
måned i forbindelse med studiet?
Har du lyst til at være med i super hyggelig 
gruppe, høre lidt mere om udveksling og lære en 
masse søde mennesker at kende?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 30. april kl. 
17.00 i studenderhuset i storemødesal.

Alle nye er velkommen! Der vil være masser af 
lækre snacks, kage og kaffe! 

Vi glæder os til at se dig i studenterhuset!

 

Vil du deltage i IMCC DanPals 
projekt i Palæstina i juli måned 

2013?

Projektet består af frivillig arbejde med børn i en 
flygtningelejr, spændende workshops om Palæsti-
nas sundhedssystem, økonomiske struktur, Israel-
Palestinakonflikten m.m. samt klinikophold på et 
hospital i Nablus på Vestbredden.

Mer information: www.imcc.dk --> DanPal
Ansøgningsfristen er lørdag den 13. april, kl. 12
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Sexekspressens Actiondag!
Så er det på lørdag at Sexekspressen holder ac-
tiondag! Så skynd dig at melde dig til og bliv et af 
de særlige medlemmer der er med i Panums mest 
sexede basisgruppe:
Lørdag d. 13. april holder Sexekspressen Ac-
tiondag og i er alle hermed inviteret. 

Dagen vil byde på:
- seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, 
der giver dig mulighed for at komme med ud at 
undervise – mødetid kl. 10 i loungen i Studenter-
huset 
- En masse spændende gøremål for ældre sex-
perter
- Lækker GRATIS brunch kl. 12 for nye såvel som 
gamle 
- Aftensmad (til den nette sum af 30 kr!!) med 
efterfølgende festligheder resten af aftenen
- Oplæg om ‘Seksuel sundhed’ fra ekstern fore-
dragsholder

Alle disse herligheder koster kun 30 kr. (medmin-
dre du smutter tidligt og springer aftensmaden 
over - så koster det gratis) og det eneste du skal 
gøre er at tilmelde dig ved at sende en mail til: 
6xseminar@gmail.com med navn og semester. 
Herefter vil du modtage en lille formular, der skal 
udfyldes.  Dette skal gøres inden d. 12. april, så 
skynd dig at få sendt mailen af sted og forbered 
dig på en sjov og lærerig dag. 
Vi glæder os meget til at dig i ”Sexekspressen - 
Panums Hyggeligste Basisgruppe”
HUSK månedsmøde torsdag d. 2. maj kl. 17 i 
Studenterhuset

Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold i Grønland af 
1 måneds varighed

Klinikophold 2013/14 Grønland
(april 2013 – marts 2014)

Synes du, et klinikophold i Grønland kunne være spændende, så har vi følgende restpladser:
Alle, der har bestået 8. semester, kan komme af sted

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk (vælg Udveksl ing og klinikophold) og send det til os!
Her kan du også læse beretninger fra andre studerende.

Ilul issat: 
2 pladser i april 2013
Inklusiv logi. Eksklusiv kost.

Qeqertarsuaq:
1 plads i april - juni 2013
1 plads i september 2013
1 plads i oktober 2013
1 plads i november 2013
1 plads i december 2013.
1 plads i januar 2014
1 plads i februar 2014
1 plads i marts 2014
Eksklusiv kost. Bolig (incl. vand, 
varme og el) for 115 kr. pr.
døgn.

Aasiaat:
1 pladser i maj 2013
2 pladser i juni 2013
1 pladser i november 2013
2 pladser i december 2012
2 pladser i januar 2014
2 pladser i februar 2014
2 pladser i marts 2014
Eksklusiv kost og logi.

Maniitsoq:
1 plads i April 2013
1 plads i maj 2013
1 plads i oktober 2013
1 plads i november 2013
1 plads i december 2013
1 plads i januar 2014

1 plads i februar 2014
Inklusiv logi. Eksklusiv kost.

Qasigiannguit:
1 plads i apil 2013
1 plads i maj 2013
1 plads i september 2013
1 plads i november 2013
1 plads i december 2013
1 plads i januar 2014
1 plads i febrúar 2014
1 plads i marts 2014
Eksklusiv kost og logi.

Sisimiut:
2 pladser i april 2013

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde onsdag  d. 17. 
april kl. 17.00 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og 
muligvis gerne vil kombinere dit medicin-
studie 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 glæder os som altid til at se nye såvel 
som gamle.
Mvh. PIT - Praktikant i Troperne

Vil du med PIT til Rwanda i eft-
eråret 2013?
Vi har én restplads i perioden september-
november 2013 på Kirinda Hospital i 
Rwanda. Den anden plads er besat, så du 
får en rejsemakker.

Kirinda Hospital er PIT's hospital i 
Rwanda, som er et lille land i den centrale 
del af Afrika. Hospitalet ligger i en lille 
landsby i et frodigt område vest i landet. 
Personalet består af 7 læger, og der er 
130 sengepladser, som er inddelt i fire 
afdelinger: fødselsafdeling, pædiatrisak 
afdeling, intern medicin og kirurgisk 
afdeling. Landet er en gammel belgisk 
koloni, så fransk er blandt de officielle 
sprog. Hospitalets ansatte og patienterne 
snakker  for det meste kun fransk og 
det lokale sprog Kinyarwanda, så det er 
stærkt anbefalet at kunne tale fransk, 
hvis man ønsker at blive udsendt til 
Kirinda Hospital (en perfekt anledning til 
at lære et nyt sprog!).  

Rwanda har en blodig historie, men er 
i dag anset som et trygt land at rejse til. 
Turistmæssigt tilbyder Rwanda blandt de 
eneste i verden muligheden til at tage på 

bjerggorillasafari. Man kan også bestige 
landets flotte vulkaner.

Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, 
så man kan forvente at være nogle af de 
første PIT-studerende afsted. Dette bety-
der, at vi ikke er lige så sikre på forholdene 
dernede, som på vores gamle hospitaler, 
som vi har samarbejdet med i årevis. Det 
kan derfor være en lidt større udfordring 
at vælge et ophold på et nyt hospital, men 
det kan også være en fordel, og det kan 
være enormt spændende at være afsted 
som de første og være med til at starte 
samarbejdet op.

For at blive udsendt med PIT skal man 
have bestået 8. semester og samle 5 kg 
hospitalsudstyr til hospitalet. Ansøg-
ningen sendes til rekruttering.pitkbh@
gmail.com med angivelse af navn og 
semestertrin. Først til mølle.
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 15, 2013

Myter: Rødvin er sundt!

Det er vigtigt at spise sundt.  Sådan har det altid 
været. Jeg husker det i hvert fald fra min egen barn-
dom i forrige århundrede. Der skulle vi drikke mælk 
og spise æbler. Og stadig skal vi spise sundt. Det er 
blevet mere alvorligt og allestedsnærværende. 

Men det virker som om, det sunde ændrer sig. Eller 
også er det bare meget kompliceret. Men der er lavet 
forsøg, der viser at rødvin er sundt. Så længe man 
bare drikker et enkelt glas om aftenen. Men så må 
man ifølge Sundhedsstyrelsen heller ikke drikke 
mere, hvis man er kvinde. Så er man jo oppe på de 
syv genstande om ugen. 

Da jeg var barn var chokolade slik. Og slik 
var usundt. Det har ændret sig. Chokolade er 
sundt. Især mørk kvalitetschokolade. Men er det 
ikke en myte? Nej, så længe man spiser mørk 
kvalitetschokolade med højt kakaoindhold, så er det 
i hvert fald ikke skadeligt - og godt for mange ting. 
Det mener selv Arne Astrup. Og han har ikke fået 
penge af chokoladeindustrien.  

Ja, Astrup mener endda, at mørk chokolade giver 
fastere bryster. Så det kan være en grund til at Stu-
denterpræstens chokoladebønner er så populære!!

Men problemet er, at man ikke kan regne med det 
som står på pakken. Det handler ikke bare om 
kakaoindhold, men også om fedtstoffer og andre ting. 

Som de fleste ved, er et af studenterpræstens 
kendetegn de gode bønner. Især dem af chokolade er 
populære. 
Vi har ikke undersøgt dem kemisk og på anden vis. 
Men vi er dog ret fortrøstningsfulde mht. kvaliteten 
– i hvert fald af de normale. De er sundere end den 
røde salami fra Tulip.  

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst

________________________________________

Highlights fra programmet

Torsdag den 11. april kl. 16.30 – St. Kannikestræde 
8, 1. sal

Infomøde vedr. studietur til Brügge
Overvejer du at tage med på studieturen til 
Brügge? (Omtalt herunder)
Vi – Nicolai, Lise og stud.scient.pol. Ellen - 
præsenterer både det indholdsmæssige og det 
praktiske omkring turen. Vi serverer belgiske 
smagsprøver (øl og chokolade) og noget mad, 
der også har belgiske undertoner. 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 kr. 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.
________________________________________

Generalforsamling i Studenter-
menigheden i København

Tid: onsdag den 17. april kl. 17.30
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 Kbh. K
Bonus: Vi vil servere lidt godt at spise og drikke

Vi afholder valg til bestyrelsen efter de gældende 
regler, så hvis du har lyst til at få formel indflydelse 
på, hvad Studentermenigheden bruger sine midler 
til, så er det nu! 
Vi vil meget gerne have en bredt sammensat besty-
relse, så medicinstuderende og andre fra de natur- 
og sundhedsvidenskabelige fakulteter er meget 
velkomne til at melde sig under fanerne.
Hvis du har spørgsmål om Studentermenigheden 
og dens bestyrelse, kan du stille dem til studenter-
præsten eller akademisk medarbejder Lise Lotz på 
lotz@adm.ku.dk.

________________________________________

Filosofisk fugletur

Den filosofiske fugletur byder på en tur i naturen, 
hvor vi ser på fugle, dyre- og planteliv, og på vandrin-
gen overvejer vi også de store spørgsmål. Hvordan er 
vores forhold til "vild" natur i dag? Hvorfor synger 
lærkerne på den særlige made, de gør? Hvordan 
levede forfædrene her? Kom med og vær med til at 
undre dig.
For dem der tager offentlig transport fra København, 
vil der være fælles afgang fra Nørreport kl. 8.30; der 
vil også være mulighed for at støde til undervejs.
Tid: lørdag den 27. april kl. 10.30
Mødested: Liseleje turistkontor, Lisehøjvej 10, 
Liseleje 
Pris: Turen er gratis. Tag madpakke med, vi spiser 
vores medbragte frokost undervejs. 
Tilmelding: senest d. 25. april til Nicolai Halvorsen 
på praest@sund.ku.dk eller 28 75 70 94. Skriv dit 
navn og gerne studie.
Husk godt fodtøj, tøj til vejret og gerne kikkert. 
________________________________________

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
 

basisgrupper

studietilbud

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerfer-
ien, så hvorfor 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 cashhelt præcis 1600 danske 
kroner per studerende, i en måned.

Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
• Skal have en seng eller sovesofa
• Adgang til bad
• Adgang til køkken
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er super-
interesseret, eller blot ønsker mere info,
så er det nu du skal skrive til 

bolig.exchange@gmail.com

Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i 
stedet chancen for at blive buddy for en medicinstu-
derende, der kommer til København.

Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk 
rigtig mange fordele! Du får mulighed for at:
• Lære en ny kultur at kende
• Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet
• Få nye venner på facebook
• Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk 
eller arabisk
• Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til 
en masse AWESOME fester

Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like 
more friends from abroad?! Du kan ikke vente med 
at blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op 
i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy 
skal;
• Hente den udenlandske studerende fra nærmeste 
metro og følge dem til deres bolig
• Følge dem til afdelingen på hospitalet den første 
dag
• Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted 
igen.

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men 
hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenland-
ske studerende blive meget glad!

Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare 
en god buddy, så fat pennen og send en brevdue,
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!

Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til 
kontaktperson.exchange@gmail.com

Mange kærlige hilsner fra
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange-
København

Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i 
KBH, som du gerne vil tjene lidt penge på? SÅ SE HER!

 
 
 
 

Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i KBH, som du gerne vil 
tjene lidt penge på?  SÅ SE HER!  
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien, så hvorfor 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 per studerende, i en måned.  
 
Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
 

₪ Skal have en seng eller sovesofa  
₪ Adgang til bad  
₪ Adgang til køkken 

 
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info, 
 så er det nu du skal skrive til .   
 
Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i stedet chancen for at blive buddy for en 
medicinstuderende, der kommer til København.  
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du 
får mulighed for at:  

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

 
Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke vente med at 
blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy skal; 
  

₪ Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig 
₪ Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag 
₪ Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. 

 
Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske 
studerende blive meget glad! 
Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så fat pennen og send en brevdue, 
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!  
Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til 

  
 
Mange kærlige hilsner fra  
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- 
København 
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Awkwars

Storyline: PJ
Paint: Mille

TALK TO ME 
TELL ME YOUR NAME

YOU  BLOW ME OFF
LIKE IT'S ALL THE SAME Hvad sker der? 

Jeg tror at underboen synes at du 
synger for højt PJ?

Hvis bare vores egen 
overbo ville holde kæft 
behøvede jeg ikke at 
synge så højt

HOLD NU KÆFT!!

*bank* *bank* 
*bank* 

gøgl

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Snr" Aagaard

MOK's horoskoper genopstår ligesom påskeharen gjorde 
langfredag. Eller noget. Jeg er ikke ekspert i sådanne occulte 
sager. Jeg er dog ekspert i den eksakte videnskab "horoskopi", 
en disciplin, hvor man med emperi og koncise data forudser 
fremtiden. Måske.
Nogen gange. Lidt. Med 100% sikkerhed.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I denne uge vil du med fornyet energi kaste dig over studiet, 
blot for, at for sent opdage det var en kaktus. Av. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vil finde det vanskeligt at stå op pga. træthed.

Vædderen
20. marts - 19. april
Der vil i denne uge ske en masse i dit liv. Intet af dette vil 
betyde noget for dig, eller have nogen videre konsekvens for 
din totalt gennemsnitslige tilværelse.

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil i denne uge få mulighed for at anskaffe dig en ny 
rustning.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
I denne uge vil kaffe have en anderledes effekt.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Dit sexliv vil gå ind i en ny guldalder når du opdager www.
farmer-dating.dk. Denne guldalder vil ret hurtigt afløses af 
en grim lugt af ko-stald.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil opleve et mærkbart løft i din økonomi, sandsynligvis 
fordi du kommer i tanke om din dankort-kode.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
En person med en klap for øjet vil indlede en akav samtale 
med dig.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Indefor de næste 48 timer vil du få et opkald fra CallMe eller 
en sms fra en person. hvem som helst.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Things are looking up for you. Eller noget. Jeg er ikke ekspert 
i latin eller hvad det nu er. Det kommer i hvert til at gå dig 
godt på en meget uspecifik måde.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du siger slut med fed mad og beslutter at du kun vil spise 
soltørret græs.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
På et tidspunkt ville du ønske du ikke sad og læste. Du kan 
afhjælpe dette ved at tage bogen med udenfor.
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M I T  N Y E  L I V  S O M  B L O N D I N E

Fredag eftermiddag hændte der mig en ulykke, 
som vil ændre mit liv for altid (eller i hvert fald for 
de næste par måneder). 
– En hjemme-hårfarve gik galt, så det, der blot 
skulle have været nogle honning-gyldne striber i 
mit mørke hår, blev platin blonde, hvormed jeg så 
mig nødsaget til at afblege hele mit hår. Således 
skete det, at jeg på blot nogle få timer gik fra at 
være naturlig brunette til at være ufrivillig blon-
dine,

Jeg har nu levet med min nye 
skæbne i nogle dage og har oplevet, 
at der er væsentlige forskelle på livet 
som blondine, i forhold til livet som 
brunette.
For det første er der overgangsfasen; 
det forekommer mig, at der ikke er én 
eneste i min omgangskreds, der ikke 
har en mening om, at jeg er blevet 
blondine. Og fordommene lyser ud af 
dem! Man kan ligefrem se i øjnene på 
folk, at de mener, at jeg er blevet både 
nemmere, og billigere, bare fordi jeg 
har farvet håret. Dog udebliver kom-
plimenterne ikke af den grund! Tvær-
timod har jeg sjældent fået så mange 
komplimenter, især fra mænd (men det 
hænger måske sammen med at de tror 
jeg er blevet billigere), men også fra pi-
ger (og det kan muligvis også forklares 
ved, at de tror jeg er blevet dummere)

I lørdags oplevede jeg så for første gang, 
hvordan det er, at møde nye mennesker, når 
man er blondine. Jeg holdt 18-års fødsels-
dag for min lillebror, hvor der kom med 200 
teenagere, og jeg stod på lejekontrakten for 
lokalet. Desværre var gæsterne ualmindeligt 
ustyrlige; brækkede sig alle vegne, tissede på 
gangene og knaldede i skabene. Som ”vært” 
var jeg nødt til at prøve at styre tropperne, 
men oplevede desværre, at hver gang jeg forlod 
lokalet, tog drengene mig på numsen (en enkel 
gang også på brysterne), og når jeg prøvede 
at afbryde folk i destruktiv opførsel, kiggede 
de blot på mig og sagde at jeg skulle holde 
min kæft. En enkel gang fandt jeg en dreng 
der lå på gulvet og tog sig til brystet. En pige 
(brunette) var lænet henover ham og nægtede 
at flytte sig, da jeg prøvede at komme til og se 
hvad der var galt. Til sidst sagde jeg til hende; 
det er mig der er ansvarlig for festen, jeg er 
medicinstuderende og jeg vil meget gerne se på 
din ven. Hun kastede ét blik på mig og sagde 
”gud er du sgu da røv”. Det endte med, at jeg 
måtte gribe fat i mine vagter, hver gang nogle 
skulle irettesættes. Til gengæld tror jeg, at jeg kommer til at 

score mere, som blondine. Lørdagens 18-års fest 
bød også på mødet med en DJ og alle hans ven-
ner som vist egentligt var komme for at score 
18-årige, men det viste sig, at jeg, som blondine, 
åbenbart har samme status som en 18-årige, og 
fik mange hotte tilbud i løbet af aftenen. 
Konklusionen på mit nye liv som blondine er, 
at jeg nok må forvente, at pigerne mener, at jeg 
er blevet dummere, og at fyrerne mener jeg er 
blevet nemmere. (desværre tror jeg desuden at 
de to er ligefremt proportionelle)  

Artikel


