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Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. 
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(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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PIPPI foredrag ”børnekardiologi”, se s. 10

Debat om uddannelse og integration, se bagsiden
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Rusvejlederne tager på weekendseminar

GOD TUR!!!!

Fr
ed

ag
 

SATS kursus ”Akut Patient”, se s. 9

David skal til en superfed housewarming... Cray-cray..
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SATS kursus ”Akut Patient”, se s. 9
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12.00 MOK's DEADLINE
Intromøde i SiMS, se s. 10
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MIRA oplæg om CT-scanning af abdomen, se s. 8
Månedsmøde i FFF, se s. 10
Forniks foredrag ”kærlighed og hjernen”, se s. 10

Ti
rs

da
g

Det sker i ugen
Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta - Basisgruppen for Intern Medicin
FORNIKS- Foreningen af Neurointeresserede Københavnske 
                        Studerende 
GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
           og Obstetrik
IMCC - International Medical Cooperation Committee 
Kristne medicinere
MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi
MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende
PORTOS - Panums ORTOpædkirugiske Selskab
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening  
Rusvejledningen for Medicin  
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAMS - Stuerendes Almen Medicinske Selskab
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
SEHAT - Sundhed for Alle 
SIMS - Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk

www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
www.pippikbh.wordpress. com

www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www. sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
www.soenhks.dk
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HENAD:
1. ****** gastricae kaldes, af meget kloge mennesker, for “mavesækkens 
autobahn”
2. Hudens yderste lag
5. Betaceller i pancreas secernerer dette hormon
7. Alfaceller i pancreas secernerer dette hormon
8. Umineraliseret ekstracellulærmatrix i knoglevæv
14. En gliacelletype, som findes i CNS
16. De cellekroppe, som findes i hjerne- eller spinalnerveganglier tilhører 
neuroner af denne type
17. Denne mand har lagt navn til en celletype, som danner myelinskeder
20. Dette hormon signalerer til fedtceller, at de skal oplagre fedt
21. Et kæmpestort protein, som findes i alle sarkomerets zoner
22. Et Haversk system kaldes også et....

NEDAD:
1. Det alleryderste lag af en knogle
3. Disse celler gør dig dejligt solbrun, mmmmmmmmmm....
4. H-båndet i en sarkomer udgøres primært af filamenter af denne protein-
type
6. Alle kapillærer i nyren er af denne type
9. Deltaceller i pancreas secernerer dette hormon
10. Det ru endoplasmatiske retikulum i neuroner er opkaldt efter denne 
fine fyr
11. Sekretionsmåde, hvor alt sekretionsmaterialet bliver secerneret ved 
exocytose

12. De sidste forstadie til en erytrocyt
13. Små, svært erkendelige hår, som findes eksempelvis i skægløse ansigt-
sområder
15. En tilstrækkeligt høj ekstracellulær koncentration af denne ion er helt og 
aldeles nødvendig for excitations-kontraktion-koblingen i hjertemuskulatur
18. Det lungevolumen, som ventileres af een terminal bronkiole og dens 
forgreninger
19. Penselarterier (pencilli) findes karakteristisk i dette organ
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EFTERLYSNING

Jeg søger bogen “Kompendium i histologi”
af Fateh Warraich og Szabolcs Felszeghy.
Bogen købes til overpris!
Kontakt mig på 
salgafkompendiumihistologi@gmail.com

Forsøgspersoner søges!
Dermatologisk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital søger forsøgspersoner til et 
forskningsprojekt.
 
Forsøgets titel:
Lav-energilys’s potentiale til at reducere hudinflammation efter fotodynamisk terapi

Fotodynamisk terapi (PDT) er en behandling der benyttes til hudkræft samt forstadier 
dertil.  Denne behandling er meget effektiv, men efter behandling oplever patienterne et 
inflammatorisk respons som kan tage flere dage om at forsvinde. Flere undersøgelser har 
vist at lys med lav energi  (LLLT) kan reducere inflammation, hvorfor vi ønsker at undersøge 
om behandling med LLLT inden og efter PDT kan reducere inflammationen.

Du skal afsætte tid (i alt max 10 timer) til at komme på Bispebjerg Hospital afd. D-92, 8 gange 
strækkende sig over 2 uger. Der optegnes 2 felter på hver balde, hvorefter felterne på den 
ene balde modtager LLLT. Dagen eftergives PDT til begge felter,hvor huden påsmøres en 
creme og efterfølgende eksponeres for lys.  Inden PDT forbehandles med en laser for at øge 
optagelseshastigheden og fordelingen af creme i huden. Du skal efterfølgende komme til 
tre LLLT behandlinger og et kontrolbesøg. Der er ingen alvorlige kendte risici i forbindelse 
med kombinationen af LLLT, laser og PDT. 

Deltagelse er frivillig og honoreres med 2000 kr. (ca. 200 kr. pr. time). Beløbet er skat-
tepligtigt B-indkomst.

Er du interesseret?
så kontakt undertegnede på telefon eller mail og vi aftaler et møde, hvor yderligere infor-
mation vil blive givet:

Medicinstuderende, Christiane Bay 
Dermatologisk Forskningsenhed D-92.
Tlf.nr. 30230443 Email: christianebay@gmail.com

Studerende til lungemedicinsk forskningsenhed
Gentofte Hospital
Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at gennemføre et forskningsprojekt ca. 5 – 10 timer 
om ugen på 1 – 2 fastlagte dage. I projektet undersøges effekten af Alfa1 – antitrypsin givet 
til patienter med mangel på samme.
Arbejdet vil bestå i forberedelse / blanding og registrering af intravenøse infusioner til 
projektdeltagerne.
Der vil være mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

Kontakt:
Svenja Andersen, Marianne Hestad
Lungemedicinsk forskningsenhed Y
Gentofte Hospital
Tel.:  39 77 71 73 mellem kl. 8 - 15
Mail: marianne.hestad@regionh.dk

www.medicinskehuskeregler.dk

Opdateret version!

Siden takker for alle indsendte huskeregler.  

HUSK: fungerer rigtig godt til din smartphone

Forskningsårs-studerende søges til forskningsprojekt 
på Rigshospitalet
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved åndenød, men også af ekstra-
pulmonale symptomer som svækket skeletmuskulatur. Vi ved, at fysisk træning hjælper 
disse patienter, men vi ved ikke ret meget om hvorfor træningen er så gavnlig. 
Vi vil med dette projekt, undersøge de fysiologiske forandringer i muskler og kredsløb hos 
patienter med KOL, efter en træningsperiode på 8 uger.
Vi søger derfor en interesseret medicinstuderende som forskningsårs-studerende til at 
hjælpe med forsøgene og træningen af patienterne

Som forskningsårs-studerende hos os har du mulighed for, at:
•	 få indsigt i et humant forskningsprojekt
•	 øve kliniske færdigheder som forundersøgelser, blodprøver og venflon-anlæggelse 
•	 lave spændende tests som muskelbiopsier og ultralydsmålinger
•	 publicere eget arbejde
•	 blive en del af et stort forskningscenter og medlem af vores lille kredsløbsgruppe, 

hvor vi også udførerinvasive forsøg på patienter med diabetes og hjertesvigt
•	 aflønning: 10.000 kr per måned (vi har midler til de første måneder, men søger 

fondsmidler løbende)
•	 bruge projektet som kandidat-opgave

Vi forventer, at:
•	 du er medicinstuderende på minimum 7. semester
•	 du kan afsætte 1 års fuldtidsarbejde til projektet
•	 du kan starte i løbet af foråret 2014 

Har projektet fanget din interesse?
Kontakt: 
Læge Ulrik WinningIepsen, Centre of Physical Activity Research, Rigshospitalet 7641, 
Tagensvej 20, 2100 København Ø. Email: ulrik_winning@hotmail.com eller tlf: 40 73 28 42

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, 
gener, biokemi, statistik, livsstil og de store 
folkesygdomme
Vi beskæftiger os med blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, kronisk obstruktiv lungesyg-
dom, rheumatoid artritis og depression og andre psykiske sygdomme. Hertil har vi indsamlet 
informationer, plasma og 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 British Medical Journal, Lancet, 
JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. selv op i PubMed på www.pubmed.com).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere dit 
forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Dan-
mark 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 på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital og 
samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 
2 professorer/overlæger, 4 andre overlæger, 4 andre senior forskere, 20 yngre læger og 
andre akademikere under forskningsuddannelse, 3 stud. med.’er og 16 bioanalytikere. Ud 
over personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere tilbydes du at deltage i ugentlige 
forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt cur-
riculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (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 og helst senest 6. april 2014. Vi er fleksible m.h.p. 
hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til en 
samtale på afdelingen og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have 
mulighed for at tale med andre stud. med,’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297
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Vi gi’r dig 
grundbøger 

på dansk

Hvad er 
lethargic?

JONAS  /  1 0 .  s e m e s t e r 
O d e n s e

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

ANNONCER

Vagtbureauet

Vi har 
bøger, der er til 

at forstå

A RMITA  /  7 .  s e m e s t e r 
K ø b e n h a v n

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG

E=E0
+ RT ln QnF



8 | Annoncer

Vil du styrke din internationale profil i Danmark
International Sommerskole i Intern Medicin på Københavns Universitet

KU tilbyder en sommerskole i Intern Medicin som vil give dig en international profil, op-
datere dig i intern medicin og ruste dig til livet som ung læge. Kurset er meritgivende og 
er gratis for KU-studerende fraset et beløb for litteratur. 

Kurset består af to intensive kurser af to ugers varighed, hvor du kan deltage i et eller 
begge kurser. Sommerskolen vil give dig en systematisk og grundig gennemgang af de 
almindeligste sygdomme indenfor intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om nyeste 
forskning indenfor blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens og 
diabetes behandling. 

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, grup-
pearbejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger i hoveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, og gæste-
forelæserne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er 
godkendt som VKO af Københavns Universitet. Sommerskolen er primært rettet mod 
medicinstuderende på kandidatdelen. 

Ansøgningsfristen er d. 15. april 2014. Online ansøgning findes på: 
Healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine
Datoer
Kursus 1: 28. juli- 22. august 2014: 
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.

Kursus 2: 11. august- 22. august 2014:
Kardiologi, neurologi, hæmatologi, onkologi og lungemedicinske sygdomme.

Kontakt: 
Kursusindhold: Tobias Bomholt, Nephrology Resident:  CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: Suzanne Andersen, specialkonsulent:  suan@sund.ku.dk

Så er der fundet en ny dato for arrangementet om 
Intro- og Hoveduddannelsen i Region Hovedstaden!

---- MANDAG d. 24. MARTS kl. 17.00 ---
i Miniauditorium 29.01.30 på Panum.

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst (Dem der har til hovedopgave at besætte 
stillingerne i Region H.) kommer og fortæller om:

•	 Hvad ansættelsesudvalget i Region H lægger vægt på i selve ansøgningen og til 
samtalen

•	 De syv lægeroller
•	 Personlige og faglige kompetencer
•	 Hvad man som hhv. studerende og yngre læge rent praktisk kan gøre for at forbedre 

CV’et og øge sine chancer.
•	 Hvordan selve ansættelsessamtalerne foregår

Kom frisk! Det er foredraget, du ikke kan undvære, hvis du også er én af dem, der går efter 
en intro- og hoveduddannelse i almen medicin i RegionH

Nyt fra MIRA
CT af abdomen: MIRA afholder d. 18. marts oplæg om CT-abdomen med fokus på at blive 
bedre til at genkende problemstillinger, som ofte går til eksamen på kandidatdelen af 
studiet, såsom aortaaneurismer, lever- og galdevejsproblematikker og pancreascancer.
Der er plads til 25 på kurset og tilmelding foregår ved at sende en mail til ctabdomen@mira-
kbh.dk. Det koster 50 kr. for de som ikke er medlem af MIRA. Ved indbetaling af 50 kr bliver 
man automatisk medlem af foreningen og kan gratis deltage i resten af årets arrangementer. 

Tid og sted: 18.03.14 kl. 16 på BBH. Varighed ca. 2 timer.

Interventionel radiologi: MIRA inviterer til foredrag om interventionel radiologi d. 3. april af 
yngre radiolog Mikkel Taudorf (tid og sted kommer) med efterfølgende generalforsamling 

UL af abdomen: MIRA afholder kursus i UL af abdomen d. 7. april kl 15.30 på RH. Under-
visere er yngre radiologer Caroline Ewertsen og Kristoffer Hansen (Info om indhold og 
tilmelding kommer)

Venligste hilsner MIRA

Basisgrupper

MOK lancerer e-abonnement!

Kære læser!

MOK er nu gået ind i den digitale tidsalder.... Okay... vi er måske bare rykket tættere 
på nutiden. Man kan nu abonnere på MOK, så man hver uge får en e-post besked 
når det nyeste MOK er udkommet. Det er mega simpelt at tilmelde sig, men for 
at undgå unødvendige misforståelser kommer her en vejledning til tilmelding til 
MOK’s nyhedsbrev:

1) Åben en browser. (Vi foreslår en opdateret browser og ifølge vores egne hjem-
metests så virker Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome og Safari)

2) Gå ind på hjemmesiden: http://www.mok.dk. (Dette gøres ved at indtaste “www.
mok.dk” i addressebjælken og tryk derefter på “Enter”)

3) Se nederst på venstre spalte under overskriften: “TILMELD UGENS MOK PÅ 
EMAIL”

4) Indtast dit navn. Dette gøres i feltet med titlen Navn.

5) Indtast din e-mail. Dette gøres i feltet med titlen E-mail. Husk her både at indtaste 
prefix, domæne og top-level domæne.

6) Klik Subscribe.

7) Vent nu til mandag aften og tjek derefter din indbakke!
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Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab (SATS) igen det populære 
kursus i ”Akut Patient”
Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? 
-Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 15. + 16. marts på DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 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!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 3 februar kl. 
16 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Blå blink!
Har du benzin i blodet er dette noget for dig!
SATS tager en tur på hovedbrandstationen torsdag d. 20 marts kl. 16.15, hvor akutlæge 
Christian Svane vil fortælle om livet som læge med 200 km/t og vise bil samt udstyr frem.
Tilmelding foregår på www.sats-kbh.dk og er kun for medlemmer (man kan som ikke-
medlem ligeledes melde sig ind på hjemmesiden). Max 16 pladser – så vær vaks på tasterne!

Kick-Off!
Stiger din puls når du ser blå blink og hører sirener?

Kick-off er etintrokursustilnyestuderende. Kursethenvender sig derforprimærttil 1-3 
semester, men alleervelkomne.På Kick-Off kan du prøvekræfter med en rækkeprak-
tiskefærdigheder. 

Vi håber at se mange nye ansigter, og derfor kræver kurset ikke medlemskab af SATS for 
at deltage. Desuden er det helt gratis!!

Så tag din læsemakker under armen og kom til Kick-Off og øv dig i vigtige procedurer.

Programmet for Kick-Off 2014:

- ABCDE
- Venflonanlæggelse
- Luftvejshåndtering
- Intraossøs adgang
- Spineboard

22. marts kl. 10-15
Panum Instituttet
Tilmelding på www.sats-kbh.dk
(Tilmeldingen åbner søndag 9. marts kl. 11.00)

OBS: BEGRÆNSET ANTAL AF PLADSER

Tilmelding sker som først til mølle. Der er begrænset antal pladser.
Arrangementet er også åbent for ikke-SATS medlemmer og henvender sig primært til 
studerende på første del af studiet.

Kommende PUFF arrangementer
 - 31/3: Månedsmøde “Læs en artikel på 10 minutter”

PRÆSENTATION
 - 19/3: Formidling til lægmand
 - 8/4: Kursus i præsentationsteknik

Desuden kommer følgende kurser
 - Basal statistik 
 - SAS-programmering
 - Fondsansøgning

Lægmandsformidling er en kunst læger og forskere bør tage seriøst. Om man skal fortælle 
patienten om et kompliceret indgreb eller skrive en klar og kort beskrivelse af et eksperi-
ment til fondsansøgning, kræver det ofte omhyggelig behandling af budskabet for ikke at 
forvirre målgruppen med fagsprog. Panums Ungdoms Forsker Forening præsenterer onsdag 
den 19. marts forårssemestrets første oplæg omkring formidling og præsentationsteknik 
ved journalist Henrik Denta.

Når  de største fejler, Min patient forstår mig ikke 
Kommunikationens svære kunst, Tal og skriv så du bliver forstået, Træng igennem 
med dit budskab

Tidspunkt: onsdag den 19. marts, kl. 17-19

Sted: Panum, 42.0.01

Indhold:
Hvorfor går mange mennesker hjem fra lægen uden klar viden om, hvad det var lægen 
fortalte? Og hvorfor skal man læse otte siders ansøgning før man endelig når frem til, hvad 
det er lægen beder om?

Kommunikation kan være en svær kunstart. Læger betjener sig ligesom pensionsfolk, fi-
nansanalytikere og advokater sig af et fagligt sprog, der nok er smukt og effektivt, når man 
er sammen med andre fagfolk. Men er absolut uegnet lige så snart man henvender sig til 
andre, der ikke har den samme faglige indsigt.

Konsekvenserne er mangfoldige. Patienterne mister tilliden, andre mister tålmodigheden.

Evnen til at udtrykke sig enkelt, klart og forståeligt både på skrift og i tale er et værdifuldt 
redskab for alle. Og det øget tilliden og troværdigheden. Og alligevel synes det at være så 
svært for mange, lige fra politikere til højt lønnede topchefer i dansk erhvervsliv, der synes 
at snuble gang på gang.

Med underholdende, lærerige og tankevækkende eksempler fra det virkelige liv giver 

journalist Henrik Denta et sjældent indblik i, hvorfor det ofte går så galt for så mange - og 
hvordan man faktisk godt kan mestre kommunikationens ædle kunstart. 

Henrik Denta har arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen, Politiken og i mange år på 
TV-Avisen på DR. De sidste par år har han arbejdet som  selvstændig rådgiver og storyteller 
og blandt andet arbejdet for Højteknologifonden og hjulpet dem med at formidle historier 
fra svært tilgængelige forskningsmiljøer på en måde, så alle kunne forstå det.

Kom og mød ham - han lover det bliver underholdende og med masser af stof til eftertanke.

1-årigt prægraduat forskningsår på Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, 
Rigshospitalet

Projektskrivelse:

Glioblastoma multiforme (GBM) er den mest hyppige og ondartede form for hjernetumor 
hos voksne. I tilfælde af tilbagefald eksisterer der ingen standardbehandling, og de fleste 
eksperimentelle behandlinger har vist begrænset klinisk effekt.
Et lægemiddel kaldet Bevacizumab har i kliniske forsøg vist sig at være en effektiv behan-
dling til patienter med tilbagefald af GBM. Behandlingseffekten er dog meget varierende, 
da nogle af patienterne ikke har effekt af behandlingen, mens patienter, som har god effekt, 
lever længere og opnår bedre livskvalitet. 

Formålet med projektet er at skabe ny viden om de mekanismer, der ligger til grund for 
kræftsvulstens følsomhed overfor Bevacizumab, og herunder identificere biomarkører 
(gener og proteiner), som kan forudsige, om den enkelte patient har gavn af behandlingen.

Til projektet er der desuden tilknyttet en Ph.d. studerende med baggrund som læge.

Målet med projektet er at forbedre behandlingen af vores patienter og derfor forventes 
det af dig, at der lægges energi og engagement i projektet. Projektet kan eventuelt starte 
som en del af en OSVAL opgave, men det forventes, at du kan tilsidesætte minimum 6 
måneder til dette projekt.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014 og et år frem.

Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.

Ansøgningsfrist: 15. april 2014. Ansøgninger behandles løbende.

Kontaktoplysninger:
Ansøgning og CV sendes til forskningschef, overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, 
Strålebiologisk Laboratorium, afsnit 6321, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 
Ø, tlf. 35 45 63 03.
Yderligere oplysning kan findes på vores hjemmeside: www.radiationbiology.dk
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Månedsmøde i Førstehjælp For Folkeskoler d. 18. 
marts kl. 17 i Studenterhuset
I denne måned er vores møde fantastisk, finurligt og frigørende, og som altid bliver det 
superhyggeligt! Vi har et helt nyt hold dygtige førstehjælpere, masser af gamle FFF’ere, 
og vi bliver altid rigtig glade for at se nye ansigter, så kom glad til møde og efterfølgende 
spisning for de, der har lyst. 

Alle FFF’ere cykler!
I FFF har vi for nylig fået en FFFantastisk ladcykel, som vi kan transportere os selv og 
vores materialer rundt på, og det er vi superglade for! Vores kære nye medlem skal derfor 
fremvises på ordentlig vis og vores cykelsponsor, Nykredit, vil her fortælle, hvorfor FFF har 
fortjent dette vidunder: 

“Da vi i Nykredit hørte, at en gruppe studerende på Panum Instituttet i København kører 
rundt til folkeskolerne og underviser i førstehjælp, blev vi meget glade. De studerende gør 
det frivilligt, og de transporterer selv deres rekvisitter m.v. i rygsække på deres egne cykler 
ud på skolerne. I Nykredit besluttede vi at bakke initiativet op med at donere en rigtig 
ladcykel, hvori de kan transportere alle de rekvisitter, som de tager med ud til skolerne. 
 
I Nykredit har vi hjertestartere hængende flere steder i vores centre, og vi synes derfor, at 
ideen med ladcyklen ligger godt i tråd med vores
ønske om at skabe tryghed og sikkerhed i hverdagen, hvilket jo er en del af den produkt-
palette som Nykredit står for via for eksempel vores hjemme-forsikringstilbud for 0 kroner 
det første år til unge mellem 18-28 år.
 
Ladcyklen er udsmykket med nogle fine Nykredit-logoer og kører altså nu rundt i Køben-
havn, slutter Områdedirektør i Nykredit, Michael Sparring.”

Patientsikkerhed og Greys Anatomy: Hvad kan vi lære 
af det?
Hvad handler patientsikkerhed om? Er utilsigtede hændelser og kerneårsagsanalyser noget 
jeg bør kende? Er det overhovedet relevant for mig??

Er du studerende med interesse indenfor sundhedsområdet, så er det korte svar ja. 
Hvorfor?
Der sker i disse år store ændringer i det danske sundhedssystem. Nye visioner er formuleret 
og alle sejl sat for at gøre sundhedsvæsenet bedre, sikre og mere effektivt. De mange nye 
mål og initiativer har medført stor debat, og der findes ligeså mange meninger til emnet, 
som der eksisterer ansatte i sundhedsvæsenet. Især patientsikkerhed debatteres heftigt 
og som studerende i morgendagens sundhedsvæsenet, kan vi ikke undgå at forholde os 
til emnet. For hvad er patientsikkerhed overhovedet og hvorfor kan det skabe så megen 
diskussion? 
Studerende for Sikre Patienter, SFSP vil derfor gerne invitere alle studerende med interesse 
for sundhedsvæsenet, til en hyggelig aften om patientsikkerhed og dens rolle i sundheds-
væsenet, samt efterfølgende debat. Med udgangspunkt iet afsnit af Greys Anatomy (for 
hvem kan give en bedre introduktion til sundhedsdilemmaer end denne amerikanske 
tv-serie?), vil vi lære mere om patientsikkerhed og efterfølgende debattere, hvordan vi 
som studerende og kommende fagfolk skal forholde os til emnet.

Det vil foregå den. 20 marts, kl. 18.00 i hyggelige omgivelser på CCS, Øster Farimagsgade 
5, bygning 2, i lokalet bedre kendt som EPI-centeret. Særlig udvalgt til aftenens lejlighed 
(bare rolig, der vil være tydelig vejvisning). 
Og husk, som brændstof til hjernen vil der blive serveret pizza til alle fremmødte. I skal blot 
huske at tilmelde jer dette event, så er det ganske gratis
Vi glæder os til at se så mange som muligt!
Mange hilsner fra SFSP

Sexekspressen
Sexekspressen er en gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskoler 7.-10. 
klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig undervisning i anatomi, 
kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og 
meget mere.
Det eneste du skal gøre for at blive uddannet sexpert, er at reservere d. 5 april i kalenderen, 
for her holder Sexekspressen nemlig actiondag!
Mere info følger i de næste udgaver af mok!

Har du lyst til mere? Så kom til månedsmøde i Panums hyggeligste basisgruppe 

 torsdag d. 3. april kl. 17 i studenterhuset!

Efter mødet vil der være mad og hygge. Maden koster en lille mønt, men hyggen er gratis. 

Eorta præsenterer: Specialeforedrag: Geriatri
Under overskriften ”Geriatri – det eneste brede medicinske speicale” 
vil specialeansvarlig overlæge dr. med. Hanne Elkjær, Glostrup Hospital, fortælle om 
hverdagen som geriater samt de ”hotteste”  forskningsemner inden for geriatriens verden. 
Hun kommer i selskab  med overlæge Lotte Usinger, geriatrisk enhed, Herlev Hospital. 
Efter sigende kan disse to kvinder fremstille specialets fra sin sexede side – kom og hør 
hvordan! 

Alle er velkomne – og der er kaffe og kage.
Dato: Onsdag d. 26. marts

Tidspunkt: Klokken 17.00-ca. 18.00
Sted: Lokale 42.0.07

Børnekardiologi v. Jesper Reimers
Onsdag 12/03 kl. 16:30, lokale: 29.01.32 ved tandlægerne.

PIPPI inviterer til endnu et spændende foredrag, denne gang i børnekardiologi ved over-
læge Jesper Reimers fra Rigshospitalet. 
Jesper vil kommende ind på følgende:
- Hvem er børnekardiologerne, og hvad laver de?
- Hvordan bliver man børnekardiolog?
- Cases 
Der er således lagt op til et foredrag, der kombinerer 2 spændende specialer, så hvis du 
har en mindre drøm om at blive pædiater, kardiolog eller endda børnekardiolog, så duk 
endelig op! 

Vi sørger for nogle godter i form af frugt, slik, og kage samt noget kaffe og te til at skylle 
efter med. Det bliver såå hyggeligt, så kom kom kom!  Alle er velkomne!

Information om lokale følger, tjek det ud på facebook, vores hjemmeside, opslagstavle, 
eller i de kommende MOK indlæg.
www.pippikbh.wordpress.com/
Facebook: ‘’PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet’’

KH
PIPPI 

Introarrangement i SIMS
Kom til introarrangement i SIMS mandag d. 17. marts kl. 16 i 29.01.32.

Vi får fint besøg af Michael Kjær, klinisk professor og overlæge på Bispebjerg Hospital. Han 
er en af de førende inden for specialet idrætsmedicin og har sagt ja til at komme og fortælle 
om dette med fokus på idrætsskader.
SIMS’ formand fortæller om, hvad vi går og laver
SIMS’ undergruppe, PanumRunners, fortæller om sine aktiviteter 

Vi glæder os til at se jer! 

Kærlighed og Hjernen
Tirsdag den 18. marts 2014
kl. 18.15-19:30
Einar Lundsgaard Auditoriet Panum

Albert Gjedde, professor og institutleder for INF, vil holde et spændende foredrag om de 
karakteristiske processer i den forelskede og kærlighedsramte hjerne. 

Undervejs vil der være lette forfriskninger med masser af chokolade og kaffe sponsoreret 
af FADL. 
Så slip din indre romantiker løs og tag en med, du har kær og bliv sammen klogere på 
kærligheden! 

Alle er velkomne!
Husk studiekort efter kl. 17.00 

Velmødt – FORNIKS
FOReningen af Neuro-Interesserede 
Københavnske Studerende
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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!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

Bogpakker Førstehjælp hos FADL København!
I marts måned sætter FADL København fokus på førstehjælp. 
Vi har arrangeret to førstehjælpskurser af 5 timer, som 
medarbejderne i FADL København, 
FADLs Hovedforening og Vagtbureauet 
kan tilmelde sig. Vi ser frem til to 
lærerige kursusdage, hvor vores 
helteegenskaber kan træde 
i karakter.

FADL KØBENHAVN - Vi er klar til at 
blive set!
Det er med STOR glæde, at FADL København kan meddele vore 
medlemmer og resten af Danmark, at vi har fået et nyt stort og 
indbydende banner. Dette betyder, at det fremadrettet vil være 
en del nemmere at finde frem til FADLs base, når vi bevæger os 
ud til forskellige begivenheder, demonstrationer, arrangementer 
såsom DHL-stafetten, 1. maj osv.  
Vi glæder os til at tage banneret i brug og tydeliggøre 
FADL Københavns aktiviteter og deltagelse, når vi og vore 
medicinstuderende har brug for at blive set og hørt! 

Bogpakke 1 er til 

5. semester

SAMLET PRIS: 1540 kr.

DU SPARER:

660 kr.

FADL KØBENHAVN

Fantastiske bogtilbud – kun for FADL’s medlemmer

Bogpakke 2 er til 

4. semester 

SAMLET PRIS: 1010 kr.

DU SPARER:

340 kr.

Fra 3. februar kan du som medlem af FADL købe medicinske titler fra FADL’s Forlag – med stor rabat!
Henvend dig i receptionen hos FADL, hvis du ønsker at bestille en bogpakke til dit medicinstudie. 

Sådan gør du:
Afgiv din bestilling i receptionen inden onsdag – så kan du afhente bøgerne allerede om mandagen.



| 13 

Studietilbud      

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 eksaminer, 
deltage i valg og modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal desuden være 
opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og 5.-års (studieordning 2012) / 6. års (studieordning 
2006) reglernepå bachelordelen og 5. årsreglen på kandidatdelen.

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

•	 Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 1. semester på kandidatuddannelsen kan du 
ansøge om orlov fra studiet. Tager du orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget 
den undervisning, som du mangler på et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ”orlov” på kunet.dk > mine enheder > bachelor/kandidat 
medicin > blanketter.
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende, hvorfor du ikke har mulighed for at 
deltage i eksaminer, modtage SU og deltage i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal rejse og mener 
ikke du kan opfylde aktivitetskravene/tidsfristerne.

•	 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.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra barselsklip. 
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/. 

Overvejer du en anden kandidatuddannelse end 
medicin?
Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin har mulighed for at 
vælge en anden kandidatuddannelse end kandidatuddannelsen i medicin?

De kandidatuddannelser man har direkte adgang til med en færdiggjort bacheloruddan-
nelse i medicin:
•	 Master of Science in Human Biology
•	 Master of Science in Global Health
•	 Bio Business and Innovation Program(MSc in Bioentrepreneurship): Et samarbejde 

mellem CBS, DTU og KU-LIFE
De kandidatuddannelser man skal supplere for at få adgang til med en bacheloruddan-
nelse i medicin:
•	 Lægemiddelvidenskab
Tilmeldingsfrist til kandidatuddannelser er 1. April
På www.studier.ku.dk  kan du læse mere om de forskellige uddannelser.

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for medicin

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 11, 2014
Planlægning 2014-efterår + SMiKs bestyrelse holder møde
Pilgrimsvandring? Folkelig oplysning? Julefest? Eksperimenterende teaterforestilling? 
Coaching? Aftengudstjenester? 

Vi brainstormer og tager fat på overvejelserne over, hvad vi skal lave i næste semester. DU 
er meget velkommen til at være med! Vi serverer lidt vådt og tørt undervejs.

Tid: onsdag den 12. marts kl. 17.30
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal, Indre By

________________________________________
Ti berømte newyorkere fortæller
v. Ph.d., journalist og forfatter Anne Mette Lundtofte

Med udgangspunkt i sin bestseller “New York New York” fortæller Anne Mette Lundtofte 
om byen og dens historiske udvikling, set indefra gennem uforglemmelige newyorkeres 
virkelige fortællinger.

Tid: Torsdag den 13. marts kl. 20
Sted:TeoBar, Købmagergade 44, over gården, Indre By

________________________________________

Amerikanske ikoner: kunst, krig og multikulturalisme i Guds eget land 
v. Ph.d., seniorforsker ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) Vibeke Schou Tjalve

Om den amerikanske debat om multikultur, frihedsrettigheder og demokratieksport (og 
krig), og hvordan den kommer til udtryk i alt fra fotografi til gadekunst mm.

Tid: Torsdag den 20. marts kl. 20
Sted:TeoBar, Købmagergade 44, over gården, Indre By

Studieturen går til New York 
Tid: 30. september-8. oktober 2014
Sted: Vi skal til New York. Ind i New York. Ind i nerven. Ind i historien om New York. Blandt 
newyorkere. Vi skal opleve, vi skal lære, vi skal være sammen. 
Pris: 8100,- 
SMiK laver gerne betalingsaftaler for at give de fleste studerende mulighed for at deltage 
på turen.
Tilmelding: Du sender en mail til studieturens koordinator Annette Davidsen, mail: david-
sen@hum.ku.dk
Oplys dit fulde navn (det, der står i dit pas – fornavn, efternavn), dit fag, dit mobilnummer og 
evt. ønsker om værelsestype, bofæller og af/betalingstype o.lign. Når Annette har bekræftet 
din tilmelding kan du begynde (af-)betalingen
Der er plads til i alt 25 deltagere på studieturen. Derudover deltager studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen, akademisk medarbejder Annette Davidsen samt den nye studenterpræst 
på KUA, Inger Lundager.

Vi afholder orienteringsmøde om studieturen onsdag 5. marts kl. 15-17 i lokalerne St. Kan-
nikestræde 8, Indre By og i løbet af foråret vil der være en række optaktsarrangementer mv. 
med fokus på New York og USA: Arrangementerne er også åbne for studerende der ikke 
skal med på turen:
•	 Onsdag 26. februar: Stefan Lamhauge Hansen: Studiekreds om Paul Austers New York 

Trilogi (i alt fire onsdage)
•	 Torsdag 13. marts: Anne Mette Lundtofte: Ti berømte newyorkere fortæller
•	 Torsdag 20. marts: Vibeke Schou Tjalve: Amerikanske ikoner; kunst, krig og multikul-

turlisme i Guds eget land
•	 Torsdag 3. april: Klaus Lynggaard: Amerika og rockmyten – 60 års rockkultur
•	 Torsdag 24. april: Cinemateket: Wall Street(Fribilletter kan bestilles ved henvendelse 

til akademisk medarbejder Lise Lotz på lise@smikbh.dk) 
Læs mere om studieturen på SMiKs hjemmeside: www.smikbh.dkog om optaktsarrange-
menterne på Facebook.

________________________________________
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 og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Studievejledningen
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Medicinstudiet er berømt og berygtet for rusvejledningen - blomsten af 
Danmarks ungdom, som bruger utallige uger af deres liv på at skabe 
den perfekte fest for de nye studerende. Der går mange historier om 
denne gruppe af mennesker. Historier om intriger og jalousi, sex og 
bedrag. Historier der skræmmer, forarger, men på magisk vis også 
tiltrækker. Hvad der dog sjældent fortælles er historierne om disse 
sommerferieheltes liv efter rusvejledningen. 

Vi følger her medlemmerne af rusvejledergruppen “80’er aerobics”, i 
en hudløs ærlig artikelserie om deres fremtid. 
En fremtid præget af storhed og forfald!

En rusvejledergruppes storhed og forfald!

Denne uge:

David “Whitefield” Hvidtfelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Hvidtfeldt, den ene halvdel af 
den berømte danske rapgruppe ”Unge 
Penge” er nu gået solo. 

Af Malene Martinsen 

I en lang periode havde man ikke hørt fra 
den lækre mr Big Daddy D. Han var som 
det forsvundne medlem af Wham. 
Rygterne gik. Havde han forladt 
musikken for altid? Men nu er han 
tilbage!  
For nyligt stod David Hvidtfeldt frem i det 
amerikanske modeblad ”Vanity Fair” og 
fortalte om sin forestående solokarriere. 

Lækrere end nogensinde har den 
garvede rapper nu udgivet en plade ved 
navn ”Whitefield – The not so white 
album”, samtidig med at han har lavet en 
snoop og skiftet kunstnermavm til David 
Whitefield. Men der er blevet taget kritisk 
imod albummet. Rolling Stones 
Magazine giver det sølle 1,5 stjerner. 
David selv udtaler, at han er glad for nu 
at kunne stå på egne ben efter det hårde 
brud med Little Chris Cassidy. 

Få stjerner eller ej, vi er glade for at have 
den hotte hr Hvidtfeldt tilbage i 
rampelyset. 

på toppen af en campingvogn. De var fuldstændigt 
gennemblødte, det var lidt ligesom Spa, bare med 
koldt vand, du ved. Og så råbte de et eller andet, som 
jeg ikke kunne høre. Så jeg råbte ’Undskyld hvad 
sagde du’ tilbage til dem.’ Udtrykker Henrik

’Vi skylder ham vores liv’. 

Heldigvis er Traktormobilen udstyret med 
selvoppustelige spandex hjul, så Heltrik kom hurtige 
ud til de strandede og fik reddet dem over i 
Traktormobilen. ’Vi skylder ham vores liv’ lyder det fra 
en stærkt påvirket Lisabeth. Men Heltrik vil ikke have 
checks eller kontanter for hans indsats. ’Bare lidt 
øffere og lidt lammer, så’ jeg glad’ udtaler han’. Henrik 
der også er uddannet læge, men desværre faldt for 
den nyligt afdøde 4års regel, kunne yde hurtig 
kompetent førstehjælp på stedet. Heltrik kan kendes 
på hans karakteriske outfit inspireret af 80’ernes mode, 
selv udtaler han at han er meget inspireret af 
Flashdance og Olivia Newton John’s physical video. 

Af Jeppe Modriksen 

MetroXpress

’så sad de på 
campingvonen – helt 

gennemblødte’ 

 

Før jeg fandt kuren mod smegma var mit liv heller ikke all 
glamorous. Der var tidspunkter hvor jeg bare havde lyst til at 
kaste mig på sofaen og gi kampen op. Men så havde jeg 
alligevel nok HU-HA til at sige ’Hov –
dag. Og hvis ikke jeg havde gjort det måtte mænd formentlig 
stadig kæmpe mod smegma i dag –
den rigtige smoothie-smegma graf! 

Konklusionen på det hele må nok være at det gælder om at 
leve sundt og uden smegma. Hvis man ikke kan overskue 
det selv, hvis ens PU fx er helt i bund 
grafisk seminarer hvor jeg skærer det helt ud i pap 
ligesom mine grafer.  

NY PLADE FRA UNGE PENGE

Unge Penge udgiver nyt album 
’Cacacacampari’, med sommerens 
kæmpehit af samme navn. Lil Chris Cassidy 
og P. Titty byder os igen indenfor i deres 
dancehall rap univers med bløde toner og 
hårde rim. Her på musikspottet foretrækker 
vi bl.a. twerker hittet ’Guld og Patter(Ja vi 
drikker sjatter)’ samt den dybe ’Bitch Spa’. 
Her fra redaktionen er der kun at sige; læn 
jer tilbage og nyd den! 

ALT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS

 
OPSKRIFTEN PÅ 
KILLERSMOOTHIE:
30G MANDLER UDBLØDT 
NATTEN 
1 SPSK GURGAB
1 BANAN 
½ GUL PEBERFRUGT
80G FROSNE KLIMBÆR
17,5G TØRREDE DADLER
1 TSK DILD 
BLEND OG NYD MED EN 
SELLERISTICK 

Før jeg fandt kuren mod smegma var mit liv heller ikke all 
glamorous. Der var tidspunkter hvor jeg bare havde lyst til at 
kaste mig på sofaen og gi kampen op. Men så havde jeg 

Næh’ vi kæmper igen i 
dag. Og hvis ikke jeg havde gjort det måtte mænd formentlig 

og thank god jeg fandt 

Konklusionen på det hele må nok være at det gælder om at 
Hvis man ikke kan overskue 

det selv, hvis ens PU fx er helt i bund – så holder jeg stadige 
grafisk seminarer hvor jeg skærer det helt ud i pap – 

kæmpehit af samme navn. Lil Chris Cassidy 
og P. Titty byder os igen indenfor i deres 

rap univers med bløde toner og 
hårde rim. Her på musikspottet foretrækker 

’Guld og Patter(Ja vi 
drikker sjatter)’ samt den dybe ’Bitch Spa’. 
Her fra redaktionen er der kun at sige; læn 

MUSIKSPOTTET 

LT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS

OPSKRIFTEN PÅ 
KILLERSMOOTHIE: 
30G MANDLER UDBLØDT OVER 

1 SPSK GURGAB 

½ GUL PEBERFRUGT 
80G FROSNE KLIMBÆR 
17,5G TØRREDE DADLER 

BLEND OG NYD MED EN 
 

LT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS 
Musikspottet - alt om de hotteste hotte albums

Således slutter den episke saga om deltidsheltene fra 
ungdommen. Grundlaget for storheden blev dannet i de 
spæde vejlederår, hvor kun fantasien satte grænser for de 
mål, de i deres fremtid ville kunne nå. Alle som een er de 
vokset ud af deres skal, har bredt deres vinger ud og for-
fulgt en drøm, som ingen tidligere har turdet håbe mulig. 
 Ikke alle har dog haft vinden med sig, vingerne har ikke 
kunnet bære tyngden af forventninger og nogle er som 
Ikarus styrtet brændende i dybet.
 
 Disse skæbner har hjulpet os alle i vores forståelse af 
mennesket - som succes og som skændsel. En verden 
har åbnet sig for vores øjne, og vi har set hvordan selv de 
største ikoner er skabt af kød og blod, af vilje og erfaring, 
af kærlighed og af had.

 Hver sommer skabes der på ny guder og helte i rusve-
jledningens mikrokosmos. Disse ædle sjæle, der dagligt 
udøver deres heltedåd i det usete, står foran verdens 
udfordringer alene. 

Deres noble sind, deres store bedrifter, båret af godhed, 
vil aldrig blive husket....
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Horoskoper
af  Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co.

Så er det blevet tid til Horoskoper. Foråret er, 
som jeg forudså, kommet igen. Ligeledes er det 
blevet lidt varmere og der går sikkert ikke lang 
tid til en masse asorterede planter begynder at 
gro.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har fået fornyet energi. Og kaster dig liv-
ligt over studiet og/eller facebook. Du får lavet 
en masser noter og/eller duckface-billeder. I 
tilfælde af  "og" kommer du i et energisk øjeblik 
til at bytte om på de to.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du opdager at du er allergisk overfor påskeliljer. 
Hvilket, situationen taget i betragtning, er ret 
mærkeligt. Du tager det dog som en champ.

Vædderen
20. marts - 19. april
Dit energi-niveau stiger, men ikke signifikant. 
(p-værdi på 0,071)

Tyren
20. april - 20. maj
Du tager til Ukraine og ordner ene mand hele 
situationen. Dit eneste problem bliver at hånd-
tere alle de andre tyre der også ligepludselig er 
dukket op på Krim-halvøen. Medbring chips.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
På grund af  Jupiters linje med Andromeda 
ender tvillingen i denne måned med at bruge 
femoghalvfjerds procent af  deres vågne tid til 
at planlægge overgangen til sommertid d.30 
marts. Det kommer til at gå uden problemer, 
men du kunne måske have brugt din tid mere 
fornuftigt. Som for eksempel til at lære urdu.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har et akut tilfælde af  forårs-kuller. Drik 
meget væske og tal pænt.

Løven
22. juli - 22. aug.
Hvis du har lagt arbejdet i det, så kan du i 
denne måned udgive et album der får omkring 
4 stjerner i GAFFA. Hvis ikke vil du få en gratis 
marsbar på et tidspunkt. Det er en virkelig god 
marsbar og du vil nyde den helt vildt meget. 
Du får helt vildt meget energi af  den marsbar. 
Glæd dig.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Det går rimelig chill. Neptun er modsat solen, 
så det er fint.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vælger at gå all in på solskinnet og bliver 
solbrændt som følge afet ødelagt ozonlag og 
din ekstreme vinterbleghed.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Mars er i vinkel med merkur, hvilket betyder 
at du kommer til at lade en ven til at "krydre" 
din aftensmad en gang i løbet af  marts. Resul-
tatet er at din pasta kommer til at smage som 
en supernova der er blevet smidt ned i Mount 
Doom. Dagen efter kommer du også til at "gå 
til Mordor".

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dit energi-niveau stiger signifikant (p-værdi 
på 0,00021)

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du har et akut tilfælde af  forårs-kådhed. Find 
en eng og en marsbar.

Gøgl
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Kvinder med anden etnisk baggrund 
klarer sig godt i uddannelsessystemet, 
men har de også mulighed for at 
leve det liv, de gerne vil, uden for 
universitetet?

Naser Khader og Ahmed Akkari 
tager diskussionen om uddannelse 
og integration op, og vil gerne have 
debatten med dig.

Arrangementet foregår torsdag d. 13/3 
kl. 15 i Studenterklubben på Panum 
Instituttet. Efterfølgende vil baren 
være åben og servere sodavand, kaffe 
og te.
Der er gratis adgang.

Vi glæder os meget til at se dig!

(Debatmødet filmes af DR2)

DEBATMØDE OM UDDANNELSE OG INTEGRATION

Torsdag d. 13/3 

Mere information på Facebook: UDDANNELSE OG INTEGRATION: Debatmøde med Naser Khader og Ahmed Akkari i Studenterklubben


