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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www.donaid.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk

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
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
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FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS
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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

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas David Peter James

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
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://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

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.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Danne uges forside: Markus Harboe Olsen (med tilladelse fra mrs. Glen Frommer)
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MOK UDKOMMER
PMS MÅNEDSMØDE S.6
SAMS MØDE S.7

DENNIS HAR FØDSELSDAG - HURRA!

ET TILFÆLDIGT DJ KOLLEKTIV HAR PANIKLÆS-
NINGSDAG

EKSAMEN I MEDICINSK SOCIOLOGI! 

SEMESTERSTARTSFEST I KLUBBEN!
ET TILFÆLDIGT DJ KOLLEKTIV HAR MADKLUB

LAGER TÆSKER ØKO I LAGER-ØKO-BATTLE

SIMON REJSER TIL CEBU - GODT DET SAMME

MOK DEADLINE KL. 12:00

 ET DØDT DJ KOLLEKTIV HOLDER BETLERFEST 
PÅ STRØGET. BAGEFTER MADKLUB

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

FULDT HUS - YES!
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MOK præsenterer: Den definitive guide til medicinstudiets 
sociale aktiviteter 

Semestret er lige startet, og nu står den på hård læsning og terpning af anatomiske detaljer, 
kemiske processer og en hel masse –ologier. Men medicinstudiet er så meget mere end 
hårdt arbejde, blod, sved og tårer: Der er uanede mængder af social glæde! Ish. MOK hjælper 
dig her med at finde ud af, om de forskellige tilbud er noget for dig. Har du gået på studiet 
længe men har aldrig rigtigt engageret dig, vil du også nu kunne få afklaret, om det er noget 
for dig.

HG!
For den blåøjede, optimistiske nye studerende:
HG er stedet for den sociale medicinstuderende, der flyder over med energi og ans-
varlighed og gerne vil bruge begge dele til at gøre Panum til et rarere sted for alle at 
være. Med alt fra lækker kaffeservice til fredagsbarer og fede fester, er du med til at gøre 
vores studie til det, alle dine ikke medicinstuderende tabervenner misunder. Det er i 
øvrigt en af de bedste måder at knytte forhold til folk på tværs af semestre. Bonus: Hvis 
du spiller dine kort rigtigt, ender du måske med et par venner for livet!
For den ældre, følelsesmæssigt forhærdede og kyniske mediciner: 
Hvis du aldrig nåede at få dit sociale gennembrud i gymnasiet er HG den bedste kult 
at føre sig frem i! Med flere interne jokes, end den gennemsnitlige lollandske slægt 
har af forældre, der er søskende, er det det fornemste sted at ekskludere dine mindre 
populære, ikke-HG medicinervenner. Bonus: Den stensikre vej til facebookberømmelse 
leveres igennem deltagelse i Den Store HG Nonsens Tråd. Hold øjnene åbne for at se, 
hvem der skriver den nyeste sjove kommentar (det er der aldrig nogen, der gør) og like 
den, selvom den er intern, og du ikke forstår den, så det ser ud, som om du ”er med i 
hulen.”

Basisgrupper!
For den blåøjede, optimistiske nye studerende: 
Wow! Du er kun netop begyndt på studiet, og du har allerede mulighed for at tilegne 
dig værdifulde, praktiske kundskaber!? Det her sted er jo for godt til at være sandt! 
Basisgrupper – hvad enten de handler om nødhjælp i U-lande eller kirurgi – tilbyder 
en lang række spændende foredrag og kurser, der hjælper enormt til at holde gejsten 
oppe under et langt medicinstudie, der til tider kan blive lidt langhåret. Er man socialt 
anlagt men måske ikke fan af de 100 bajer om dagen i rusvejledningen, er en basis-
gruppe det perfekte sted at finde ligesindede venner. Bonus: Hvis du bliver en del af 
ledelsen i en basisgruppe, kan du få brugbar træning i administration – det ser godt ud 
på CV’et.
For den kyniske, bitre erfarne mediciner: 
At være aktiv i en en basisgruppe er den perfekte anledning for at pointere for de af 
dine medstuderende, der ikke er med i basisgruppen, at du er det og derfor står stærk-
ere akademisk. Du kan på 1. eller 2. semester få totimers kurser i sutur eller samtaletera-
pi og derved tilegne dig evner, som du helt sikkert ikke kommer til at glemme i løbet af 
12 semestre eller lærer bedre i løbet af vikariater, kliniske semestre eller KBU’en! At være 
med i ledelsen i en basisgruppe giver det perfekte CV! Flg. er en realistisk overvejelse 
for den ledende overlæge på din drømmeafdeling: ’Hmmm.... På den ene side har vi 
dr. MacAwesome, dr.med.ph.d., der har været udsendt ti år med Læger Uden Grænser i 
ISIS-kontrolleret territorie og har stabiliseret regionen med sine lægelige kundskaber. På 
den anden har vi dr. Penalhus, der var kasserer i Lægekundskab Om Rektal Terapi. Det er vist 
ikke Dr. MacAwesome’s dag i dag!’ Bonus: Selv for ikke medicinervenner kan man fremstå 
lidt bedre ved at sige, at man er vigtig i en interesseorganisation for Studerende med 
Interesse for Arbejdsmedicin og Medicinsk Sociologi (ok, den var måske lige langt nok 
ude... en interessegruppe for medicinsk sociologi?!).

Revyen!
For den blåøjede, optimistiske nye studerende: 
Wow! Neonlys, smukke stemmer, sexet dans og vittige replikker! Revyen er stedet for 
dig, der sprudler af kreativitet. Hvad end dit flair er for sangskrivning, dans, lyssætning 
eller basguitar, er der plads til dig her! Og hvis du ikke føler, du besidder tilstræk-
keligt talent i de retninger, er der altid brug for hjælp i det imponerende velsmurte 
logistikapparat, der driver Danmarks bedste studenterrevy. Der er mulighed for både 
at være festlig, social, teknisk og at hygge sig gedigent i revyen, og når man samler 70 
sådanne ligesindede, bliver det ikke kedeligt. Bonus: Efter kritisk evaluering er stort set 
alle revyens indslag af topkvalitet, og med det i orden er det sgu fedt at optræde foran 
medstuderende! 
For den kyniske, bitre erfarne mediciner: 
Du ved, du er sjov, flot, kreativ, musikalsk eller kan danse, og det skal alle andre da også 
bare vide! Med ligeså mange interne ritualer som i HG kan du være sikker på at vise, at 
du ikke er ligesom de andre.

MOK!
For den blåøjede, optimistiske nye studerende: 
Hvor er det bare et fedt stykke frivilligt arbejde, de nulevende martyrer gør at kom-
munikere hjælpsomme informationer til os andre! Bonus: Hvor er de bare sjove i deres 
gøglartikler!
For den kyniske, bitre erfarne mediciner: 
Kunne det ikke bare stå på kunet.dk?
Kunet.dk!
Nå nej.

Gøgl
Af Jonas/MOK-red

Politikkerne elsker at blande sig i lægers uddannelse, og nu er det røget helt ned 
på micro-management-plan. 3. semester BA er et semester, som mange har mange 
holdninger til. Er det for nemt? For svært? For ligegyldigt eller FOR VIGTIGT?! Det skal 
du slet ikke bryde dit kønne lille hoved med, prinsesse! Det har de kloge hoveder på 
Christiansborg nemlig et politisk udspil til, som du kan læse nedenfor:

Enhedslisten: Dissektion skal være for alle! Vi mener i enhedslisten, at alle skal 
behandles lige, og at alle, der er blevet dissekeret på Københavns Universitet 
skal have mulighed for at blive udstillet i lige lang tid på tør studiesal. Vi har 
regnet på, at man som præparat i gennemsnit kan blive udstillet i 6,48 dage 
på tør studiesal, hvis alle lige skal have lige meget eksponering. Vi foreslår 

derfor at der hver søndag er lukket på tør i 0,52 dag, indtil den nye udstilling er klar 
mandag morgen.

Socialdemokraterne: For meget trafik på tør studiesal kan forebygges med 
afgifter! Vi mener, at den heftige færdsel af studerende på tør studiesal kan 
forebygges med en betalingsring rundt om tør. Der vil i praksis blive afkrævet 
gebyr for alle, der skal ind og ud, og pengene bliver automatisk trukket fra 

din printkonto, når du ”swiper” dit studiekort. Det er klart, at vi kun kan gennemføre 
dette, såfremt alle studerende er enige i, at det er en god ide.

Liberal Alliance: 3. semester er et dyrt semester, især pga. dissektion. LA 
mener, at det er på tide de studerende udviser mere ansvar for deres uddan-
nelse og foreslår, at man selv anskaffer lig at dissekere. Dette skal selvfølgelig 
foregå på lovlig vis med en kontrakt, fx med en syg moster eller bedsteforæl-

dre, man regner med snart vil stille træskoene. NB: Man har selv ansvar for at opbevare 
præparatet mellem dissektionsseancerne. 

Venstre: Folk skal læse mindre! Vi mener i Venstre, at man på 3. semester 
læser for meget. Der er nogen der læser mere, og de skal læse mere mindre 
end dem der læser mindre, som skal læse mindre mindre, men altså mindre 
end de plejer på 3. semester.

Dansk Folkeparti: Dansk tradition skal opretholdes – disseker i svin! I 
Danmark skal vi være gode ved de ældre og ikke blot vente på, at de dør, så 
vi kan begynde at dissekere. Derfor mener vi, at man skal gå tilbage til den 
gamle danske og stolte tradition at dissekere i svin. Vi mener, at dissektion af 

mennesker er en udenlandsk tradition startet af italieneren Leonardo Da Vinci, og den 
hører ikke hjemme i dansk kultur. Og hvis man ikke synes om at dissekere svin, kan man 
bare ikke blive læge i Danmark!

De Radikale: Hurtigere hurtigere hep hep hep! Efter radikale har fået ny 
formand er budskabet sådan set simpelt: Vi gider ikke høre på nogen dårlige 
undskyldninger såsom sygdom, naturkatastrofer og familietragedier – I skal 

være hurtigere på 3. semester.

SF: Vi vil gerne være med i kursusledelsen på 3. semester, medmindre det er 
upopulært blandt vores vælgere, så melder vi os ud og skifter formand. Des-
uden skifter alle fastansatte professorer fra partiet over til socialdemokraterne, 
når vi melder os ud.

Konservative: Tingene skal være som i gamle dage! Engang blev der uddannet 
rigtige læger på KU. Dengang skulle man kunne hele regionær anatomi, der var 
intet atlas i forberedelsen til eksamen, og man kom op i HELE anatomien på én 
gang. Vi mener i konservative, at det er på tide at indse, at lægerne er blevet 

dårligere pga. slendrian på studiet. De kan simpelthen ikke være rigtigt! Jo, så vil vi 
også gerne lige skifte formand hver gang der starter et nyt hold på 3. semester.

Studenter-clubbet!  aka. Studenterklubben

Jear du har hørt rigtigt. Fredag d. 19.  september bliver Stu-
denterklubben epic! 

PANUM ELECTRIC afholdes fra kl. 14:00 - 07:00 d. 19. sep-
tember!

HG-intro
Hvis du har lyst til at være med til at arrangerer party, få 500 nye 
facebookvenner og ligeledes 100 nye AFK-venner så kom forbi til en 
epic HG-intro i Studenterklubbet:

15. september kl. 15:30

Semesterstartsfest
Der er Semesterstartsfest fredag d. 12/09/2014 kl. 21-05. Billetter 
kan købes for en 20'ere i baret i Studenterklubben fra tirsdag d. 
02/09/2014. Der er kun få billetter tilstede i baret, så sørge for at købe 
en før din læsemakker! Der kommer mere info i næste MOK!

MOK PÅ BORGEN!
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Ordinær generalforsamling i FADL København
Fredag den 10. oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 

Dagsorden: 1. Valg af dirigenter
 2. Valg af referenter
 3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
 4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
 5. Beretning fra FADLs forlaget
 6. Beretning fra FADLs Vagtbureau København
 7. Forslag til drøftelse
 8. Vedtægsændringer
 9. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
 10. Forslag om ny dato for eventuel klage over valgets opgørelse
 11. Afslutning af valghandling
 12. Eventuelt. Herunder fri debat

Efter Generalforsamlingen byder vi på mad og drikke. Desuden har vi inviteret  
den anerkendte stand-up’er Geo. Han giver som kræftpatient en humoristisk 
beskrivelse af, hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

Har du lyst til at få indflydelse på FADL? Så mød op til et af vores to 
 informationsaftener. De afholdes på Blegdamsvej 26, forhuset:
Tirsdag d. 9. september kl.17.00 og
Onsdag d. 17. september kl.17.00

FADL, Københavns Kredsforening

Blegdamsvej 26

2200 København N

Mail: kkf@fadl.dk

Tlf.: 3520 0250

Web: www.fadl.dk

Åbningstider

Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

RUSINTRO HOS FADL KØBENHAVN

I sidste uge havde vi fornøjelsen af at byde en masse nye medicin-
studerende velkommen. Hvert hold var godt fyldt op med unge stu-
derende, der fik en god og praktisk introduktion til hvem FADL er, og 
hvad vores rolle er for de studerende. I spidsen stod FADL Københavns 
repræsentanter – klar til at gå forrest og fortælle løs om de mange 
fordele og væsentligheder FADL byder på. Alt i alt nogle fantastiske 
dage med huset fyldt af glade unge mennesker.

Husk at hvis du fortsat har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du 
altid kigge forbi mellem 8 og 17, sende en mail til kkf@fadl.dk, besøge 
vores facebook ’FADL København’ eller fadl.dk. 
Vi er altid klar på at hjælpe dig.

Med venlig hilsen,
Sekretariatet, FADL København

STIL OP TIL REPRÆSENTANTSKABET HOS FADL KØBENHAVN

Fra på mandag d. 8 og til tirsdag d. 23. kan du stille op til FADL 
Københavns repræsentantskab. 

Alle nuværende repræsentanter, som ønsker at genopstille, 
og alle nye kandidater, som gerne vil vælges ind, skal udfylde 
en opstillingsblanket. Blanketten finder på fadl.dk – under 
Generalforsamling 2014, eller i receptionen på Blegdamsvej 26.

Blanketten skal udfyldes og afleveres i receptionen. For at stille 
op skal du være FADL medlem.
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Stud. med. søges til forskningsprojekt
Stud. med. søges til et forskningsprojekt, som indebærer oprettelse og indtastning i en 
database, samt skrivning af en videnskabelig artikel omhandlende kronisk nældefeber. 
Projektet er velegnet som specialeprojekt, herunder VKO/kandidatspeciale.

Kontakt venligst

Simon Francis Thomsen, læge, ph.d.
Dermatologisk afdeling
Gentofte Hospital
E-mail: simonfrancisthomsen@gmail.com

Studentermedhjælp til 5. semester basal patologi

Studentermedhjælper søges til forefaldende administrative opgaver i forbindelse 
med undervisningen og administration af faget basal patologi på medicinstudiets 5. 
semester. 

Arbejdsbyrden andrager ca. 4 timer ugentlig - øvrige forhold efter overenskomst. Arbej-
det kan så vidt muligt tilrettelægges fleksibelt i forhold til eksamensperioderne. 

Hovedopgaverne vil være:
- Vedligeholdelse af skema
- Regnskab/bogføring
- IT-opgaver i forbindelse med udviklingen af elektronisk undervisningstiltag 

Det forventes, at ansøgeren har godt kendskab til it, tålmodighed, gåpåmod og er i 
stand til at løse mange forskellige opgavetyper selvstændigt. Kendskab til undervisnin-
gen på 5. semester patologi er en fordel. En del arbejdsopgaver kan løses hjemmefra, 
mens andet arbejde skal løses på kontor i Teilumbygningen. Oplæringsperioden vil vare 
et par måneder alt efter behov. 

Har dette din interesse, kan du sende en mail til carina@ . Ansøgningsfrist d. 1.10.14. 

SUND søger studentermedhjælper til evaluering af undervisning og 
uddannelser 

Evalueringsenheden er del af Sektion for Kvalitetssikring og Ledelsesinformation, der 
bl.a. er ansvarlig for løbende evaluering af uddannelsernes kurser, eksaminer m.m. 
samt større undersøgelser. Vi slår nu en stilling op som studentermedhjælper med 
primær tilknytning til medicin-studiet.  

Som studentermedhjælper skal du bl.a. oprette og revidere web-baserede evaluer-
ingsskemaer, udsende evalueringsskemaer og påmindelser, bearbejde og udsende 
evalueringsresultater samt opgøre data. Herudover kan der på sigt komme andre 
opgaver eksempelvis i form af deltagelse i fokusgruppeinterviews samt bearbejdning 
af kvantitative og kvalitative evalueringsdata fra andre undersøgelser.   

Arbejdet giver dig praktisk erfaring med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, 
opgørelse af resultater samt generelt indblik i kvalitetssikringen af Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultetets uddannelser.  

Vi forventer at du er initiativrig og omhyggelig samt fortrolig med it-værktøjer, bl.a. Ex-
cel. Vi forventer, at du har kendskab til kvantitativ metode og erfaring med at arbejde 
i Excell. Hvis du har et vist kendskab til en eller flere af de uddannelser, der udbydes af 
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, vil det være en fordel. 

Du er formentlig studerende ved medicin, folkesundhedsvidenskab eller en samfunds-
videnskabelig uddannelse, hvor der er fokus på udvikling af gode metodiske fær-
digheder. Du er fleksibel, effektiv og har fokus på samarbejde og vidensdeling, og har 
lyst til at indgå i en gruppe af studentermedhjælpere med forskellig faglig baggrund. 

Ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2014 eller snarest derefter, og er normeret til 
10 timer om ugen. Arbejdstiden varierer i løbet af semestret, og du har i et vist omfang 
mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdstid så den, under forudsætning af god 
planlægning, kan holdes på et minimum i de typiske eksamensperioder. 
Ansættelsen sker efter reglerne i Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og 
Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskom-
sten) og efter Organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste.
Aflønning sker efter gældende studentermedhjælpstakst i HK.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til specialkonsulent Pia Lassen, tlf. 35 32 76 05 eller 
mail: pila@sund.ku.dk.  

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Vi skal modtage din online-ansøgning senest søndag den 12. september 2014. Du 
finder opslaget på www.jobportal.ku.dk under Administration. Ansøgningen sendes 
elektronisk ved at åbne linket ”Udfyld ansøgningsformular” i selve stillingsopslaget. 
Udfyld formular og vedhæft ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer og ud-
talelser. Samtaler med udvalgte ansøgere forventes afholdt snarest herefter. Du er også 
velkommen til at kigge forbi. Vores adresse er: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B 2200 
København N. bygning 21,1. 

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund, og opfordrer alle uanset personlig bag-
grund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du snyde 5 års reglen….og snuse til urologien?

Vil du afprøve din kirurgiske interesse tilbyder Urologisk afd., Esbjerg præ- eller post-
graduat ansættelse på samme vilkår som introduktionslæger.
Ansættelse af minimum 4 måneders varighed ledig til besættelse pr. 1.1.15 eller efter 
aftale

Hvad tilbyder vi?
- God mulighed for kirurgisk oplæring
 Laparoskopi, endoskopi samt åben kirurgi herunder chirurgia minor
 Der planlægges med minimum én superviseret OP dag pr. måned
- Selvstændige ambulatorier
 Kikkertundersøgelse af blæren
 Anlæggelse af suprapubisk kateter
 Vandladningsforstyrrelser
 Basisurologi
- Tæt supervision
- Vagtfri stilling (weekendfri)
- Fri bolig
- Mulighed for forskning
- Mulighed for ekstra vagter i kirurgisk afd.

Hvem er vi?
- 4 overlæger og 1 afd. læge
- Sengeafsnit med 15 senge
- Ambulatorium med 9000 besøg/år
- Operationsgang med 1000 OP/år
- Dag kirurgisk center med 300 OP/år
- Delt akut kirurgisk modtagelse

Hvem er du?
- Stud. med (bestået uro/nefro), cand.med eller yngre læge
- Har interesse for kirurgi generelt, og gerne urologi i særdeleshed

Kontaktoplysninger:
Lasse Bro, reservelæge
lassebro@dadlnet.dk
Tlf: 23966809

Jesper Schou, led. Ovl
51513083

Løn/arbejdstid i henhold til gældende overenskomst.

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi
Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt 
på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam 
med 4 ph.d.- studerende og flere medicinstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve 
diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), om-
handler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterierne undersøgt med 
koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær 
sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardio-
grafi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye 
undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre 
behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato 
inkluderet ca. 1000 kvinder. 

Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårsstuderende varer fra og med den 1. 
februar 2015 og et år frem. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen, 
er det et krav om at du kan starte som timelønnet forskningsassistent med 2 følgevagter i 
september og herefter 1 vagt (ca. 7,5 timer) pr. uge frem til februar 2015. 

I den periode vil du blive oplært i følgende arbejdsopgaver:
•  samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og  
fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved 
telefonisk kontakt
•  Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30 
•  Løn 160 kr./ time

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget 
forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan 
udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere dine resultater i et 
videnskabeligt tidsskrift med dig selv som førsteforfatter, samt for deltagelse i kurser og 
konferencer. 
Stipendiatet under et forskningsår er 10.000 kr. pr. måned. 

Vi søger en medicinstuderende: 
• som har bestået 8. semester
• som har interesse for kardiologi
• som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde
• som har lyst til at indgå i et team

Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest muligt.

Ansøgningsfristen er d. 15. september kl. 12.00
Motiveret ansøgning og CV bedes sendt til:
PhD-studerende, Daria Frestad
Email: daria.frestad@gmail.com Tlf: 60842644
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International Medical Cooperation 
Committee

IMCC er en frivillig organisation, der 
laver sundhedsfremmende arbejde i 
både Danmark og udlandet. Vi arbejder 
med sundhed inden for tre grupper: 
Udviklings- og hjælpearbejde, undervis-
ning og oplysning samt udveksling- og 
klinikophold. Vi har en vision om at 
skabe en retfærdig verden, hvor alle har 
lige adgang til sundhedsydelser og er 
fysisk, mentalt og socialt velbefindende 
samt øge befolkningens viden om sund-
hedsrelaterede emner.

Vil du kaste din kærlighed i en af vores 
projekter, eller har du lyst til at skabe dit 
eget sundhedsfremmende projekt? Så 
mød op til infodag i Lundsgaard d. 22. 
september kl. 14 og hør mere eller besøg 
vores hjemmeside www.imcc.dk, hvor du 
kan læse om alle vores aktiviteter. 
Vi glæder os til at se dig! 

   
International Medical Cooperation Committee 

 
IMCC er en frivillig organisation, der laver 
sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og 
udlandet. Vi arbejder med sundhed inden for tre 
grupper: Udviklings- og hjælpearbejde, undervisning 
og oplysning samt udveksling- og klinikophold. Vi har 
en vision om at skabe en retfærdig verden, hvor alle 
har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, 
mentalt og socialt velbefindende samt øge 
befolkningens viden om sundhedsrelaterede emner.  
 
Vil du kaste din kærlighed i en af vores projekter, eller 
har du lyst til at skabe dit eget sundhedsfremmende 
projekt? Så mød op til infodag i Lundsgaard d. 22. 
september kl. 14 og hør mere eller besøg vores 
hjemmeside www.imcc.dk, hvor du kan læse om alle 
vores aktiviteter.  
 
Vi glæder os til at se dig!  
 
 
 

Efteråret i IMCC 
  

• 22. september kl 14:  
Infodag i Lundsgaard 

• Starten af oktober:  
Fundraising & Do no 
harm  

• 31. oktober – 2. november:   
National 
generalforsamling 

• 15. november:  
Julefrokost  

• 17. november kl 17:  
Lokal generalforsamling 

Vil du vide mere om Rwanda?
De sidste 4 måneder har IMCC Rwanda haft 2 medlemmer i Rwanda for at implemen-
tere et nyt 2-årigt projekt i samarbejde med de cirka 600 rwandiske medicinstuder-

ende i landet. Vores 2 udsendte er netop kommet hjem og vil meget gerne fortælle om 
deres arbejde i landet og hvilke muligheder der er for at blive frivillig i IMCC Rwanda.

Hvad er IMCC Rwanda
IMCC Rwanda er en aktivitetsgruppe under IMCC, som har eksisteret de sidste 10 år. 
I samarbejde med de rwandiske studerende arbejder vi på at forbedre sundheden 

blandt unge. Vores nuværende projekt drejer sig om bedre seksualundervisning i de 
rwandiske skoler. Lige nu er vi med til at skrive pensum i Rwanda, facillitere peer- to 
– peer undervisning og lave forskningsstudie der belyser skolelærernes barrierer i 

forhold til udførslen af seksualundervisning.  
Muligheder som medlem

Få kompetencer inde for projektstyring
Få et bredere tværfagligt og internationalt netværk indenfor sundhed
Udsendelse til Rwanda på projektbesøg af uger til måneders varighed

Arrangement
Torsdag d. 18. September 2014 kl. 17.00

I studenterhuset Nørre Alle 8
Hvis du har spørgsmål så skriv til rwanda@imcc.dk

PMS månedsmøde og foredrag med Rasmus Johnsen

Så er det blevet tid til semesterets første månedsmøde i PMS, som finder sted på 
onsdag d. 10/9 fra kl. 17.00 på Panum i lokale 21.2.26. Inden månedsmødet er der 
foredrag, og vi er glade for at præsentere filosof og adjunkt ved Copenhagen Business 
School Rasmus Johnsen. Han vil i sit foredrag se nærmere på de psykiatriske diag-
nosers rolle i vores kulturhistorie og i vores samtid. Hermed lægger han op til en debat 
om konsekvenserne, både for syge og raske, af at psykiatriens diagnoser er gået hen 
og blevet hvermandseje.
Foredraget begynder kl. 17.00, og bagefter holder vi månedsmøde, hvor alle inter-
esserede er meget velkomne til at blive og være med. Vi glæder os til at se både nye og 
gamle ansigter!
Mvh PMS

INTRODUKTION TIL FORSKNINGÅR

Første månedsmøde i PUFF kommer vanen tro til at handle om at komme i gang med 
forskning. Denne gang afholdes mødet i samarbejde med Studievejledningen for 
medicin. Vi vil fortælle om mulighederne for forskellig forskning, hvad fordelene ved 
forskning er og hvad man skal overveje, inden man siger ja til et projekt. Desuden vil 
vi snakke om de regler, som nu er gældende for afholdelse af forskningåret i forhold til 
fremdriftsreformen. 
Vi vil sammen svare så godt som muligt på alle de spørgsmål der måtte være i 
forbindelse med studenterforskning.

Tid: tirsdag d. 9/9 kl 16.15
Sted: Hannover Aud, Panum.

Vi glæder os til at se jer!
Venligste hilsner
PUFF og Studievejledningen for medicin
 

Resten af semestrets program i PUFF

Foredrag:
- Månedsmøde oktober: Den gode forskningsidé ved forskerkurser.dk, 7/10-14
- Author-seminar ved Elsevier, arrangeret af KUB-nord, 9/10-14
- Månedsmøde: Reviews og meta-analyser

Kurser: 
- Fondsansøgning 
- SAS-programmering
- SPSS-kursus

Mere information om tid og sted for arrangementerne kommer løbende på mailen, 
hjemmesiden og i MOK.

Forskningsårs-studerende søges til neuro MR forskning
Vi søger en medicinstuderende til et forsknings- og udviklings-projekt på Klinik for 
Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.
Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioak-
tive isotoper. Vi råder over 5 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skan-
ner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed. Arbejdspladen er meget tværfaglig med 
nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Afdelingen 
udfører ca. 7000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og 
udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds: http://www.rigshospitalet.dk/
menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk +Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+
Klinik/Forskning/
Se Årsberetninger.
Du skal knyttes specielt til neuro-området med fokus på avanceret neuro-MR.
Projektets overordnede formål er at etablere en hurtig og patientvenlig funktionel 
MR metode til non-invasiv kvantificering af hjernens globale blodgennemstrømning 
og ilt-metabolisme. Metoden kan have betydning for at karakterisere og monitorere 
hjernens funktionelle status i forbindelse med global skader, f.eks. hovedtraumer, 
demens, toxisk/metabolisk encephalopati og neuroinflammation.
Projektet er teknisk præget. Du skal læse litteraturen, deltage i planlægningen og 
udførelsen af skanningerne, og i efterbehandlingen af data.
Vi foretrækker en kandidat, der:
 - Er sidst på Bachelor delen/i begyndelsen af Kandidat-delen 
 - Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende 
 - Interesseret i neurofagene og billeddannelse 
 - Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik. 
 - Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle   
                           hjemme  med en computer på et avanceret niveau. 
 - Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en  forud  
                           sætning
 Vi leverer: 
 - Ansættelsen er for et år og aflønning er 10.000 kr/mnd. 
 - Vejledning i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Enhed for Funk                     
   tionel  Billeddiagnostik, Glostrup Hospital. 
 - Mulighed for at deltage i publikationer. 
 - Mulighed for at fortsætte arbejdet efter afsluttet forskningsår 
  - Start ultimo 2014 eller efter aftale.  

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifika-
tioner, samt motiveret ansøgning på e-mail til lægesekretær: 
   
Mette Myltoft: Mette.Myltoft@regionh.dk 
Ansøgningsfrist 1 oktober 2014 
Din hovedvejleder bliver: Otto Henriksen, Overlæge, ph.d. Rigshospitalet
Medvejledere er: Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med. Rigshospitalet Henrik Larsson, 
Professor, Overlæge, ph.d, dr.med., Glostrup Hospital
  
Eksempel på de typer MR data man skal arbejde med:
Med MR udføres angiografi af hjernens kar (a). Et eller flere snit udvælges og blodgennemstrømingen 
gennem et tværsnit af de store arterier (b) udmåles (c). Ilt mætningen i sinus sagittalis superior måles 
(e, f ). Når hjernens blod gennemstrømning og ilt mætningen på arterie og venesiden er kendt, kan 
hjernens Iltmetabolismen beregnes.
Wehrli FW, Rodgers ZB, Jain V et al. Time-Resolved MRI Oximetry for Quantifying CMRO2 and Vascular 
Reactivity. Acad Radiol. 2014;21:207-214.

UDLEJ DIN LEJLIGHED/DIT VÆRELSE I NOVEMBER OG TJEN
 DOLLARz!

Står din lejlighed tom til november, og er du træt af at skifte bleer, når du er på fadl-
vagt? SÅ TJEN 1800 KR PÅ AT LEJE DIN BOLIG UD

En lækker fordel er, at du tjener penge på det!! Og vigtigst af alt ryger du foran i køen 
til næste ansøgningsrunde, hvis du selv drømmer om at rejse ud med Exchange eller 
Research.

Vi har brug for TO boliger i følgende periode:
2. - 29. november (1 medicinstuderende fra Brasilien)
2. – 29. november (1 medicinstuderende fra Tunesien)

De eneste krav, der stilles til boligen, er:
- Adgang til bad, køkken og selvfølgelig en seng

Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at lej-
ligheden efterlades i god stand.
Hvis dit hood opfylder alle ovenstående krav, og du er superinteresseret eller blot 
ønsker mere info, så skynd dig at skrive til bolig.exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange København 
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Skal du til eksamen på 6., 8. eller 9. semester? El-
ler har du fået dig et lægevikariat i en skadestue? 
Så burde du komme til følgende arrangementer 
i MIRA:
AKUT RADIOLOGI i samarbejde med SATS
ABDOMINALE PROBLEMSTILLINGER 
KNOGLERØNTGEN
Følg med i MOK og på mira-kbh.dk for datoer 
og tilmelding.

Er du interesseret i et spæn-
dende STUDIEJOB, så se her :

1) Rehabiliteringsafdelingen i DIGNITY

2)Lægepraksis - Vallensbæk Strand

Se mere på SAMS.DSAM.dk under 

Er Almen Medicin noget for dig? Kom og spørg SAMS – basis-
gruppen for Almen medicin

Vi mødes første gang efter sommerferien, hvor folk kan komme og spørge, hvad det 
indebærer at være med i SAMS – og hvorfor du bør melde dig ind allerede nu, selvom 
du er i starten af studiet.
Vi mødes ONSDAG d. 10 september, kl. 17-18 i lokale 42.0.07.
Kl. 18 vil der blive serveret gratis pizza til de fremmødte (og der er i øvrigt gratis pizza 
til hvert månedsmøde..!)
Vi håber, at vi ses – også selvom du lige er startet på studiet 

Velkommen til et nyt semester med Pippi

PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en 
interesse for pædiatri og behandling af syge børn.
Vi byder alle medicinstuderende velkommen – Nye som ”gamle”! 
Hvis du har lyst til blive medlem, så kan du finde mere info på 
vores hjemmeside: http://pippikbh.wordpress.com eller på face-
book: “PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet”. 
Alle stederne vil blive opdaterede med nyt fra PIPPI.
Vi glæder os til at møde dig til spændende foredrag i løbet af 
semestret!

AKUT OBSTETRIK KURSUS

Mandag d. 29/9 afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital igen kursus i akut 
obstetrik. Starttidspunkt er endnu ikke endeligt fastlagt fra afdelingens side, men det 
forventes at være mellem 16-17. 

Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning. 
Studerende fra 6. semester og op efter er fortrinsberettiget.
Deltagelse kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu; 
du kan læse mere på http://gynobs.nu/index.php/bliv-medlem 

Kursustilmeldingen åbner torsdag d. 11/9 kl 12! Skulle der være flere tilmeldte end 
pladser i løbet af de første 12 timer, vil der blive trukket lod mellem alle (6. sem+), der 
har tilmeldt sig inden midnat. Herefter er det først til mølle.

Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med
• fulde navn
• semestertrin
• telefonnummer
• ku-mail (vi svarer på den mailadresse, hvorfra du afsender tilmeldingen)
• orientering om særlig diæt (fx vegetar)

Du vil hurtigst muligt modtage en svarmail om, om du er tildelt plads på kurset, og i så 
fald nærmere information om betalingen.

De bedste hilsner 
AO-udvalget

GO’s program for efteråret 2014 er lagt, og derfor er det tid til 
at sætte krydser i kalenderen: 

* Torsdag d. 25. september *
Første månedsmøde: En introduktion til specialet v/ Jesper Rydberg 

* Mandag d. 29. september *
Praktisk kursus: Akut obstetrik 

* Oktober (dato følger) *
Temamånedsmøde: Fosterdiagnostik, abort og etik  ! Spisning efter månedsmøde !

* Torsdag d. 9. oktober *
Karrieredag: Husk at besøge både GO’s og FYGO’s stande 

* Oktober (dato følger) * 
Praktisk kursus: Gynækologisk Undersøgelse 

* Onsdag d. 12. november *
Temamånedsmøde: Forskningsår, Bachelor- eller Kandidatopgave inden for Gyn-Obs

* Onsdag d. 17. December *
Julehygge og bonus 

Vi glæder os til at se dig ! 

MEEI, sommer 2014

Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske 
Klinik har nu gennem flere år haft en 
samarbejdsaftale med Massachusetts 
Eye and Ear Infirmary (MEEI), som er et 
universitetshospital i Boston tilknyttet 
Harvard Medical School.
2 gange årligt kan der sendes 2 køben-
havnske medicinstuderende på 4 ugers 
klinisk ophold på MEEI, et ophold som i 
Harvards kursuskatalog rubriceres som 
”Advanced Clinical Otolaryngology Head 
and Neck Surgery”, og som det for Har-
vards egne medicinstuderende er meget 
svært at få plads på.

Dagen starter på MEEI kl. 06.00 (sharp!) 
med morning rounds på hoved-hal-
sonkologisk sengeafsnit, hvor patienter 
med alt fra større rekontruktioner til min-
dre excisioner ligger indlagt postopera-
tivt. Anført af Chief Resident (svarende 
til sidste år i hoveduddannelsen i DK) går 
man som medicinstuderende med rundt 
sammen med Harvards egne studerende 
samt de yngre læger. Alt går hurtigt, og 
man får hurtigt en forståelse af hvad der 
sker omkring en selvom der er meget nyt 
og mange, mange forkortelser. I samme 
omgang som stuegangen sikrer alle stu-
derende sig hvad de skal i løbet af dagen, 
og hører Chief om der er sket ændringer. 
Det er der sjældent, alt er meget, meget 
organiseret og veltilrettelagt og man står 
aldrig og er i tvivl om hvad man skal. 

Efter stuegang er der morgenmad i 
kantinen, som ligger smukt med udsigt 
over Charles River, den store flod som 
bugter sig gennem Boston. Mandag-
onsdag er det derfra direkte på OP eller i 
Clinics (et ambulatorium hvor man ser alt 
det sjældne og bliver grundigt undervist 
undervejs), men torsdag og fredag er der 
enten gennemgang af hospitalets ak-
tuelle forskning i Meltzer auditoriet, eller 
gennemgang af ugens mest udfordrende 
cases ledt af Klinikchefen, Dr. Deschler. 
Manden ved alt om hoved-halskræft, og 
er ekstremt undervisningsminded. Der 
er virkelig mulighed for at blive klogere 
og hente inspiration til at tage med hjem.

Arbejdsmentaliteten på MEEI er impo-
nerende, og de yngre læger arbejder 
gerne 04.30-20.00- dette inkluderer også 
lørdag. Søndagen var fridag (hvis de ikke 
havde vagt, hvilket de ofte havde), i den 
forstand at den blev brugt på forskning. 

De yngre læger beherskede tidligt i 
karrieren komplekse operationer, og 
var meget interesserede i at have os 
danskere med som assistenter. Med 
Overlægerne var operationerne ofte 
heldags og meget omfattende med 
store rekonstruktioner. Vi var altid i vask 
og stod altid i første række eller, som 
oftest, assisterede. Meget lærerigt, og et 
privilegium at få mulighed for at stå med 
hænderne i allerede.
Som regel sluttede vores dage kl. 17-18 
stykker, afrundet af en eftermiddag-
skonference hvor dagens aktiviteter blev 
gennemgået.

Boston er i sig selv en meget flot og 
historisk interessant by. Desuden er der 
både baseball, basketball, ishockey samt 
amerikansk fodbold at se alt afhængig 
af årstiden man er der på. Der er masser 
at bruge tiden på når man ikke er på 
hospitalet, da det er en universitetsby 
med mange unge mennesker. Dertil er 
MIT og Harvard Campus også kæmpe 
oplevelser.

Opholdet kan på det varmeste anbefales 
af alle med en interesse i øre-næse-
halskirurgi. Det er travlt, men utroligt 
lærerigt og inspirerende.

Nora Hedbäck og Simon Andreasen
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HENAD

5. Efternavnet på den dansk/chilenske konceptkunstner, som chokerede en masse danskere med aaaalt 
for små Bilkasko, ved at lade nogle små søde sværddragere svømme rundt i et par blendere. Han har 
også lavet frikadeller af sit eget fedt, og omsmeltet holocaustjødeguldtænder til en model af Auschwitz.
7. Denne Bjørn lavede nogle flotte tæpper til vores dronning, som helt forrykt valgte at hænge dem op 
på væggene i stedet for på gulvet. Han slagtede også en hest fordi amerikanerne skød vietnameserne.
10. Schweizisk billedkunstner, som primært er kendt for sine bronzeskulpturer, herunder den verdens-
berømte og ordentligt dyre "Kvinde på Kærre", som aktuelt er udstillet foran rådhuset i Holstebro
11. Denne italienske kunstner har udsmykket Det Sixtinske Kapel.
13. Britisk forfatter, som bl.a. har skrevet komedien "Stort Ståhej for Ingenting"
15. Denne Vilhelm var dansk maler. Han er en af de dyrest sælgende danske kunstnere nogensinde, og 
havde som særligt kendetegnende og tilbagevendende motiv en række velklædte, stumme kvinder 
med ryggen mod beskueren
18. Tjekkisk forfatter, som bl.a. har skrevet "Tilværelsens Ulidelige Lethed"
19. Efternavnet på en dansk maler, som bl.a. er kendt for værket "Italienske landsbyhattemagere". Måske 
hang han lidt meget ud i Skagen, når han ikke lige var i Italien.
20. Navnet på en europæisk kunstnersammenslutning, som var aktiv mellem 1949-51. Blandt de mest 
kendte medlemmer er Louis Van Lint og Asger Jorn.
23. Fransk maler, som malede "Frokost i det Grønne", og som lidt for ofte bliver forvekslet med sin 
næstennavnebroder.

NEDAD

1. Norsk maler, som har fået et museum i Oslo opkaldt efter sig
2. Efternavnet på riiiimeligt populær japansk forfatter, som blandt andet er ophavsmand til romanen 
"Kafka på Stranden"
3. Efternavnet på den britiske kunstner, som i 1991 brød igennem med installationen "The Physical 
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", som egentlig bare var en død tigerhaj i formalin...
4. Fransk billedkunstner, som regnes for at være modernismens grundlægger. Matisse omtalte ham som 
"the father of us all".

6. Dansk læge og digter, som under romantikken skrev en række hjemsøgende smukke digte om 
angstfuld kærlighed..
8. Denne russiske forfatter, hvis hovedværk er "Forbrydelse og Straf", led af epilepsi og et stille og roligt 
russisk alkoholmisbrug
9. Efternavnet på en dansk forfatter, som har skrevet 39 romaner, herunder "Den Kroniske Uskyld"
12. Dansk guldalderbilledkunsts grand old man. Punktum.
14. Dansk/islandsk kunstner, som i 2003 udstillede en allerhelvedes stor sol, betitlet "The Weather 
Project", på det allerhelvedes fancy galleri Tate Modern i London.
16. Norsk/dansk dramatiker, som udover at være lensbaron, har æren af at have indført den induktive 
metode i dansk videnskab
17. Det velsmagende mellemnavn på forfatteren bag romanen "Ekstremt Højt og Utroligt Tæt På"
19. Dansk Michael, som har det med at male bizarre, androgyne selvportrætter, ofte iblandet malplac-
erede objekter, som fx røde pølser og øjenæbler
21. Romersk digter, som skrev nogle frrrække kærligshedsdigte, som er samlet i hans hovedværk 
"Amores"
22. Hvem er den amerikanske digter?: "And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting / On the 
pallid bust of Pallas just above my chamber door / And his eyes have all the seeming of a demon's that 
is dreaming, / And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor / And my soul from 
out that shadow that lies floating on the floor / Shall be lifted - nevermore!"

Så er vi efterhånden gået ind i semesterets tredie uge. Fedt! Godt gået. 
Klap dig selv på skulderen. Som kommende læger mestrer vi alt, selv en 
hård semesterstart. Vi er faktisk så omnipotente, at vi mestrer alle felter, selv 
de humanistiske. Derfor har jeg, i tråd med sidste uges kryds, forfattet en 
udfordring på det almendannende felt. I sidste uge gjaldt det den samlede 
verdenshistorie, som vi meget elegant fik komprimeret ned til een sides 
krydsord. I denne uge gælder det så kunst og litteratur. I havde styr på det i 
gymnasiet; og det har I selvfølgelig også nu! Værsgo'.

   Peter "Sambaboy" James/MOK-red


