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Basisgrupper
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Ugens sjove indslag
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Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

AndreaMo Peter James

Alle andre pjækkede
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Jeg har kysset 
med Kjamel
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Peter James og de døde grise 

Det er en stille aften i Ann Arbor, en søvnig by lidt udenfor Detroit. Peter James har forsket 
amok hele dagen, og slapper af ved at gå en tur i byens gader. Peter James (PJ) har været i 
Michigan et par måneder med sit forskningsprojekt, og det går egentlig meget godt. Han 
skal nok blive en god læge med god forskningserfaring, tænker han.

Han tænker på livet hjemme i Danmark. Hvad mon der sker? Bliver der stadig horet til 
fredagsbar? Bliver der lavet nogle gode MOK? 

Solen er ved at gå ned, og alt ånder fred og idyl. 

Da solen forsvinder, bliver PJs tanker ligeledes mørkere. Især de mørker tanker der har 
naget ham angående hans forskningsprojekt. Forskningsprojektet bliver finansieret af den 
amerikanske hær. De skal finde ud af, om frysetørret plasma er lige så godt og sikkert at 
bruge som det normale frosne plasma, man bruger i akutte situationer, når en eller anden 
stakkels soldat har mistet lemmer. 

Det er jo meget spændende. Problemet er bare... Grisene. De stakkels grise, som bliver 
brugt som forsøgsdyr. Nede i kælderen (rigtig panum-style), kan man en gang i mellem 
høre sagte grise-gråd. Og det er grusomt, det skærer PJ lige i hjertet. Hvorfor vil den 
amerikanske hær udsætte disse grise for det her? Der er vel nogle komplicerede dyrefor-
søgsretningslinjer, der skal følges. PJ tager sig mest af at analysere den gigantiske mængde 
data, der kommer fra grisenes grusomheder.  

 

MOK prøver til denne side 3 noget nyt. Vi skriver videre på hinandens historie, efter vi kun har læst den sidste linje af hvad den forrige har 
skrevet. Med stor sandsynlighed har vi skabt en god omgang nonsens, men så har vi også prøvet det. Hvem ved, måske sætter det nogle 
tanker i gang om, at fællesskab er godt? Eller at denne historie ikke giver mening? Døm selv. PS. Vi har ikke snydt!  
Mo, Peter James og Andrea/ MOKred. 

For udover at lægge dobbeltsidig CVK, foretage en mindre milt- og leverresektion, kra-
niotomi samt at tappe 40% af dyrets blod, kan PJ holdes fuldstændig fri for skyld for de 
uhyrligheder, som måtte overgå de stakkels Yorkshiresvin hver mandag og tirsdag morgen 
kl 06 i en øde kælder i mørke, kolde Michigan. PJ og de to general surgery residents, han 
arbejder sammen med, vil på hver operationsdag kigge hinanden dybt i øjnene over 
den sevofluranboblende grisebasse, og sige "Det her kommer til at hjælpe tusindvis af 
mennesker og dyr i de kommende år. Vi er på fronten af en traumekirurgisk revolution. 
AVETE! SATANAS! INVICTUS!". Og med lysende, rubinrøde øjne gå i gang med dagens dont...

Og det gik sådan set også rigtig fint. Men efter 12 grise, som bliver opereret, resusciteret 
og overlever, oprinder dagen med "Grisbas' 13". Åh, Grisbas' 13. Sagen med Grisbas' 13 er 
endnu ikke helt afsluttet, så du må undskylde mig, at jeg ikke kan lægge alle oplysninger 
på bordet. Endnu. Men for at gøre en lang historie oink, så lad mig sige, at vi stadig den 
dag i dag ikke ved, hvad (eller hvem?) der slog Grisbas' 13 ihjel.

Klokken er 06 om morgenen, og anæstesien er blevet induceret som vanligt. Grisbas' 13  
bliver rullet ind, og proceduren skal til at gå i gang. PJ starter, som altid, med at lægge 
det højresidige CVK. Men lo and behold; efter første indstik vælger Grisbas' 13 at flatline. 
Ingen forudgående arrytmi, ingenting at se på de A-gas'er, som de søvnige pre-med'er 
flittigt har taget hvert tiende minut.

PJ, Patrick og V kigger måbende på hinanden, og Patrick, lige til sagen som altid, er den 
første til at bryde stilheden: "The fucking pig fucking died! MOTHERFUCKER!"
PJ følger op med: "Fussy pig. I guess we have to perform an autopsy?"

V, som jo er kendt med Meniéres Sygdom, blev pludselig ramt af sin invaliderende øresusen 
efter at have mærket svimmelheden komme snigende. I al forvirringen misforstod han 
PJ's udbrud, og troede det var blevet tid til trioens yndlingsleg - "Pussy Fig". V styrtede 
derfor ud af døren, smadrende ind i adskillige rulleborde på vejen, så der lød en klirrende 
regn af metalinstrumenter på det hårde klinkegulv. End ikke 10 sekunder gik der, før V var 
tilbage storsmilende (om end tydeligt balancekompromiteret) med en frisk solmoden figne 
i den ene hånd, og en bengaler-kattekilling lige i hælene. Patrick og PJ så opgivende på 
hinanden og skævede så ned på det nyeligt afdøde svin. Altså, nu var det jo dødt, kunne 
man sige, så på den måde var der ikke så meget mere at gøre - og det var altså rigtignok 
længe siden de alle tre havde taget en omgang pussy fig sammen. Sidst de skulle til det 
fik Patrick pludselig akut tandpine og gangen før, der ringede PJs mor midt i det hele og 
skulle have genforklaret forskellen på en computervirus og HIV.

Det var altså på høje tid for drengene  at have lidt kvalitetstid sammen, så de rev kitlerne 
af og PJ tændte den lille radio ovre på væggen og tunede den ind på radio 100FM, hvor 
Never Gonna Give You Up med Rick lige netop var gået i gang. Patrick hev nogle kom-
pressforbindinger frem fra nederste skabsskuffe og fik lynhurtigt arrangeret et lille blødt 
område på gulvet mens V greb fat i killingen og tre anatomiske pincetter. De satte sig alle 
tre til rette og V råbte om ikke de kunne tænde radioen - stakkels fyr kunne jo slet ingent-
ing høre. PJ og Patrick gav ham simultant en flad på hvert side af øret, og på mirakuløs 
vis ophørte susenen. V kiggede på drengene med vantro i øjnene - var han kureret!? Det 
er jo det Nik&Jay altid har sagt - når ét lys slukkes; så tændes der et nyt! Måske var grisen 
død i dag, men gutterne havde fundet kuren mod Meniéres! Killingen miav'ede og trioen 
gjorde sig klar. PJ holdte misser fast mens V uddelte pincetterne. Patrick flækkede fignen 
og de tre fyre tog hver deres figne-klump med pincetten. Misser miavede højere nu og 
vred sig i bar spænding. 

Misser var helt tosset med det der skulle til at ske, og greb en pincet fra en af de andre. 
Straks begyndte misser at plukke øjenbryn på PJ. Han vred sig i smerte. Misser huskede 
det den havde lært fra kosmetologskolen. Husk at følge 'the natural bone structure.' Da 
hele seancen var ovre, var misser godt tilfreds, og PJs øjenbryn var plukket til perfektion. 
Nok om den kat. 

Flashback/forward til grisene. Grisene har jo som bekendt planlagt et oprør i lang tid. De 
mange grusomheder og det dybe had, har længe bygget sig op i deres lyserøde kroppe. 
På trods af et ustyrligt had, er grisenes planer velovervejet. De sender et hjælpe-kald til 
resten af verdens grise, gennem en hel speciel grise-frekvens på radioen (hvis man tuner 
ind på P8  jazz på de helt rigtige tidspunkter, kan man høre en svag grynten i baggrunden. 
Eller også er det bare mærkelig, nymoderne jazz. Nok det sidste). 

Hjælpe-kaldet når rundt hele verden rundt, og samtlige grise bliver opildnet. Verdens 
grise er lige netop ved at få præcise koordinater på forsøgsgrisenes placering. Og du 
tænker - hvordan kan grisene så super-tekniske ting? Mon ikke PJ har hjulpet dem. Han 
er dyrenes ven. Han er en helt.

Desværre er den amerikanske hær godt udstyret med særligt radioudstyr, og opfanger 
disse særlige frekvenser. De blokerer signalet. Koordinaterne kommer ikke i æteren. Alt 
håb virker ude.  

Men hvad med PJ - vores helt? 

PJ har brugt et par timer på at komme sig ovenpå øjenbrynsplukningen. Det er stadig lidt 
rødt og hævet, som det er i ca. 1 time efter plukning (husk aldrig at plukke lige når du skal 
ud af døren!!!) Han får at vide, at signalet er blokeret. Men fordi han er super teknisk , kan 
han udenom systemet forstærke signalet gennem den eneste danske kanal hvorigennem 
grisene nogle gange kan høres - P8 Jazz. Problemet er, at meget få landmænd hører P8 
Jazz (fordom/MOKred.), og sandsynligheden for, at nogle grise hører det, er lille. 

 

Så hvad skal man så gøre? Man skal jo ha' grisebasser. Nye, fine grisebasser. For når alt 
kommer til alt, hvad er mennesker, hvis ikke en bunke nysgerrige slagtere? Så PJ dropper 
sin plan med P8 Jazz, for helt ærligt anede han ikke, hvad det gik ud på til at starte med, 
og ringer landmanden direkte op. Landmanden indvilger i at levere en fin, lille 39kg 
bassegris til samme eftermiddag.
Samme eftermiddag står PJ og Patrick og opererer den glade lille gris:

Operationen går ovenud fremragende, og 7 timer senere, når alting er overstået, bliver 
grisen vækket igen. Lidt groggy fra de mange timers anæstesi, blødning, hjerne-, organ-, 
muskel- og knogletraume, kigger bassen rundt i lokalet. Efter få sekunder fanger den PJ's 
øjne, fastholder dem med et trist og alvorligt udtryk, åbner munden og ytrer ordene (på 
klingende fynsk): "Jeg tilgiver dig, PJ."

...og så vågnede PJ.
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muskel- og knogletraume, kigger bassen rundt i lokalet. Efter få sekunder fanger den PJ's 
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klingende fynsk): "Jeg tilgiver dig, PJ."

...og så vågnede PJ.
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Kvindelig forsøgsperson søges til forsøg omhandlende blodets 
koagulationsevne

Du kan deltage, hvis du er:
• Mellem 30-40 år
• Sund og rask
• Tager ingen fast medicin (heller ej p-piller)
• Ikke ryger
• Normalt fysisk aktiv

Forsøget vil foregå over 4 timer med start kl. 7 om morgenen. Formålet med forsøget 
er at undersøge blodets koagulationsevne under indgivelse af adrenalin. Indgivelsen af 
adrenalin er i en så lille koncentration, at tidligere deltagere kun har kunnet mærke en let 
hjertebanken. To katetre vil blive anlagt – en i en blodåre på armen til måling af blodtryk, 
hjertefrekvens, samt opsamling af blodprøver. Det andet kateter vil blive placeret i en 
blodåre  til leveren. Dette kateter vil blive brugt til indgivelse af adrenalin og opsamling 
af blodprøver. 

Som deltager I forsøget modtager du et skattepligtigt honorar på 1.500kr.
For yderligere information kan du kontakte mig på 
mads.jacob.niemann@regionh.dk eller 60633752

Mads Jacob Niemann
Anæstesieafdelingen Rigshospitalet 2041

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA 
i enten efteråret 2016 eller foråret 2017 

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2016 eller i foråret 2017 hos en af 
vores partneruniversiteter i Norden eller Europa, skal du huske at søge senest den 1. marts 
2016  kl. 12:00. Derudover udbydes en enkelt restplads til Texas på et delt 3. semester 
KA (2009-kandidatstudieordning)/delt 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen) 
i efteråret 2016.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 3. og 5. semester på kandidatdelen 
af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og på 2. og 
5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 40 aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa:

EUROPA:
- Belgien: Université Libre de Bruxelles. Sprog: fransk. 
- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
- Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université Pierre et Marie Curie, CHU Henri 
Mondor et Université Paris XII, Universite Paris Descartes, Université de Poitiers, Université 
Loius Pasteur Strasbourg I.. Sprog: fransk
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Italien: Universita degli studi di Firenze, Universita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
- Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
- Norge: Universitet i Bergen, Oslo Universitet, Tromsø Universitet, Trondheim Universitet. 
Sprog: Skandinavisk. 
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk /Universität Zürich. Sprog: Tysk
- Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
- Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Uni-
versidad de Malaga, Autonomous University of Madrid. Sprog: Spansk
- Sverige: :Uppsala, Linköping, Lund, Umeå, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
- Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms Universität Münster. 
Sprog: tysk
- Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk 
- UK (fornyet mulighed): University of Keele på 5. semester KA (2015-kandidatstudieor-
dningen).

EN RESTPLADS I EFTERÅRET 2016 I USA: 
- USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: Delt 3. semester. 
Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. semester 
KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen)., 
hvis du har haft klinisk kursus i kirurgi på 1. semester KA. Sprog: Engelsk.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan 
du finde på KUnet:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold og i selv ansøgn-
ingsskemaet. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på KUnet  https://intranet.
ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2016.

REJS-UD ARRANGEMENTER
Hvis du er særligt interesseret i et udvekslingsophold ved University of Sydney, så har du 
mulighed for at komme til et uformelt møde torsdag den 18. februar kl. 16:00 – 17:00 i 
mødelokale 21-1-21a (på Panum), hvor tre udvekslingsstuderende fra University of Sydney 
vil være parate til at besvare dine spørgsmål.  
Derudover afholder Sektion for Internationalisering et arrangement om udvekslings-
muligheder ved Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede 
i at høre om mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt i mødelokale 
31.01.48a kl. 9.45. til kl. 11.15 mandag den 22. februar 2016, hvor en underviser og 10 
studerende fra Tokai University, Kanagawa, vil holde oplæg om universitet og det japan-
ske sundhedssystem mv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene. 

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering. 
Spørgsmål om udveksling: 
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er: 
- Tirsdag: kl. 15-17,  
- Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.18 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen)., hvis 
du har haft klinisk kursus i kirurgi på 1. semester KA. Sprog: Engelsk.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du finde på
KUnet: https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold og i selv ansøgningsskemaet. 

Hvornår:

Ansøgningsfrister og skemaer

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på
KUnet https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2016.

HVORNÅR HVILKEN 
STUDIEPLAN / 
STUDIEORDNING

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen

ERASMUS+ OG NORDPLUS
Europa/Norden +
restplads i Texas

Efteråret 2016 og 
foråret 2017

Se oversigt på KUnet 1. marts 2016 kl. 12:00

Restpladser i 
Europa/Norden

Foråret 2017 Restpladserne vil blive 
offentliggjort den 1. august 
2016 i ansøgningsskemaet 
på KUnet

11. september 2016 kl. 
12:00

BILATERALE AFTALER
USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2
pladser pr. semester

2 foråret 2017 / 2  
efteråret 2017

NB: Er ved at blive 
afklaret med Texas, om det 
fortsætter på 2. sem. KA 
(2015-kandidatstudie-
ordningen) i 8 uger - eller 
laves om til 12 uger inkl. 
speciale på 5. semester 
KA. 

1. maj 2016 kl. 12:00

Japan, Tokai 
University, 
Kanagawa – 2
pladser pr. år.*

Forår/efterår  2017 5. semester KA
(sansefagene plus VKO) –
2009-
kandidatstudieordningen/5. 
semester KA på 2015-
kandidatstudieordningen

1. maj 2016 kl. 12:00

Australien: 
University of Sydney 
(2 pladser) / Deakin 
University (2 pladser) 
/ University of 
Tasmania (3 pladser)

Efterår 2017 5. semester KA på 2015-
kandidatstudieordningen

1.maj 2016 kl. 12:00

REJS-UD ARRANGEMENTER

Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har to psykiatrisk projekter som vil egne sig til forskningsårsstuderende– vi mangler 
blot toMed.stud.er som synes det kunne være spændende. 

Forskningsprojekter:
1. ADHD: Forskningsprojektet undersøger personer medADHD’s risiko for selvmord-
shandling. 
2. Spiseforstyrrelse: Her undersøges om personer med spiseforstyrrelser har højere risiko 
for selvmordshandlinger.

Studierne vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og 
software (gerne SAS) er en fordel.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. 

Projektet forventes at afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnska-
beligt tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. 

Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykia-
trisk Center København under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres psykiatrisk 
forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende. Vi har meget god 
erfaring med forskningsårsprojekter på afdelingen.

Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af feb./marts 2016. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til august 2016 eller evt. januar 2017.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette ErlangsenPhD, 
(annette.erlangsen@regionh.dk).

Annoncer
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 7, 2016

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester vil en del af vore 
arrangementer kredseom temaet ”Grænser”. 

Du kan finde alle studentermenighedens aktiviteter på Facebook (www.facebook.com/
smikbh/events) eller på den nye app Ublend (www.ublend.co)   

________________________________________
Studietur til Jerusalem 2016
Tid:15.-22. oktober
Sted:København-Jerusalem t/r
Pris:fra kr. 5600

I efterårsferien - fra 15. til22. oktober–tager SMiK på en studietur til Jerusalem, et historisk 
og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre verden-
sreligioner, hvoraf kristendommen er den ene. Studieturen vil primært fokusere på den 
jødisk-kristne historie.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events

________________________________________
Kirken mellem tradition og forventning (Bent Meier Sørensen)
Tid: onsdag den 24. februar kl. 19.30 
Sted: Sankt Johannesgården, Lille Sal, Blegdamsvej 1b, 2200 N
Pris: Gratis
Eller hvorfor kommer Messias ikke, når man har brug for ham? Måske er det frihedens pris, 
at vi har ansvaret for næstekærligheden og grænserne. Foredrag ved professor Bent Meier 
Sørensen.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events

________________________________________
Fællesmiddag
Tid:tirsdag 15. marts kl. 17.00
Sted:Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1.
Pris: Gratis
Tilmelding og yderligere info: senest 8. marts til studenterpræst Inger Lundager på ilk@km.dk

Er du ”ny” i København? Går du på et lille studie? Eller et stort? Synes du, at store forsamlinger 
kan være overvældende og vil gerne møde ligesindede? Eller har du måske bare lyst til at 
udvide din vennekreds?

Uanset hvad, er du velkommen til en hyggelig middag sammen med andre studerende. 
Vi laver maden sammen, og der er sørget for drikkevarer både med og uden alkohol. Max. 
10 deltagere.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events

________________________________________
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller find 
ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).

Træffetid: 
Ti: 13-14
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
________________________________________

MOK bringer i denne uge: deforme dyr og tossede transportmidler!

Kort penis-plane Tiger med Downs Syndrom

LAMA-ORM 

Dennis' kat 

Kvinde med 3 bryster

Tommelfingerabe 
Bil med Downs

Præst + sjov
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Kunne du tænke dig at blive SEXPERT?

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse seksualundervisning. Man snakker medde unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og prævention til 
følelser, seksualitetog meget mere.Dagen forløber på en lærerig måde for både elever og sexperter, mens der samtidig bliverlagt stor vægt på, at allehar det sjovt undervejs!

Kom forbi og hør mere til vores næste månedsmøde:

TORSDAG D. 3. MARTSKL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Der vil være kaffe, kage og andet godtsamt mulighed forat møde sexperter fra alle semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 1.-3. april, hvor vi tager på vinterseminar i Hvalsøe! Her vil der være mulighed for at blive uddannet Sexpert, høre spændende foredrag og have en 
festlig weekend. Find vores event på Facebook: Vinterseminar Sexekspressen Kbh. 
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

KOM TIL FOREDRAG OM AKUTTE TILSTANDE HOS DEN GRAVIDE

SATS og GO er gået sammen om dette spændende foredrag om akutte tilstande hos den 
gravide. Vi får besøg af anæstesiolog Kim Lindelof fra Roskilde Sygehus og obstetriker 
Anna Pors fra Rigshospitalet. De vil holde en række oplæg om akutte tilstande hos den 
gravide før, under og efter fødslen, og bl. a komme ind på emner som præeklampsi, 
genoplivning af gravide, anæstesi af gravide, post-partum blødning og etik - kombineret 
med fortællinger og cases fra det virkelige liv :-) 

Program
16.00-16.10: Velkomst v/ SATS og GO, præsentation af oplægsholdere
16.10-16.50: Før fødsel
16.50-17.30: Under fødsel
17.30-17.40: Pause
17.40-18.20: Efter fødsel
18.20-18.30: Spørgsmål og afrunding

Foredraget er gratis for alle medicinstuderende, man behøver ikke være medlem af SATS 
eller GO. 

Efter foredraget holder både SATS og GO hver sit månedsmøde hvor alle er velkomne. 

Vi glæder os til at se alle interesserede til et spændende foredrag! /SATS og GO

SATS - kursus i Akut Patient

Beskrivelse:
Teoretisk og praktisk kursus, der 
gennemgår de hyppigste og mest livs-
truende medicinske- og kirurgiske til-
stande, som man kan møde i klinikken.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en 
praktisk del. På den teoretiske del 
gennemgås de patoanatomiske og 
–fysiologiske årsager bag førnævnte 
tilstande, ligesom akutte behandling-
stiltag, algoritmer og procedurer dis-
kuteres.

Den praktiske del af kurset består af simulationstræning vha. DIMS’ avancerede dukker, 
der kontrolleres af uddannede operatører fra DIMS. Under simulationstræningen trænes 
kursisten i at diagnosticere og iværksætte behandling af en akut kirurgisk eller medicinsk 
tilstand, ligesom der er stor fokus på at træne kursisten i at påtage sig rollen som kom-
munikator og teamleder i et behandlingsteam.

Undervisere:
Består af undervisere i form af læger i KBU- eller introduktionsstilling.

Tid og sted:
Den 19.-20.  marts på Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES), 
Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 9.00-17.30 begge dage.

Deltagere:
Kurset har plads til 24 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet er til-
rettelagt efter 12. semesters eksamen i akut patient.

Pris:
100 kr. Kaffe og snacks er inkluderet i prisen. Medlemsskab af SATS er påkrævet for 
deltagelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner torsdag d. 3. marts kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk.

Kursusansvarlig:
Anna Søndergaard (akutpatient@sats-kbh.dk)

SATS - 9. arrangørmøde for EMSS16

EMSS16 er en international sommerskole i akutmedicin der afholdes af SATS-København. 
Der vil deltage 60 studerende fra hele verden og derudover et større hold af dedikerede 
arrangører. EMSS16 bygger på EMSS15 der løb af staben i starten af august 2015. 

Kunne du tænke dig at bidrage som arrangør - og ikke mindst udvikle dine organisatoriske 
og faglige kompetencer – så mød op til arrangørmødet d. 8. Martskl. 16.30 på COBIS, Ole 
Måløes vej 3, 2200 (kun 5 minutters gang fra Panum).
Alle er velkomne, nye som gamle, uanset semestertrin.

Dagsorden til mødet:

1. Velkommen til nye
2. Nyt om protokol, fond og budget
3. Opdatering fra sidst - Hvad skal vores hospital hedde?
4. Dannelse af indkvarteringsgruppe
5. Dannelse af SoMe gruppe
6. Dannelse af forplejningsgruppe
7. Hjemmesidegruppe
8. Undervisergruppe sættes i gang
9. Materiale / sponsering

SATS - Besøg på akutlægebilen

Beskrivelse:
SATS besøger Akutlægebilen ved 
Københavns Hovedbrandstation, akut-
læge Christian Svane vil fortælle om 
rationalet for en akutlægebil, om arbe-
jdet som akutlæge og om de oplevelser, 
der følger med. Efterfølgende vises 
der rundt på Hovedbrandstationen, 
og akutlægebilen og dens udstyr 
fremvises.

Tid og sted:
Tirsdag d. 23. februar fra 16.15-18.00 på Københavns Hovedbrandstation, H.C. Andersens 
Boulevard 23, 1553 København V. Vi mødes foran porten ind til Hovedbrandstationen 
og lukkes samlet ind. Mød op i god tid – porten lukkes præcis kl. 16.15 og åbnes ikke 
efterfølgende, hvis man kommer for sent.

Deltagere:
Arrangementet har plads til 20 deltagere. Intet krav til semestertrin. 

Pris:
Gratis. Medlemsskab af SATS er påkrævet for deltagelse.

Tilmelding:
Opstartes mandag d. 8. februar kl. 17.00 via www.sats-kbh.dk. 

Kursusansvarlig:
Andreas Ravn (ravn.med@gmail.com)
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KOM TIL MÅNEDSMØDE ONSDAG d. 2/3

Vi bliver hængende efter foredraget om akutte tilstande hos den gravide - og da vi sik-
ker er flere, der er sultne på dette tidspunkt, tænkte vi i bestyrelsen, at det kunne være 
lækkert at bestille nogle pizza og drikke en øl eller to sammen :-) GO giver et tilskud til 
pizza og medbringer øl! 

Så det eneste DU skal gøre er at møde op, hygge dig og spise noget pizza. Du er selvfølgelig 
velkommen, uanset om du har kunnet deltage i foredraget eller ej og vi glæder os til at 
snakke med gamle som nye GO'ere ;)

Det hele foregår: 
ONSDAG d. 2/3 kl. cirka 18.30
Lokale kommer senere.

Vi håber at I har lyst til at komme! /GO

Semesterplakat 
17. FEBRUAR 
Basisgruppebazar

2. MARTS 
Temaforedrag m. SATS 

Akutte tilstande hos den gravide 
+ Månedsmøde m. pizza/øl 
 
15. MARTS 
Tour de Chirurgie 
 
MARTS 
GU-kursus 

 10. MARTS 
Generalforsamling

1.-3. APRIL 
GO WEEKENDSEMINAR!  
 
APRIL 
Temamånedsmøde 

Abort, prænatal screening 
Den svære samtale, etik 
 
17. MAJ 
PIT-KURSUS 
 MAJ 
Ud-af-huset-arrangement:  
Besøg på fertilitetsklinik 

 
JUNI 
SOMMERFEST  
 

GO Weekendseminar

Så er tiden kommet til, at vi gent-
ager succesen fra sidsteforår !

GO København inviterer alle loka-
lafdelinger til en weekend fyldt med 
sociale og faglige aktiviteter. 
Weekenden finder sted:

Fredag d. 1. april til søndag d. 3. 
april 2016
Polarhytten nær Stenløse

Weekenden vil byde på et spæn-
dende program med både faglige 
foredrag og praktiske workshops, hvor der vil væremulighed for at lære håndtering af 
fødsler, gynækologisk ultralyd, gynækologisk undersøgelse og meget mere. 

Informationer om tilmelding kan findes vores facebookevent: 
“GO weekendseminar 1.-3. April 2016” 

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 1. marts kl. 12.00.

Det koster 200 kr. at deltage og prisen inkluderer:
•  Fælles transport til og fra Polarhytten fra hhv. Århus, Aalborg, Odense og København
•  To overnatninger inkl. måltider
•  Middag og fest lørdag aften
•  Et spændende og lærerigt gyn-obs program 

Vi glæder os til at se jer alle
De bedste hilsner fra 
GO København 

Sæt X i kalenderen lørdag d. 5. marts!
Der er det nemlig din chance for at få en grundig oplæring i både Bamsehospitalet og 
Sund Krop til vores AKTIONSDAG - tilmelding kommer snart.
Følg os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København” for at holde dig opdateret 
på hvad der foregår af arrangementer, og find links til tilmelding her.

Radiobiograf: "Det er min krop, ikke min psykiaters.
Til kamp for informeret samtykke"

Radiobiograf på Panum: "Det er min krop, ikke min 
psykiaters. Til kamp for informeret samtykke"

Onsdag d. 2. december, kl 18-20, lokale 29.01.30. 

MONO lydkollektiv og Cogita arrangerer radiobiograf 
på Panum. Sammen lytter vi til MONO's produktion 
"Det er min krop, ikke min psykiaters. Til kamp for in-
formeret samtykke", og bagefter er der Q&A med Elias, 
Elvin og Laura. Elias og Elvin er aktivister i Transpolitisk 
forum, og Laura er en af de to interviewede personer i 
produktionen. 

Om produktionen: 
Efter Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning af Transpersoner blev vedtaget (i efteråret 
2014), er der ikke længere andre alternativer end Sexologisk Klinik på Rigshospitalet for 
transpersoner som ønsker behandling. To transstemmer fortæller om, hvordan det opleves 
at være inde i et system af statslig vold, som forsøger at overbevise én om, at man ikke 
selv kender sin egen krop bedst.
Programmet er blevet til i samarbejde med kampagnen Til Kamp for Informeret Samtykke.

Foreløbig er der beregnet plads til 60 deltagere. Det er gratis at deltage, men for ordens 
skyld skal man reservere en billet. Dette gøres via eventet på facebook, der findes på:
www.facebook.com/cogitakbh

Hold øje med plakater og facebookevents for præcise datoer . FIND OS PÅ FACEBOOK! Vi glæder os til at se dig! /GO København 

Synes du hjernen er spændende?
Neurologibasisgruppen FORNIKS inviterer til intromøde og månedsmøde!

Kom og hør om hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde.
Bagefter er du velkommen til at blive til semesterets første månedsmøde!

Denne gang byder vi på hele 3 korte oplæg:
- ”Kliniske neurologiske cases”
- ”Endovaskulær behandling af blodprop i hjernen”
- ”Forskning i neurologi”

Dato:
Torsdag d. 25. februar

Tid:
Kl. 16.30 – 17.00 (intromøde)
Kl. 17.15 – 18.00 (oplæg)
Kl. 18.15 – 19.00 (månedsmøde)

Sted:
Pavillonen, lokale 42.0.15
 
Nysgerrig? Like vores side ”FORNIKS” og tilmeld 
dig eventet.

Vi glæder os til at se dig!

IMCC Exchange og Research Exchange

Så er det tid til semesterets første månedsmøde i IMCC Exchange og Research Exchange 
- kom glad og join os!

Mødet vil foregå tirsdag den 23. februar kl. 17.15 i store mødesal i studenterhuset. Her 
har du en fantastisk mulighed for at opleve, hvad vi egentlig laver i gruppen, da vi har to 
udenlandske studerende på besøg og evaluere nationalweekenden, der netop har været.
Der vil som altid være lidt godt til ganen. 

Vi glæder os til at se dig! 
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Kan du på stående fod nævne alle 9 intern 
medicinske specialer?

Eorta repræsenterer nemlig denne brede skare af specialer så kom og vær med, når vi 
starter det nye semester ud med at invitere jer alle til en introduktion d. 24/2 kl. 16 - både 
nye såvel som gamle medlemmer. Her vil du udover at blive introduceret for de 9 spe-
cialer også høre lidt om, hvem vi er, hvad vi laver og ikke mindst, hvad DINE muligheder 
er som medlem hos os. 

Og skulle du have lyst til at blive hængende og engagere dig i Eorta, er der rige muligheder 
for, at netop DU kan arrangere begivenheder, skabe nyttige kontakter inden for forskellige 
specialer og udrette store ting.

Så tag din læsemakker under armen og kom forbi! 

Vi sørger selvfølgelig som altid for en masse lækkert til ganen og så er vi desuden kendt 
for at lave Panums bedste kager;)

Vi glæder os til at se dig,

Eorta

DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for alle slags studerende (og ikke-
studerende) og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er årligt omkring 
30 medlemmer, der tager ud og dykker i de danske farvande. Skriv til info@puc.nu hvis du 
vil høre mere eller gå ind på vores hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om 
indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture!

DYKKERKURSUS
Jamen, jeg kan ikke dykke, for jeg har jo ikke det dér dykkercertifikat, yo?
Frygt ej, PUC er stadig noget for dig, for vi har nemlig et kursus i maj – I år! 
Vi har nemlig samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-dykkerkursus (PADI 
certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. Kurset er tilrettelagt 
til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 8.maj 2016. Gåindpå-
voreshjemmeside under “Events” og find “PADI OW Forårskursus” for at læse mere om det. 
Kurset koster 2800 DKK eller 2500 DKK ved samtidig indmeldelse i PUC.

Vi er også igang med at planlægge et AOW (PADI Advanced Open Water Diver) samt 
andre kurser som PUC-medlemmer og andre kunne være interesserede i. Der kommer 
mere om dette senere.  - og skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.dk, hvis du er 
interesseret og vil høre mere!

KONTIGENT
Hvad så? Hvad koster sådan noget dykkerspas?
Det koster jo unægtelig lidt rigsdaler, at vi i fællesskab driver en dykkerforening/basis-
gruppe, hvor man jo kan dykke i hele Danmark/Sverige (ja, altså, hvor langt du nu vil 
køre). Indmeldelsesgebyr på 200 DKK og årskontigent på 750 DKK (hvoraf 140 DKK gårtil 
DSF(dykker)-forsikring). Jeg er 99% sikker på, at det nok er Danmarks billigeste dykkerklub! 

DU KAN LEJE ALT UDSTYR
Og endda uden at man selv ejer et eneste dykkerudstyr! Whoot? Jep. Når du er medlem 
af PUC, kan du låne ALT udstyr for 50 KR om dagen, og hvis du har dit eget, kan du have 
det opbevaret i dit eget skab i vores lokaler – og få gratis flaskefyldning. Vi har tørrerum, 
kompressor, opbevarings/møderum og endda en 5m RIB båd! - men der er ikke plads i 
MOK til at snakke om alt det her. Du finder det mere udførligt forklaret på www.puc.nu

GENERALFORSAMLING/MÅNEDSMØDE
Vi holder snart generalforsamling, hvilket bliver engang i marts, og vi skal nok annoncere 
det i god tid i MOK og på Panum, når vi har en dato. Her kan du møde de andre dykkere 
i PUC og se og høre om vores faciliteter, og hvilke muligheder vi kan give dig. Og så kan 
du få en rundvisning og se vores faciliteter.

Vi glæder os til at dykke med dig! 

Med venligste hilsner 

Mathias Gierløff, Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Infomøte og sosial kveld med Nmf

Tirsdag 16. februar inviterer Norsk medisinstudentforening (Nmf) København til informas-
jonsmøte etterfulgt av sosialt samvær!  For de som er interesserte i å høre om Nmf og hva 
vi gjør -  møt opp på Panum i lokale 42.0.01 kl. 17.15. Og for dere som allerede kjenner 
til Nmf- møt oss for en koselig kveld på Retro Nørrebro i Jægersborggade 14 kl. 18.30!

Vi gledeross til å se deg! 

(PS: Likoss på facebook: ”NmfUtland - København” for sistenytt)

Tag på klinikophold i Afrika med PIT i foråret 2017

Ansøgningsfrist d. 15. marts!

Der er nu åbent for ansøgningerne til at komme af sted 
på klinikophold med PIT i foråret 2017. Ansøgningsfristen 
er d. 15. marts 2016, og pladserne vil blive tildelt på PITs 
nationale møde, som afholdes d. 2. april 2016.

Find mere information samt vejledning til at ansøge 
på vores facebookside ’PIT København – Praktikant I 
Troperne’. Du får adgang til ansøgningsskemaet, ansøgn-
ingsvejledning, hospitalsbeskrivelser og rapporter fra 
tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal 
du sende en mail til podio.pit@gmail.com. 

Du kan desuden læse mere om PIT www.imcc.dk/pit. 
Ønsker du mere information, eller inspiration til hvorfor du skal vælge at rejse ud med PIT, 
afholder vi infomøde d. 22/02 kl. 16.15 i Studenterhuset bag Panum. 

HUSK at man kan få op til 1 års ubegrundet orlov, og at man ikke behøver at have været 
aktiv i PIT for at søge, eller få tildelt en plads! 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Basisgrupper

KIlde: PHD comcis. De er sjove.
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)

BØF til Bachelor (Studiestartskursus)

KURSUS HENVENDT TIL DIG PÅ BACHELORDELEN AF MEDICIN

Har du svært ved at udfylde en forskudsopgørelse? Er forsikring og dig ikke ligefrem bedste venner? Eller vil du bare høre mere om studiet og København? Så kom til FADLs kursus onsdag 
d. 24. Februar fra 16.30 i FADL huset på Blegdamsvej 26.

På kurset vil du kunne deltage i op til tre workshops, som du skal prioritere 
ved tilmelding:

Budgetplanlægning
• Få håndgribelige redskaber til at styre dit budget

Skat 
• Få overblik over din forskuds- og årsopgørelse
• Befordringsfradrag

Bolig
• Overblik over boligmuligheder i København

Forsikring

Ny i København
• Caféer, læsesteder, museer mm. nær Panum og i Panum generelt

Uddannelsens opbygning
• Forskning, lægevikariater og virkeligheden efter kandidaten

Tilmelding sker via https://mit.fadl.dk under mine kurser. Husk at skriv din prioritering under bemærkning før du trykker ”tilmeld”. Er der noget specielt, som du ønsker viden om iht. 
ovenstående emner, så notér det også som bemærkning ved tilmelding.
Efter kurset er der spisning og hygge i FADLs kantinen, hvor der vil blive serveret bøf med løg. 

FADLs KURSER
Der er deadline for betaling til kurserne den 17. februar
Betaling skal ske gennem kursustilmeldingen på fadl.dk senest d. 16. september kl. 12.00. Falder betalingen ikke her, frafalder ens kursusplads til andet medlem.
Restpladser:
Er der efterfølgende ledige pladser, vil disse herefter blive udbudt. Ny tilmelding hertil foregår løbende med lodtrækning hver dag indtil pladserne på de respektive kurser er fyldt ud. Der 
er her muligt at blive tildelt flere end to kurser pr. semester! Betaling skal altid ske senest tre dage efter tildeling af plads!

FADL støtter
• Pusterummet til opstart af mentor ordning mm. til forebyggelse af stress på studiet med 20.000kr.
• SATS til afholdelse af akutmedicinsk international sommerskole med 5.000kr. 

FADL København siger tak for en hyggelig fastelavn! 
Der blev slået katten af tønden., spist fastelavnboller og drukket en masse kakao! Deru-
dover var der en quiz til sidst, med præmie fra Juuls Vin. 
 

Kreds
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"Parkinson Ekspeditionen - En Rystesammentur"
Vi forlader kedelige, kriseramte grå Danmark og tager på ekspedition mod fjerne kyster 
hvor folk er gæstfrie og står med åbne arme. De indfødte har forberedt en velkomstkomité 
med selvskrevne sketches, skuespil, sang og dans - igen i år i opsætning med dygtige 
musikere i revybandet og professionel lyd og lys.
Med afsæt i mediciner-jokes, aktuel politik og alskens ting og sager der rør sig i livet, 
byder Medicinerrevyen på en nervepirrende og latterfyldt aften. Det er en forestilling for 
alle; gamle og unge, medicinstuderende og ikke-medicinstuderende - morsomheden er 
naturligvis IKKE intern!

Revyen består hvert år af 60-70 frivillige medicinstuderende på tværs af alle semestertrin 
med sans for kreativitet, produktivitet og storartet humor!
Årets instruktører: Emilie Bundgaard Lindkvist, Joakim Bloch & Jaris Gerup

Forestillinger:
Mandag d. 22 februar kl. 20.00 
Tirsdag d. 23 februar kl. 20.00
Onsdag d. 24 februar kl. 20.00
Torsdag d. 25 februar kl. 20.00
Fredag d. 26 februar kl. 20.00
Lørdag d. 27 februar kl. 15.00
Lørdag d. 27 februar kl. 20.00

Billetsalget starter onsdag d. 17 februar kl. 20.00 på www.billetnet.dk. Prisen er 100,- kr. 
plus gebyr.

Klokken 20.00 åbner billetsalget og herefter er det først til mølle. Der er mulighed for køb 
af maks 4 billetter pr. kunde.
Vel mødt til en uforglemmelig rystesammentur!

Medicinerrevyen
 2016

Studenterklubben holder lukket de næste to uger, frem til mandag den 29. februar, i 
anledning af Medicinerrevyen. Medicinerrevyen? Jeps. Se nedenfor.

Ålen vandt dysten om at være det sjoveste dyr med én enkelt stemme. Tillykke til ålen. 

Kære MOK-læser

Jeg havde egentlig tænkt mig at skrue lidt ned for mine pickuplines efter en frebar, hvor 
jeg mødte en mand (læs: dreng) på 19 år og 1.sem. Men altså, så mødte jeg én forleden, 
på sådan en regngrå tirsdag, der lige i forbifarten fyrede en ”Jeg har en tyve cm lang tunge 
og trækker vejret gennem ørerne…” af, så nu kommer jeg lige med et par forslag, så du 
kan finpudse formen lidt. Du skulle jo gerne være on-point til Distortion og Roskilde, så 
det er bare med at få øvet her i foråret <3
Og så må du naturligvis undskylde de manglende pickups fra Nykøbing sidste semester. 
Jeg har kun hørt en enkelt line fra en overlæge til en sygeplejerske, som du da lige kan 
få med dig videre ud i livet: Overlæge: ”Jeg har fået sådan en flot papegøje tatoveret på 
brystet, vil du ikke lige se den?” Overlæge hiver ned i trøjen, så man kan se hele far-måtten 
”….ej, den er nok hoppet ned på sin pind”. Denne line kræver naturligvis, at du som 
udgangspunkt er indehaver af tildækket overkrop, underkrop og et bryst. Den fungerer 
bare bedst, hvis du stripper lidt undervejs, men altså ikke for meget.

Ugens pickupline ønskes vurderet på skalaen fra ”Du går an” til ”Brandbiler stopper ikke for 
rødt”. Man er som altid virkelig velkommen til at skrive en mail på pickuppanum@gmail.
com (denne mail kan også bruges, hvis man står i et akut-pickup-dilemma, har materiale 
man ønsker testet eller bare har lyst til at skrive en mail). Hvis man ikke er indehaver af 
en mail, modtages feedback også gerne i klubben på visse hverdage ifm. kaffe-hentning. 

Denne uges pickupline: 
”Stemmerne i mit hoved fortalte mig, at jeg skulle komme herover og tale med dig” .

Jeg glæder mig til at høre fra jer <3 I er helt søde! 
Caro 10.sem. 

PICK-UP LINES

Revy og flodhest
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Svar til sidste uges kryds:

HENAD

1. Hvis gamle damer ikke gider sove, når sygeplejersken beder dem om 
det, kan man give dem et lille skud....
3. Datter af Christian d. 9., som blev kejserinde af Rusland
8. Manglende evne til glæde/lystfølelse
9. Dansk kunstner, som i 2009 udgav albummet "Alt Mit Shit"
10. Latin for "dej"
13. Akut febersygdom forårsaget af sporozoer af slægten "plasmodium"
14. Tyskland bad dette land om at træde ind i 1. Verdenskrig ved at 
angribe USA i Texas, New Mexico og Arizona
16. Vedvarende
17. Dansk ord for cortex cerebri
18. Forekomst af unormalt stor interstitiel væskemængde
19. Han efterfulgte Djengis Khan

NEDAD

2. Genoprettelse af hvilemembranpotentialet efter en depolarisering
4. Pludselig død af tværstribet muskulatur
5. Manglende motilitet i mavesækken
6. Rytmiske trækninger i en muskel/muskelgruppe
7. Enzym, der produceres i nyrebarken, og som omdanner angiotensino-
gen til angiotensin I
11. Et sikkert dødstegn
12. 3-6 meter lang hval på max 3000kg, som får EEN over snuden 
omtrent hvert år på Færøerne. PEW PEW PEW, bwaahhhh.
15. Nedsat knoglemængde

HEJ

HER

ER

EN

KRYDS

HiLSEN

PJ

/MOK-red
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard feat. ugens 
stjerneven Frk. Maier. 

En ny uge er oprindet. Wupti, der faldt den 
første åbenbaring lige. Stjernerne taler til 
os og fortæller mere om ugen der kommer. 
Læs mere hvis du gerne vil være på forkant 
med begivenhederne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil opleve en rift i tid-rum kontinuiteten. 
Mens du står og børster tænder vil en blæn-
dende spalte af lys åbne sig over dit hoved.  
Gennem spalten kommer en Lars Løkke- 
zombie ud og siger, at de der skattelettelser  
var en dårlig ide. Du skifter straks til at 
bruge zendium tandpasta. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Din urin skifter i denne uge dagligt farve, 
og du overvejer kraftigt at gå til lægen. Men 
på den anden side, synes du dit regnbue tis 
er ok nice, og du skal lige imponere et par 
venner. De er helt enige i, at du (og dit tis) 
er fantastisk. 

Vædderen
20. marts - 19. april
*luft* 

Tyren
20. april - 20. maj
Natten til torsdag vil der blive kastet en 
masse småsten på din rude. Dette undrer 
dig, og du går hen for at kigge efter. Uden 
for din lejlighed står protein Gert (ham fra 
første semester) og vil bare fortæller dig lidt 
om lipider og proteiner. Du siger pænt nej 
tak - eller gør du? 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du forsøger stadig desperat at overleve 
ved fotosyntese. Du har eksperimenteret i 
flere uger, og din hånd er ved at blive godt 
nekrotisk, da du prøver at injecere kloro-

fylekstrakt. Det går rigtig dårligt, men til 
gengæld synes du planterne taler lidt til dig. 
The transformation has begun. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har fået en passion for bøf med løg - 
(hvis du er vegetar, er du bare blevet tosset 
med løg). Ellers går det meget godt. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Fordi du er en sørøver og skal finde 
skatten. Du skal undgå at have sex på en 
ujævn overflade, da det vil gøre ondt mange 
dage efter. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du er blevet lidt hooked på det der mindful-
ness. Du føler dig i balance. Fortsæt med 
det. But don't do drugs. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
I dine drømme vil du opleve fantastiske ting. 
Du rejser verden rundt, møder spændende 
mennesker du har sex med, og finder dig 
selv i dyb balance. Når du vågner er alt lort. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Din sexede business-agtige personlighed 
får dig i knibe. Du kan IKKE lægge an på 
samtlige sygeplejersker på en gang. De 
tager hævn. Men du vinder i klasselotteriet. 
Satans. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du brækker dig ud over dine noter og for-
står ikke hvorfor. Ellers har du nogle gode 
tinderdates. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
HUSK at vande dine blomster! Du har en 
ven, der er virkelig angst ang. blomsternes 
ve og vel. Lyt til ham/hende. 


