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Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes.
Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!

Det sker i ugen
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Onsdag:
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MOK nr 11, årgang 44 udkommer
Foredrag: Doping og Udholdenhedssport kl. 17.15, se s. 7

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

Grafik

Torsdag:

Foredrag: Jobmission kl. 16.30, se s. 8

Fredag:

PANUM ELECTRIC, se s. 7

Lørdag:

PANUM ACOUSTIC, se bagsiden

Søndag:

Anna Martha laver TPK

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinenw
Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60
(til venstre ned i kælderen.)
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal

Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42
samt ugen før påske.

Mandag:
Tirsdag:

12.00 MOK's DEADLINE
Kursus: "neuro-undersøgelse" ved Forniks kl 16, se s. 8
Sehat månedsmøde kl. 17, se s. 8
Freet siger nok Banger!

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: Panum Electric/Studklub

Denne

mok

.dk

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

Markus(Ansv. Red.)

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

redaktion

Mia Joe

Studienævnet for Medicin

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)

Mikael

Hallas

Jonas

David

Peter James

Erik

Anna Martha

Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige
studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.
ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.
semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.
ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
Kasper Aa

redaktionelt
Diagnostisk Quiz
Du er på 7. semester på Herlev Sygehus. Det er
tirsdag og du glæder dig til at MOK udkommer
i morgen. Du er selvfølgelig pige og har brugt de
sidste par uger på at vimse rundt på urologisk i
en kittel der, hvis du selv skal sige det, får dine i
forvejen pæne bryster til at se super godt ud.
En ung mand (16 år) henvender sig pga. smerte
i penis. Du står i modtagelsen og har netop fået
lov til at tage din helt egen patient. Det synes
du er top nice. Du ﬁnder pt. siddende på sengen
med en taske på skødet og godt rød i hovedet.
Du optager selvfølgelig en absurd grundig anamnese. Du ﬁnder ud af at han ikke har nogen
kendte allergier, hans far har forhøjet blodtryk,
han går på Gribskov Efterskole, gider ikke rigtigt
skolen og kan ikke koncentrere sig, har tidligere
fået fjernet mandler (5år), synes Kongerne af
Marienlyst er fedt, drikker ca. 10 til 50 genstande om ugen, spiller guitar (han kan spille
wonderwall) og ryger temmelig meget hash (da
du spørger ind til dette forklarer han modvilligt
at det er omkring 10-15 joints pr. weekend). Du
spørger ind til smerterne i penis og han forklarer,
at det startede for ca. 12 timer siden. Du ﬁnder
selvfølgelig ud af hundrede tusinde andre ting,
men der er desværre ikke plads til at bringe det
hele her, så vi har kun bragt det vigtigste.
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Basal Quiz

slimhinden i munden er tør og ansigtet rødt, ellers er der intet at bemærke indtil du kommer til
de nedre regioner (i.e. penis). Den unge mand er
ikke alt for glad for at tage bukserne af, men da
du endelig får ham overtalt ﬁnder du penis fuldt
erigeret og lilla/blålig. Du knapper smigret kitlen
til for at skjule din pragtbarm for den unge mand.
Da hans erektion ikke lægger sig spørger du hvor
længe han har haft erektion, og han siger den her
været sådan i 12 timer eller nej, faktisk et døgn…
Nej faktisk er det omkring 36 timer.
Hvad fejler patienten og hvad er behandlingsmulighederne?

Hvilken celle er dette:

Svar sendes til mok@mok.dk
Kasper Aagaard / mok. red

Tilmelding til undervisningen.
Som studerende skal du tilmelde dig til
undervisningen, der afholdes i foråret 2012.
Tilmeldingen foregår i perioden: 10. november til 25. november 2011 kl. 12.00.
Ønsker du efterfølgende at afmelde dig
undervisningen, kan dette gøres indtil 1. januar 2012.
Du tilmelder dig til undervisningen på KUnet.
Til dette skal du bruge dit KU brugernavn og adgangskode. Har du mistet denne kan du bestille en ny på
KUnet.
Søger du dispensation, deling af semesteret eller særlig holdsætning eller lign., skal du ansøge senest 1.
december 2011.
Du kan finde yderligere informationer og vejledninger på www.ssc.ku.dk Mvh. Studieservicecenteret

Under den objektive undersøgelse ﬁnder du at

gøgl
Artikelserie om Terminale Fremtidsscenarier

Zombie Apokalypse

99% af menneskeheden omdannet til sjæleløse hjernespisende dræbermaskiner, alt sammen
pga. en virus eller noget ligenende, detaljerne er lidt diffuse. Den sidste procent må kæmpe for
at overleve i ruinerne af menneskets storbyer. Den eneste redning er at ﬁnde en kur mod denne
zombie-virus, og hvordan gør man det når samfundet er fuldstændigt kollapset. Dette scenarie
der er blevet grundigt udforsket af forskellige medier de sidste par årtier og på baggrund af
dette vil jeg analysere Zombie Apokalypsen.

Tidsperspektiver:

Jeg skal være den første til at indrømme at sandsynligheden for, at en zombie-skabene virus
bringer menneskets civilisation på knæ er ret lav. Selvom inﬂuenza er en grim sygdom og den
sikkert også smitter ved bid, så gør den dig altså ikke til en kødædende dræbermaskine. Faktisk
det modsatte, suppe og dyner ser lige pludseligt meget meget dejlige ud. Selvom ﬁrmaer som
McDonalds, Microsoft, Goldman Sachs og Prodissium Wissenschaft arbejder på fuldt tryk for
at lave en sådan virus, så virker det stadigt naturvidenskabeligt usandsynligt.
Kanal 4 prøver at få spontane zombier til at opstå; mennesker med et intellekt på niveau med
burhøns og med et voldsomt behov for at ødelægge hjerne (særligt deres egen). Det bliver
spændende at se hvilke spontane zombier Projekt: ”Kongerne af Marienlyst” kan frembringe
og om det smitter. Zombie Apokalypse får dog kun en ud af fem smilies, fordi der mangler
squ lidt hard evidence.

Dødelighed:

Ifølge de stærkeste kilder omkring zombie apokalypsens dødelighed (L4D2), er ødelæggelsen
næsten total. Menneskeheden reduceret til en 1% der gemmer sig fra de kødædende horder,
og uden nogen gode muligheder for at genopbygge eller tilpasse sig. Hvordan tilpasser man
sig til et miljø, hvor der er zombier overalt der vil spise din hjerne? Hvordan forhandler man
med den baggrund? Nej, der er intet håb for menneskeheden…
Medmindre Doctor Hero ﬁnder en kur og redder alle. Zombie Apokalypse får ﬁre ud af fem,
fordi 99 ud af 100 er ret godt gået.

Æstetik:

Lad os være ærlige, zombier er ikke specielt æstetiske. Åbne sår, rådden hud, dårlig holdning,
skidt tandhygiejne og alarmerende dårlig tøjsmag. Udover dette så lugter de grimt og er umulige
at tale med. Og selvom fremtidens byer bliver dækket af skov som ved Atomkrig så ødelægger

de der zombier totalt det gode indtryk. Zombier æder sikkert også dyr, så økosystemet vil helt
sikkert også ende i en eller anden rådden tilstand. Hvis man har en shotgun og en fuck-the-world
attitude er der dog mange gode ting at skyde efter, så selvom zombie apokalypsen ikke ser alt
for godt ud, så får den dog lidt bonus for underholdningsværdi. To ud af fem.

Jobmuligheder:

Hvis man er heldig og ende i den sidste procent af overlevende er jobmulighederne fantastiske.
Dine egenskaber vil være lige så værdsat i denne situation, som de ville i enhver anden ødemarkssituation. At det er en ødemark hvor man konstant skal slås med zombier gør kun behovet for
lægehjælp endnu større. Endelig er der en mulighed for at redde hele menneskeheden, ved at
ﬁnde en kur. Så kan du enten genopbygge verden og give menneskeheden en ny chance, eller
du kan gøre dig selv til diktatorisk verdenshersker alt efter dit temperament.
Hvis du ender som 99% af befolkningen vil din uddannelse ikke give dig nogen fordele. Medmindre du er neurokirurg. Neurokirurger kan nogle tricks der måske kan gøre dig til en mere
konkurrence-dygtig zombie. brainsSSSsss. Muligheden for at blive verdenshersker bringer
zombie apokalypsens jobmuligheder op på fem ud af fem.

studietilbud og -politik
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November 2011
Studievejledningen for Medicin
Dag

Dato

Telefontid

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

14/11
15/11
16/11
17/11

14.30 – 16.30
09.00 – 10.30

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

21/11
22/11
24/11
17/11

Er du en primadonna?

Uge 46-47

Træffetid

Vejleder

Studium

11.00 – 12.00

10.30 – 12.30
12.30 – 14.30
09.00 – 11.00

Natasja Tholstrup Bomholdt
Anine T. W. Skibsted
Natasja Tholstrup Bomholdt
Pernille Heimdal Holm

Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

16.00-17.00
09.00 - 10.30
11.00 - 12.00
15.30 – 17.00

17.00 – 19.00
10.30 – 12.30
09.00 – 11.00
13.30 – 15.30

Ole Kruse
Anine T. W Skibsted
Pernille Heimdal Holm
Natasja Tholstrup Bomholdt

Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
Den Internationale Studievejledning
Dag
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Alle hverdage
0900 – 1500
Eva Maryl International
Tirsdage
0900 – 1000
Eva Maryl International
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i
træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor
træffetiden.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89
telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.35

Er du en god leder?
Kan du modtage ordrer fra
sygeplejersken?
Vi har allesammen prøvet at være vidne til håbløse
kommunikationsproblemer og misforståelser på
kryds og tværs i sundhedsvæsnet som i sidste ende
kan have alvorlige konsekvenser for patienter og
personale.
Vi inviterer derfor til

Temaaften om ledelse og kommunikation i sundhedsvæsnet
Onsdag d. 23. nov. i Lundsgaard aud. kl. 17.15
– 20.30
Aftenens inspirerende
taler er Helle Hedegaard
Hein, forsker i kommunikation og ledelse fra
CBS. Læs mere om hende
på HelleHein.dk og om
arrangementet på demokratiskmedicin.dk.

Universitetsvalg 2011

Er du os’ træt af at der aldrig er bøger på bib?

I efteråret løber universitetsvalget 2011 af stablen. Dvs. at alle studerende på
Københavns Universitet kan gå ind på KUnet.dk og afgive deres stemme og
få indflydelse på hvilke studerende de mener skal repræsentere dem i KU’s
styrende organer.

Biblioteket har nu et stykke tid været døgnåbent. Det har vi i MR sørget for, og der er
mange studerende som er glade for dette.
Vi er desuden utrolig glade for vores bogsamling, som de fleste studerende benytter
sig af dagligt. Dog kan vi desværre se at døgnåbningen af biblioteket har medført,
at en del er bøgerne forsvinder, eller ikke bliver sat på plads. Denne situation har vi
advaret dekanetet om før, under og efter implementering af de nye åbningstider, men
foranstaltninger for at vi modvirke tyveri har været til at overse.
Vi vil i MR arbejde for at vi får værnet om de bøger som vi har tilbage. MR vil have sat
videokamera inde på biblioteket således at man kan holde øje med de personer som
fjerner bøgerne. Ydermere vil vi arbejde for at der bliver låst
af ind til
bøgerne i nattetimerne.
Det er vigtigt at så mange så muligt får glæde af
bøgerne og derfor skal vi alle være med til at passe
på dem.

Demokratiske Medicinere stiller op til
- Studienævnet for Medicin
- Akademisk Råd på det
Sundhedsviden skabelige Fakultet
- KU’s bestyrelse
KUnet er åbent for
stemmeafgivelse
d. 24.11.11 kl. 10 – 28.11.11 kl. 15.

Mvh Medicinerrådet, MR. Dit fagråd.
Husk at stemme d. 24-28 nov

MR samarbejder med studerende fra VET og FARMA om
ny fakultetsstruktur.
Medicinerrådet(MR) har sammen med de øvrige
SUND-uddannelser, samt farmaceut og dyrlæge-studerende, som alle bliver en del af det nye Medicinske
fakultet, lavet et fælles input til hvordan den nye
fakultetsstruktur skal være på KU. MR er af den klare
overbevisning at vi som medicinstuderende får meget
mere ud af samarbejde med de øvrige studerende ift.
fusionen, i stedet for at komme med ensidige meldinger
fra et enkelt studie. De vigtigste punkter er angivet
nedenfor:
Til rektoratet på Københavns Universitet,
Vi studerende på SUND, FARMA og VET ser mange
muligheder i en fusion til et samlet fakultet. Dog ser
vi også rigtigt mange udfordringer, det er nødvendigt
at tage hånd om. Vi mener at følgende ting er helt essentielle for at et nyt fakultet kan fungere og at der kan
være opbakning fra de studerende til en fusion:
- En klart defineret og stærk studielederrolle.
På et nyt og større fakultet vil der også blive længere
fra studieleder til fakultetsledelse. Derfor er det nødvendigt at studieledernes beføjelser gør dem i stand til at
sikre og udvikle den forskningsbaserede undervisning
på uddannelserne.

- Frihed og økonomi til forskellige traditioner omkring
studiemiljø.
Det er først og fremmest de studerende og de studerendes foreninger, der skaber og indretter studiemiljøet.
Sådan skal det blive ved med at være efter en fusion.
Det er vigtigt, at vi stadig har en mangfoldighed af
tilbud til de studerende og at beslutninger omkring
studiemiljøet ikke centraliseres. Det indebærer at det
er de studerende der fortsat skal være ansvarlige for
udviklingen af studiemiljøet med støtte fra ledelsen.
Det nye fakultet bliver spredt over flere campus og det
er vigtigt, at ledelsen prioriterer et stærkt studiemiljø
der hvor de studerende færdes til hverdag. Samtidig
skal det sikres at de midler der i dag gives til studiemiljø og studenterpolitisk arbejde også er garanteret
fremover. Ydermere bør der afsættes en fusionspulje til
at kickstarte det nye tværfaglige studiemiljø, således
at de studerendes foreninger har mulighed for at lave
arrangementer og udveksling på tværs af de forskellige
uddannelser på fakultetet.
- Det nye fakultet skal have en klar kommunikationsvej
fra studerende og ansatte til ledelsen.
Det skal være muligt til en hver tid at kunne snakke
med den eller de personer som træffer beslutninger
der berør studerende og ansatte. Vi skal ikke bare blive
sendt videre til en mellemleder, som ikke kan træffe en
beslutning, bare fordi den leder der kan træffe beslutningen ikke kan eller vil ikke snakke med os.
- Sikring af lokal support og nærhed hvad angår studi-

evejledning og IT mm.
Der skal være support og vejledning der hvor de studerende og ansatte befinder sig, ellers vil disse funktioner
tabe deres værdi. Man skal ikke tage fra Frederiksberg
eller CSS til Panum for at møde sin studievejleder, få
hjælp med log in mv. Det skal også fortsat være muligt
at købe bøger og noter på de eksisterende steder på
campus.
- Færre ledelseslag og mindre administration.
På et stort fakultet kan administration og mellemlederlag hurtigt vokse sig store. Derfor bør fusionen medføre
færre mellemlederstillinger og mindre administration.
Der skal tilstræbes en flad struktur med kort vej fra
studerende og ansatte til dekanatet. Dette skal ikke
tolkes som en modstand mod etablering af Schools på
FARMA og VET områderne.
På vegne af de studerende på SUND, FARMA og
VET
Anders Riber Bojsen, Farmaceutstuderende, medlem
af Akademisk Råd på FARMA
Kristina Friis Toft, Farmaceutstuderende, medlem af
Akademisk Råd på FARMA
Frederikke Lindenberg, Veterinærstuderende, Formand for De Studerendes Råd på LIFE
Anders Husby, Medicinstuderende, Formand for
Medicinerrådet
Alexander Henriksen, Medicinstuderende, Formand
for SUNDrådet”

studietilbud
Uge 46: Gode tilbud fra studenterpræsten
Nicolai er tilbage. Brug ham.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________

Biblen. Det store epos
Biblen for begyndere – en føljeton IX
Som lovet for 14 dage siden vil jeg nu
udfolde, hvordan Biblen kan læses som
et stort epos. En dramatisk beretning
med en begyndelse en midte og en
slutning.
Meget kort sagt handler det om Guds
forhold til mennesket. Ikke først det
enkelte menneske, men slægten.
Det begynder med skabelsen som er god,
men Adam og Eva som i sig har hele den kommende slægt, ødelægger freden ved syndefaldet.
Døden kommer ind i verden og forholdet mellem
Gud og mennesker bliver brudt, ligesom også mennesket selv bliver brudt. Fremmedgjort og uden ro.
Så bliver Abraham stamfader til alle slægter. Hele GT
handler om hvordan Gud laver en pagt, først med Abraham og siden fornyer den med Moses, hvor den dog
er indskrænket til Israels folk, som er efterkommerne
af Patriarken Jakob, Abrahams barnebarn.
Denne pagt eller aftale går ud på, at Gud vil gøre
folket stort og mægtigt, mod at de holder sig til ham
og gør hvad han siger. Det går hele tiden galt, selvom
det tilsyneladende også går fremad. Jerusalem bliver
en stor by og kong David bygger et tempel dér. Men
det ender med krig, som tabes til Babylonierne og hele
folket føres i fangenskab til Babylon – det nuværende
Irak. Men de kommer tilbage, dog kun for at føre krige
igen. Aldrig bliver der fred og det ender med at landet
besættes af romerne. Men profeter som Esajas havde
sagt, at der vil komme fred, en konge ville komme, en
frelser. Derfor ventede man en konge – en salvet, ”Messias” hedder det på hebræisk og på græsk ”Kristus”.
Det står dog ikke helt så tydeligt i GT.
Sakset fra
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God videnskabelig praksis, journaliseringspligt, studenterombudsmand
KU arbejder vedvarende med at udvikle sine processer med baggrund i de erfaringer Penkowa-sagen
har affødt.
Den 3. november 2011 afholdt KU en offentlig høring
med titlen ‘Hvad har vi lært af Penkowa-sagen?’, hvor
KU’s bestyrelsesformand Niels Strandberg gav en kort
gennemgang af sagens forløb og hvor Rektor Ralf Hemmingsen introducerede de igangsatte undersøgelser og
initiativer i opfølgningsplanen.
Læs mere om høringen på https://intranet.ku.dk/ku/
Nyheder/Sider/Penkowa_hoering.aspx
Opfølgningsplanen får også effekt på SUND og vil
betyde tiltag både på det videnskabelige og det administrative område samt i forhold til de studerendes
rettigheder. Der planlægges bl.a.
- bedre oplysning om god videnskabelig praksis som en
del af forskeruddannelsen,
- en præcisering af journaliserings- og notatpligten,
- en opstramning af økonomiorganiseringen særligt i
forholdt il forskningskonti,
- oprettelse af ny og uvildig ombudsmandsfunktion
for studerende.
I SUND info som du har modtaget på mail beskrives
tiltagene mere detaljeret.
Fakultetsledelsen er ved at planlægge en eller flere
workshops om god videnskabelig praksis for alle medarbejdere og studerende, mere information følger.

Men ifølge de kristne, så kom omslaget med Jesus. Han
var den ventede frelser, Messias eller Kristus, men i
stedet for at være almindelig heltekonge som smed
romerne ud med superkræfter, så gik han bare rundt
og prædikede og helbredte.
Han tolkede loven anderledes, som en vej til kærlighed
og ikke som en forhindring. Han kaldte Gud for sin
far og sagde, at han var et med Gud. Han var Guds
søn eller Gud selv. Han var kommet for at frelse det
fortabte. Det gjorde han ved at leve uden synd, ved at
gøre det som Adam ikke kunne. I stedet for at falde,
så blev han fældet af de mennesker, der
blev bange for ham og frygtede ham.
Han døde uden skyld. Men netop
derfor kunne døden ikke holde
på ham. Efter tre dage opstod
han fra de døde.
Og nu begyndte hans tilhængere endelig at fatte, hvad
den egentlige mening var. Så
forsvandt han – efter sigende
op i himlen til sin far. Men i
stedet kom ånden – Helligånden
– og gennem disciplene som fik
ånden blev kirken til. Freden var
sådan set allerede kommet, den indre
fred eller troens fred. Men verden var stadig også
syndens verden.
Derfor lever vi stadig i spænding mellem troens fred
og den fremmedgørelse som viser sig ved frygt og vold.
Men Biblen har forudgrebet slutningen i det sidste
skrift. Johannes åbenbaring er en vision, hvor den
endelige kamp mellem Gud og synden eller ondskaben
finder sted og alt ender godt.
Biblen er således en fortælling om skabelse, fald og
ny frelse. Men det er også en dobbelt historie, der i sig
rummer fortid, nutid og fremtid.

Kærlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Foredrag: Når sundheden bliver
livet om at gøre (v. professor Verner
Møller)
Der investeres i sundhed som aldrig før skønt ingen

Rundt om Campus
Faculty Club og Motionscentret: Hejsearbejde og afspærringer er forsinket
Den hidtil udmeldte plan for hejsearbejde og afspærringer af 16.5, 16.4, 22.5 og 22.4 er ændret. I weekenden
3.-4. december hejser vi byggematerialer til Faculty
Club og Motionscentret. Det larmende forarbejde er
dog allerede gået i gang. Skærearbejdet på begge bygninger foregår på hverdage hele dagen. Borearbejdet,
som er det arbejde, der larmer mest, finder for begge
bygningers vedkommende også sted på hverdage i uge
48, men kun i tidsrummet kl 7-9.
Yderligere information: www.sund.ku.dk/fcmc

Fusion af de våde fakulteter - høringsfasen
er i fuld gang
KU har udsendt materiale i høring vedr. fusion af FARMA, LIFE, NAT og SUND i to nye fakulteter. Høringsfasen foregår på hvert af de fire fakulteter, og på SUND
høres bl.a. råd, nævn og udvalg i disse dage.
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med sikkerhed kan sige hvad det er? Vi løber for livet
som var fanden i hælene på os. Og vi får tudet ørerne
fulde med krav om at spise sundt, dyrke mere motion,
afstå fra tobak og drikke mindre alkohol. Alligevel
bliver vi for en gennemsnitlig betragtning federe og
federe og fuldere og fuldere. Hvad ligger til grund?
Foredrag ved Verner Møller, professor og forskningsleder ved Center for Idræt, Aarhus Universitet.
Aftenen indledes med temagudstjeneste ved Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen.
Tid: tirsdag 22. november 2011, kl. 19
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst.
Du kan
• få en fortrolig og personlig samtale med ham om store
eller små problemstillinger;
• du kan spørge ham til råds om fx etiske spørgsmål;
• du kan spise hans gode chokoladebønner;
• du kan deltage i de arrangementer, som han og Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE
studerende.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
find ham på kontoret i hans træffetid.
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale

opfordres alle til både at forholde sig til de foreliggende
fusionsinput samt til at vurdere og evt. bidrage med
fagligt begrundede alternative forslag, som ikke
optræder i vedlagte høringsmateriale. Herunder
principielt også på tværs af de to foreslåede hovedspor:
NAT-LIFE/SUND-FARMA-VET.
Det er muligt at give sin mening til kende på http://
sund.ku.dk/fakultetet/fusion eller på KU-net på
https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/Sider/
default.aspx

Efterårsvalg på KU

ultimo november og kandidatlisterne er offentliggjort
på KUnet
KU afholder valg til bestyrelse, akademiske råd,
studienævn og ph.d.-udvalg, hvor der kan stemmes i
perioden 24. november kl. 10 til 28. november kl. 15.
Afgiv din stemme på KUnet under Selvbetjening >
Valg > Afstemning.

Høringen drejer sig om udkastet til bestyrelsens
beslutningsgrundlag, som er blevet til på baggrund af
den grovskitse, der blev fremlagt i september samt den
efterfølgende inputfase på fakulteterne. Materialet består dels af NAT-LIFE’s dels af VET- FARMA-SUND’s
forslag til ny organisering i to fakulteter.

VIP og TAP er på valg til bestyrelsen, hvor der er fredsvalg for TAP uden stemmeafgivelse, og kampvalg for
VIP med stemmeafgivelse. SUND’s ph.d.-studerende
skal stemme om pladsen i ph.d.-udvalgets repræsentationsområde ‘Klinik’, og vores studerende skal stemme
om pladserne i både Akademisk Råd og Studienævn
for Medicin.

Læs materialet på https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_
fakulteter/farma_sund/Sider/default.aspx

Kandidater til efterårsvalget kan ses på KUnet under
Selvbetjening > Valg > Valglister.

På SUND slutter den interne høringsfase den 17.
november 2011. Derefter bliver der udarbejdet fakultetsvise høringsnotater til KU samt lavet en koordineret
revision af FARMA, VET og SUND’s fusionsinput til
brug for bestyrelsens behandling den 15. december
2011.

Yderligere information: https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/Kandidater-til-valget-offentliggjort.aspx

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag

annoncer

6
6

Prægraduat forskningsår i pædiatri

Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Er du interesseret i pædiatri og astma?

UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL KURSUSUNDERVISNING MED TJENESTE
VED INSTITUT FOR CELLULÆR OG MOLEKYLÆR MEDICIN (ICMM) OG BIOMEDICINSK INSTITUT (BMI).

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma
Center (DBAC) ved Gentofte hospital.
Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder og deres børn med
fokus på astma, eksem og allergi; se www.bornogastma.dk
Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet,
hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder
med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med
børn, gennemføre meritgivende forskningsår med afsluttende eksamination,
skrive OSVAL opgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og forberede eget Ph.d. studium. Du vil endvidere indgå i et energisk og
kreativt klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 2012. Det vil være en fordel
at deltage i kurset ”Basal klinisk forskningstræning” der afholdes i januar/
februar, 2012. Tilmeldingsfristen til dette kursus er i slutningen af december,
2011.
Det er 13. år vi med fornøjelse inviterer medicinstuderende til at arbejde hos
os under denne ordning altid med stor succes.
Der er rig mulighed for at selv tilrettelægge dit projekt i samråd med professor Hans Bisgaard. Mulige projekter kunne omhandle børns sproglige udvikling (pædiatri og neurologi, i Næstved) eller tidlig detektion af børneastma
(ny lungefunktionsmetode).
Kontakt:
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist d. 20. november, 2011.

Et antal stillinger som timelønnede undervisningsassistenter til kurser i:
-

Basal Humanbiologi,
Cellens Kemiske Komponenter
Medicinsk Celle- og Vævsbiologi samt
Bevægeapparatet og Nervesystemet inkl. Dissektion

er ledige til besættelse i forårssemesteret 2012.
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, kun undtagelsesvis 5. semester.
Løn og Ansættelsesforhold: Lønnen udgør pr. 1/7-2011 kr. 567,38 inkl. forberedelse.
Ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds varsel fra medarbejderens side og
med
2 måneders varsel fra instituttets side. I begge tilfælde til udgangen af en måned.
Ansøgningsskemaet kan hentes på adressen: www.icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer/ eller udleveres hos StudieServiceCenteret, Panum Instituttet, lokale
15.1.17
Ansøgning stiles til: Bianca Houlind, StudieServiceCenteret, Panum Instituttet,
Blegdamsvej 3, 2200 København N og mærkes ”Undervisningsassistent” eller sendes
via mail til: biho@sund.ku.dk
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 4. januar 2012, kl. 12.00.

Vigtig information til de studerende:

Big n’ Juicy burgeren på McDonalds og Angus Xt på Burger King er ELENDIGE.
Mvh mundskænken (personens navn er redaktionen kendt)

Foredrag i Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Mødet afholdes i Auditoriet på Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K. Deltagelse er gratis og åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.
Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Inge Mønster Kjær, ph.d. studerende, Syddansk Universitet
Fattigdom som forbrydelse?
De danske fattiggårde husede mennesker, der ikke var i stand til at forsørge
sig selv. Årsagerne til fattigdommen var mange, og det var fattiggårdens
funktioner også. Den samme bygning rummede elementer af straf, omsorg,
pleje, tvangsarbejde, disciplinering og meget mere. Med eksempler fra danske
købstadsfattiggårde vil foredraget handle om, hvordan synet på de fattige slog
igennem i fattiglemmernes hverdag.

Klinikophold i New Zealand?
Jeg har en klinikplads tilbage i New
Zealand til salg ved Auckland University i sommeren 2012 af 5 ugers varighed.
Opholdet starter fra d. 2. juli 2012 frem
til d. 3. august 2012 ved Auckland City
Hospital. Dette ophold kan eventuelt
godkendes som VKO. Pladsen er på
neurokirurgisk afdeling (dette kan
desværre ikke ændres).
For at få pladsen skal du/I være på
kandidatuddannelsen og det er klart
en fordel at have bestået 2. semester
kandidat.
Desuden opkræves der en betaling på
1000 NZD (ca. 4312 kr.) pr. plads.
Der kræves også yderligere dokumentation som du kan høre nærmere om ved
henvendelse.
Er du interesseret kan du skrive til følgende mailadresse: rlx445@alumni.
ku.dk
Med venlig hilsen,
Thanikaivashan

TORTUR-FEST 2011???
TUTOR-FEST 2011???
FÅÅÅÅRK det – det bli’r den vildeste FEST
KOM TIL ÅRETS TEMAFEST – COLLEGEPARTY! - d. 26/11
Det bliver en zuper naijs fæst, med dj, beerpong og selfølgelig lækre college-people! Der fyres op for collegemusikken, sælges punch i baren og så kom og dyst mod de andre college-hold, og vis at I er de sejeste!
Der kan købes billetter for 1. og 2. semester af jeres tutor, eller d. 16. nov. kl. 12 foran Lundsgaard – be
there! Desuden er der åbent billetsalg for alle andre semestre efter d. 18. november!
Der er åbent billetsalg d. 23. NOVEMBER i Studenterklubben kl. 12 – 12.30. Billetterne er til den spændstige pris á 25 kr. Der sælges desuden billetter i døren til 50 kr.
– hårdt for s.u-pungen, så KØB dem i god tid!
Dørene vil være åbne mellem 20 og 22. Til de først ankomne, vil
der være gratis BEERPONG spil og præmier til dem der winger
den amerikanske fodbold bedst. Så kom i god tid og vis hvordan i
kan skruuu’ den boldt og drik’ den øl på ægte college-manér!

annoncer
Hej alle brugere af studenterhuset.
Driften af studenterhuset afholder d.
30/11 klokken 18:00 generalforsamling i
studenterhuset.
Jeg håber at nogle fra jeres foreninger vil
dukke op og deltage i driften af
vores fælles hus.
Formalia
Dirigent
Valg af referent.
Bestyrelsen /formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Indkomne forslag.
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af op til 5 bestyrelses medlemmer.
Valg af et ubegrænset antal bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.
Valg af intern revisor
Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
Evt.
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Seks måneders ophold i London - giv’ din karriere et pust!
Kære alle,
Vi søger en ung læge med interesse i relationen mellem kræft og de underliggende genetiske forandringer.
Proteomics afdelingen på Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalets Patologiafdeling er ved at igangsætte et samarbejde
om brystkræft med afdelingen ’Molecular Pathology’ of The Breakthrough Breast Cancer Research i London.
I de seneste år er der sket en stor udvikling i indsigten i de forskellige sygdommes underliggende genetiske forandringer.
Dette har i specialet patologi medført et paradigmeskift, da vi nu er ved at få indblik i relationen mellem morfologi – dvs.
de forandringer vi ser i mikroskopet - og forandringer på genetisk niveau. I vores projekt vil vi gå dybere ind i forskellige
subtyper og forstadier af brystkræft, for at se om vi kan finde forandringer i tumorens gener, som vil kunne give os yderligere information om tumoren. Måske kan vi forudse patientens sygdomsforløb, eller måske vil vi kunne finde en markør
for bestemte kræftyper som vil kunne bruges til targeteret medicin. I de seks måneder vil du arbejde i et laboratorium
som forsker i en international anerkendt forskningsgruppe. Du vil blive oplært i flere molekylærbiologiske teknikker og
vil få udvidet din viden om kræft, patologi og molekylærbiologi. Projektet vil kunne bruges til OSVAL, og i princippet vil
du blive medforfatter på de artikler, som dine forsøg bliver brugt til.
Jeg mener derfor, at det vil være en fantastisk karrieremulighed for en ung læge,
der har interesse i på sigt f.eks. at blive speciallæge i patologi. Du vil blive tilbudt
et sted at bo, en beskeden løn, samt masser af oplevelser!
Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen at kontakte mig:
Vera Timmermans, Tlf: 35455316 eller vera.timmermans.wielenga@rh.
regionh.dk

LULU ROUGE

ROSA LUX

Vi glæder os til samarbejdet !
Mvh,

2000F FT. JG

Skriv endelig hvis der er nogle spørgsmål

Prof Jorge S Reis-Filho, MD PhD FRCPath
Team Leader - Molecular Pathology

På vejene af bestyrelsen
Alexander Henriksen

José Moreira,
Senior Scientist

VJ HEJ FAR

Vera Timmermans Wielenga
Overlæge, dr.med.
STREET FREET

basisgrupper
SAMUEL CANTOR

LA CUCHINA SOM SISTEMA

LOU VAN

BASTUNGT FUNKTION ONE
PANUM
ELECTRIC Vol. V
ANLÆG
I KØSSEREN
Endnu engang åbner Studenterklubben dørene op for Panum Electric!!
Som altid GEIGER/LAWAETZ
ligger vores fokus på den elektroniske musik – på scenen i form af house, disco og techno, mens
Tør du kramme en HIV-positiv? Tør du give vedkomkøsseren retter kærlighedden mod dub, dubstep, UK Funky og drum’n’bass - og som noget nyt har vi denne
mende et kys? Ville du turde dele håndklæde, hvis VALTER/SEÑOR
N BASS
gang fåetERNESTO
fingrene i etSLUM
bastungt
Funktion One anlæg til køsseren!
der stod “brugt af HIV-smittede” oven over? Mange
mennesker ved godt, at ingen af de forestående ting
LINE-UP:
er farlige, men vælger alligevel at tage afstand. I
SOUSA/SCHMIDT
Sexekspressen mener vi at det vigtigste er, at alle
Đ LULU ROUGE
kan tale åbent om seksualitet og emner i relation
Đ ROSA LUX
hertil - også emner, som kan være tabubelagte
Đ 2000F feat. JG
og fordomsbeĐ LA CUCHINA SOM SISTEMA
fængte. En
Đ SLUM N BASS
god måde at
Đ SOUSA/SCHMIDT
opnå dette
Đ LOU VAN
mål er bl.a.
Đ SAMUEL CANTOR
ved at oplyse i
Đ STREET FREET
folkeskolen og
Đ SENOR ERNESTO
vi har brug for
Đ VALTER NIEMELA
din hjælp!
Đ GEIGER/LAWAETZ
Đ VISUALS: VJ HEJ FAR
1. december
PANUMELECTRIC.DK / FRI ENTRÉ MED SUND-STUDIEKORT (+1 GÆST) / HUSK KONTANTER / 18.11.2011 / 14:00 - 04:00
er World AIDS
SCENEN
Day! Kom med
17-18 GEIGER/LAWAETZ/FREET
hen i studen18-20 ROSA LUX
terhuset kl.
20-22 VALTER/SENOR ERNESTO
17.00 til årets sidste månedsmøde og lær mere
Foredrag om Doping og
22-23 SOUSA/SCHMIDT
om, hvordan DU kan hjælpe os med at oplyse i
Udholdenhedssport
23-01 GEIGER/LAWAETZ
folkeskolerne om bl.a. HIV/AIDS og aflive nogle
01-02.30 LULU ROUGE
af de myter og fordomme, som stadig florerer i
SIMS har fået Jakob Mørkeberg, en af verdens
02.30-05 SAMUEL CANTOR & LOU VAN
Danmark i 2011.
førende dopingforskere og en af bagmændene bag
+ LIVE VISUALS: VJ HEJ FAR
cykelholdet CSC’s Antidoping projekt, til at komme
Til mødet er der kaffe og kage, og underviserne
og fortælle om bloddoping. Som prikken over i’et
KØSSEREN
fra november fortæller kort om deres oplevelser.
kommer Rie Harboe Nielsen, læge og ph.d. studer18-20 SLUM N BASS
Bagefter mødet, som varer en time, er der mulighed
ende på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg
20-22 2000F feat. JG
for at blive til pizza og hygge, hvis man har tid.
Hospital, og afrunder en spændende og lærerig
22-24 STREET FREET
eftermiddag med at fortælle om de fysiologiske
24-02
LA
CUCHINA
SOM
SISTEMA
Tag din læsemakker i hånden og kig forbi i stupåvirkninger ekstrem udholdenhedssport har på
+
BASTUNGT
FUNKTION
ONE
ANLÆG
denterhuset kl. 17.00,
kroppen.
d. 1. december! Vi
ADGANG
glæder os rigtig meget
Dette spændende arrangement løber af stablen:
Fri entré med SUND-studiekort ( + 1 gæst)
til at se dig!
16/11 2011 klokken 16:15-17:30 i lok. 29.01.32
Gæster registreres ved navn
(Der vil være kaffe og kage imellem foredragene)
Indgang
lukker
kl.
04
Sexekspressen - PanForedraget er åbent for alle!
Kom tidligt og undgå kø!
ums Hyggeligste BasisHusk
som
altid
kontanterne
gruppe!

Sexekspressens månedsmøde d. 1.
december!

18.11.2011

Panum
ELECTR C

Vi glæder os!
<3 Panum Electric Arrangørudvalget

P

E
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basisgrupper
IMCC julefrokost

Basal Neurologisk Undersøgelse

Kom til vores kursus og lær den basale
neurologiske undersøgelse!
Mandag d. 21/11 Kl. 16.00 i lokale 1.2.18
Vores underviser er Bo Biering-Sørensen fra
Neurologisk Afd., Glostrup. Vi kører cases som
også illustrerer abnormale fund.
Deltagelse er gratis for medlemmer, og koster 50
kr. for ikke-medlemmer.

25. nov kl. 18.30 i Studenterklubben
Vi inviterer til et brag af en aften med fællesspisning, dans og fest til den sidste går ned! Julefrokosten
er for ALLE, ikke kun IMCCere. Det koster kun 20
kr at deltage, så hvad venter du på? –tilmeld dig
med det samme!
Vi glæder os til at se jer alle til årets julefrokost!

Tilmelding sker ved at skrive en mail til
basalneuro2011@forniks.dk med:

Tilmeld dig eventet ”IMCC julefrokost København” på facebook, og få mere info.

Dit navn
Dit telefonnummer
Din KU-net mailadresse
Tilmeldingen er åben. Der er stadig ledige
pladser. Vi uddeler pladserne efter først-til-mølle.
Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS (FOReningen for Neuro Interesserede
Københavnske Studerende)

FORSKNING ER FEDT –
forskning i udlandet er federe
Tag med IMCC Research Exchange til udlandet
og få en afveksling fra bøgerne eller få en
spændende sommerferie. Forskningsopholdene
er typisk af en måneds varighed, dog kan en
del af disse ophold forlænges. IMCC Research
Exchange sørger for kontakten med værtslandet,
du får stillet en bolig til rådighed og minimum
et måltid om dagen under hele opholdet. Mød
mennesker fra hele verden samtidig med at du får
en enestående mulighed for at forske i et projekt
efter eget ønske. Prisen for opholdet er 2800kr. og
du har mulighed for at få 500 kr. tilbage, hvis du
efterfølgende skriver en rapport om dit ophold.
Det eneste, du skal gøre, er at udfylde
ansøgningsformularen på www.imcc.dk inden
d. 1. december 2011 og købe flybilletten, så er
du parat til at få ny viden, nye oplevelser og en
masse nye venner fra hele verden!

Oplæg og månedsmøde.
GO -Gruppen for medicinstuderende med interesse
i gynækologi og obstetrik
holder månedsmøde

Vi har pladser i Canada, Italien, Japan,
Libanon, USA, samt andre højt kvalificerede
forskningssteder. Læs mere på www.imcc.dk

onsdag den 30.november kl 17.00 i sofastuen

Vil du på jobmission?

Vidste du, at 80 % af alle, der forfølges pga. deres tro
er kristne? At det drejer sig om mere end 100 mio.
kristne, der hver dag betaler en høj pris for deres
tro? Faktisk lever 2/3 af verdens befolkning i lande
med begrænset religionsfrihed.
Du kan rejse ud til sådanne lande og arbejde/studere samtidig med, at du er en opmuntring for de
kristne i landet og deler din tro med de mennesker,
du møder.
”Jobmission” støtter disse intentionelle udlandsophold og kommer og fortæller om den spændende
mulighed for at kombinere din sundhedsvidenskabelige faglighed som studerende/færdiguddannet
med din kristne tro.
Kom og bliv inspireret 17. november kl. 16.3019.30 i Store Mødesal.
Der vil være kaffe- og kagepause og senere aftensmad. Meld dig til på Facebookeventet ”Jobmission”
eller til elisabeth.orskov@gmail.com.
Kærlig hilsen Kristne Medicinere

Generalforsamling i PMS
– ændring af dato!
PMS holder månedsmøde d. 8. dec. kl.17 i
Studenterhuset.
Efter månedsmødet er der generalforsamling.
Foreløbig dagsorden
1. Beretning fra formanden (inklusive farvel
og tak)
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Forslag om vedtægtsændring, så medlemskab af
PMS forudsætter, at man står på en medlemsliste.
4. Valg til bestyrelsen
5. Eventuelt.
Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for
MedicinStuderende

En oversigt over de forskellige
forskningsprojekter i de enkelte lande udbydes
på vores database på hjemmesiden: http://www.
ifmsa.net/public/searchredb.php

Oplægget er denne gang om studenterforskning,
hvor flere af Go´s medlemmer vil bidrage med egne
erfaringer og gode råd, så kom og bliv inspireret.
Alle er velkomne til vores meget hyggelige
månedsmøder.

Alle semestertrin og studieretninger på SUND er
velkomne til at søge!

Vel mødt
GO

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Tilmeld dig vores gruppe på Facebook!

Dana Cotong, Lokalformand København
Research-kbh@imcc.dk

Foredrag:

”Hvordan bliver man kirurg?”
ved Thomas Boel
Tirsdag d. 15. November kl. 16.15-18.15
Lokale 29.01.32

Foredrag i videnskabsetik

Kom og tag din læsemakker eller kollega med!

PUFF inviterer alle interesserede til foredrag i videnskabsetik.
Store Mødesal den 23 november kl. 16.15.
Alle er velkommen!

For mere info om PUFF og studenterforskning se vår
hjemmeside: www.puffnet.dk

Skal du lave forskning kan du ikke undgå at skulle
indtænke etik.
PUFF ønsker derfor at give en god introduktion til
voresvidenskabsetiske system i Danmark.

•
•

Program:
16.15-17:00: Lektor Peter Rossel:Det historiske grundlag for det moderne videnskabsetiske system.

•

17:20-18:0: Specialkonsulent Susanne Pihl Jakobsen:
Komitesystemets opbygning, patientrettigheder,
risikovurdering og anmeldelsespligt.

Kommende PUFF arrangementer:

•

SAS kursus, 4 dage i november
Kursus i basal statistik, 5 eftermiddage
i november og december
Foredrag i videnskabsetik, onsdag d. 23.
november kl. 16.15 i store mødesal
Månedsmøde og julehygge, tirsdag d. 6.
december kl. 16 i store mødesal

Kom til Sehat’s månedsmøde og hør oplæg omhandlende ”Stamcellebehandling af Hjertepatienter”
ved Læge og Ph.d.-forsker Abbas A. Qayyam fra
Rigshospitalet.
Mødet afholdes d. 21. Novebemer 2011 kl 17:0018:30 i Lille mødesal , Panum
Vel Mødt

Kredsforeningen
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Vidste du at...
du i FADLs Sekretariat kan få spændende kittelgejl, der er skræddersyet til dit
semestertrin, håndbøger og journalkoncepter til henholdsvis 7. og 10. semester.
Husk at få det nyeste rabatklistermærke
til dit studiekort, så du kan få rabat,
næste gang du handler hos en af FADLs
samarbejdspartnere. Se mere på FADLs
hjemmeside www.fadl.dk eller i semesterhæftet.

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag, tirsdag & onsdag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7 Torsdag: kl. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Ny forbedret åbningstid i FADL-huset
Som en del af arbejdet med at gøre FADL mere tilgængelig i det daglige, har vi gjort voresåbningstider i receptionen mere ”brugervenlige” for medlemmerne.
Vi holder nu åbent hver dag mandag-fredag fra kl. 8:00 til 18:00, hvor der er adgang til
ekspeditionen. Der vil dog fortsat være tidspunkter i denne nye åbningstid, hvor du ikke
kan få svar her-og-nu på de mere specifikke spørgsmål om forsikring, løn mm., men generelt forbedrer vi nu vores service over for medlemmerne.

Codan forsikring via FADL
I december måned udsender FADL
opkrævning for Codans forsikring for
året 2012.
I den forbindelse skal du være opmærksom, hvis du:
• bliver kandidat i januar 2012
• ønsker at ændre din forsikring
Kandidat
Hvis du bliver kandidat i januar måned,
har du to muligheder vedr. din Codan
forsikring:
• du kan beholde forsikringen resten af
det år, hvor du bliver kandidat (2012)
• du kan afmelde din forsikring, så du
pr. 1/1 2012 ikke længere er forsikret via
Codan
Hvis du vælger at beholde forsikringen
i 2012, skal du ikke foretage dig noget.
Den kører automatisk videre i hele 2012.
Og vi sørger for at afmelde forsikringen
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pr. 31/12 2012.
Du skal bare huske at give besked skriftligt
til FADL, når du bliver kandidat, så sørger vi
for at udmelde dig af FADL.
Send en mail til kkf@fadl.dk og husk, at
oplyse dit navn, cpr-nummer.

Eventyrsport
Hos Eventyrsport får du 10% ved køb
indtil 500,00 kr. og 20% ved køb herover.
Eventyrsport forhandler blandt andet alle
Haglöfs varer, Silva, Craft, Leatherman og
Primus.
I sortimentet finder du blandt andet:

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med Codans
forsikring i 2012, skal du huske at afmelde
den SENEST 1/12 2011. Ellers fortsætter
forsikringen automatisk det efterfølgende år.

• Tasker

Ændring af forsikringen
Hvis du ønsker at ændre din forsikring, skal
du sende en mail til kkf@fadl.dk SENEST
1/12 2011.

• T-shirts, bukser og svedtransporterende
tøj mv.

Og husk at give besked, hvis du har skiftet
adresse.

• Jakker med windstopper og Gore-tex
• Sko og støvler

Du finder Eventyrsport ved Nørreport
Station.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte FADL, Københavns Kredsforening
via mail kkf@fadl.dk eller på telefon 3520
0250.

Rabat på FADLs Forlags bøger
Som medlem af FADL får du:
• Bøger fra FADLs Forlag til særlig FADL-medlemspris svarende til 15% rabat i forhold til
normalprisen
• Volumenkøbsfordele: Særlig lav FADL-medlemspris ved køb af bogpakker.
• Andre varer: 15% rabat på stetoskoper, kitler, dissektionssæt og KU-logovarer

Kommende aktiviteter
» 23. nov: Repræsentantskabsmøde
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redaktionelt

KIM JONG-IL
Kim Jong-il er som nogle af jer nok ved den ikke helt officielle Præsident af
Nordkorea. Inden hans far døde erklærede han ham ”The Eternal President”.
Kim Jong-il’s officielle biografi fortæller mange spændende ting bl.a. hvordan
han blev født på Det Hellige Bjerg Baektul under en dobbelt regnbue (se i øvrigt
”double rainbow” på youtube). Undertegnede tænker at facts om Kim Jong-il
bliver de nye 'Chuck Norris facts'......
Men det stopper naturligvis ikke der…..
Kim Jong-il defækerer og urinerer ikke ligesom andre mennesker.
Den første gang Kim Jong-il spillede golf gik
han ifølge officielle kilder 38 under par og 11
hole in one’s
Kim Jong-il har planer om at løse hungersnød
problemet i Nordkorea ved at avle gigantiske
kaniner
På et tidspunkt var Kim Jong-il verdens
førende Hennessy køber med en årlig import
for 700.000 dollars
Kim Jong-il får arbejdere til at inspicere hvert
enkelt riskorn han skal spise for at få den den
bedste størrelse og farve riskorn hver gang
Kim Jong-il får injiceret jomfrublod for at forblive ung
Borgere i Nordkorea får at vide at Kim Jongil og hans far lavede verden og kontrollerer
vejret
Kim Jong-il er ikke særlig høj (161,5 cm) og
det er han lidt ked af. Faktisk hader han konceptet lave folk så meget at han har fået alle
lave folk i Pyongyang sendt ud på en øde ø
så deres højde (eller mangel på samme) ikke
kommer til at spredes til fremtidige generationer.
Mia Joe / mok.red

redaktionelt
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Hvem er smukkest på Panum, dér??
PJ og AM giver dig svaret her!
KØDMARKED!!!

De sødeste, dejlige piger

I dennes uges Mok har Anna Martha og Peter James påtaget sig den vigtige opgave at
lave en meget kvalificeret bedømmelse af, hvem der fremstår smukkest i Scorebogen.

1. semester (sommerstart): Molly (hold 111)

1. semester (vinterstart): Tamara (hold 105v)

Koncepet er således:
Både PJ og AM har nøje studeret Scorebogen, og PJ har lavet en liste over de sødeste,
smukkeste og lækreste piger for hvert semester. Ligeledes har AM lavet en liste over
fyrene. HOTHOTHOT!!

2. semester: Isabella (hold 206)

Deuover har vi givet en række specialpriser til andre, der gør sig særligt bemærkede i
Scorebogen. Mest for at få det til at fylde. For alle er jo i virkeligheden mest interesserede
i at se pige/fyre-listen!

4. semester: Catharina H (hold 402)

Aldrig har der været mere på spil ved at være med i Scorebogen! Eternal glory vindes
og opskruede drømme knuses!

6. semester: Signe (Hvidovre 8)

3. semester: Maria (hold 305)

5. semester: Nanna (hold 510)

7. semester: Nathalie (Herlev)

De frække drenge
1. semester (vinterstart): Jacob (hold 106v)
1. semester (sommerstart): Lasse (hold 110)
2. semester: Frederik (hold 207)

8. semester: Mette (Bispebjerg 7)
9. semester: Anne-Sophie (Gentofte/
Roskilde)
10. semester: Lærke (1)
11. semester: Ida (1)
12. semester: Janni (rul 3)

3. semester: Morten M (hold 310)
4. semester: Nion (hold 404)

Smarteste, hippeste
vejlederbillede går
selvfølgelig til gruppe
Amor!!

5. semester: Thomas (hold 508)
6. semester: Martin (Herlev 6)
7. semester: nummer 24 (Riget)

Prisen for
absolut
lækreste
scoredreng går
til den store
stærke
ANGUS
STEVNER!

8. semester: Anders (Herlev)
9. semester: Christian V (Hillerød)
10. semester: Ivan (3)
11. semester: Anders (2)
12. semester: Magnus (rul 2 billed 1)

Prisen for bedste basisgruppebillede går,
selvfølgelig, til MOKredaktionen selv!

Det generelt bedst
udseende hold vurderes uden tvivl til
at være 8. semesters hold 8 på Bispebjerg! I er nogle
heldige mænd (og
dame) at få lov til
at kigge på hinanden hver dag!

Til hold 308 tildeles
MOKs specialpris for
ekstraordinær kampgejst. Hele holdet
har valgt et Ibizatema, med det tydelige
statement "3. - det'
jo ren ferie!". Det
håber vi for Jer at I
får ret i!
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Panum Acoustic / Bandaften 2011
L¿rdag den 19. Nov. i Studenterklubben

Masser af fede live
bands hele aftenen

...On the Trois, Of the Valley, ��������,
The Vault, genKent, Nylon og IllÊStar...
Fri bar mellem kl 19 og 20,

billige bar

priser resten af aftenen!

Alle er velkomne, meld jer til via facebook på
"Panum Acoustic" så står jeres navn automatisk i
døren!

D¿rene Œbner kl 19,

Entr� 20 kr - ÒHusk kontanterÓ

