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Det sker i ugen
201

1-20

Onsdag:

-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

Grafik

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.

Torsdag:

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
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MOK nr 17, årgang 44 udkommer
Åbent hus hos Midtdjursk Traktorcenter A/S starter!
Sutur 2 v. SAKS. Se s. 5.
Sangaften på Café Blom desværre aflyst. Se søndag.
Gode scoremuligheder, hvis du er født i jomfruens tegn

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.

Fredag:

Markus og Peter James vågner op med kvinderne i
deres liv, eftersom de er født i jomfruens tegn

Lørdag:

Markus er blevet kæreste med sin torsdagsscoring

Søndag:

Sangaften på Café Blom (starter kl 16, slutter senest 18)

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

PJ er ambivalent.

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.
Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Mandag:
Tirsdag:

12.00 MOK's DEADLINE
Fastelavnsfest i FADL-huset kl 17-20
Den lækreste pige på 1. semester får gratis øl på MOK
Bamsehospitalet månedsmøde kl 16 i Studenterhuset
Kristne Medicinere generalforsamling kl 18. Se s. 5

Denne uges forside: FADL

Denne
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

redaktion

Markus(Ansv. Red.)

Studienævnet for Medicin

Jonas

David

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)
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

Peter James

Kasper Aa

Erik

Anna Martha

Dennis 2

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

redaktionelt
Sex i Afrika
Du er en 15-årig pige fra Kenya. Du bliver udsat for
den første af det der over dit liv garanteret bliver til
flere voldtægter. Der er en fysisk konsekvens af denne
første voldtægt.
Hvad vil du helst have, at denne konsekvens skal være:
at du har fået HIV, eller at du er blevet gravid?
Denne artikel handler om at du for alt i verden ikke
vil være gravid!
Graviditet er den største dødsårsag blandt unge kvinder
i Subsahara (Afrika syd for Sahara). For en ung afrikansk pige (<19 år) er alt ved en graviditet potentielt
livstruende. Komplikationer ved selve graviditeten
fødslen, og evt. abort, truer millioner af unge pigers liv,
inden det for alvor er gået i gang. Og for langt størstedelens vedkommende går de gennem disse komplikationer,
og frygten for dem, uden adgang til nogen form for
sundhedsfaglig vejledning. Komplikationer, som knytter sig til selve graviditeten kan eksempelvis være en
uterusruptur pga. fysisk underudvikling grundet lav
alder og malnutritrion. Hvad angår selve fødslen, så er
obstetriske fistulae en relativt normal komplikation,
som kan have katastrofale følger for den unge pige (se
faktaboks).
Abort er ulovligt i de fleste lande i Subsahara, og udføres
af uuddannede medborgere i uhygiejniske lokaler med
uhygiejniske instrumenter. ”Strikkenålsproceduren”
er en meget almindelig form for illegal abort, hvor man
med et skarpt instrument provokerer endometriet til at
afstødes og derved afbryde svangerskabet. ”Proceduren”
fører ofte til livsfarlige blødninger, og perforationer med
efterfølgende infektioner af uterus, tarme og endda ventriklen. Abort er således ikke et reelt alternativ til farerne
ved at gennemføre graviditeten.
Hvis de afrikanske piger havde tilstrækkelig adgang
til prævention, og derudover var i stand til at anvende
denne, ville der årligt kunne undgås 52 millioner
uønskede graviditeter i Subsahara. Dette vil forhindre
mere end to trediedele af de uønskede fødsler. Alt i alt
vil tilstrækkelig adgang til prævention kunne mindske
mødredødeligheden med 70%. Der er altså alvorlig
mangel på adgang til prævention som kondomer, p-piller, p-ringe eller p-stave. I Uganda er der for eksempel
gennemsnitlig kun tre kondomer til rådighed per person om året - og eftersom afrikanerne ikke er mindre
glade for sex end os danskere, så kan man tænke sig
til at der bliver dyrket utrolig meget ubeskyttet sex

hvert år, som nemt kunne være undgået.

lemer med graviditet hos unge afrikanske piger. Som
en del af projektet er oprettet en facebookside, som
hedder ”Sex og Samfund International”, og som giver
os alle mulighed for direkte at hjælpe de afrikanske
piger. Kilroy Travels har nemlig valgt at donere 1 stk
kondom og 1kr til oplysningsarbejde for hver person,
som går ind og liker Sex og Samfund International. Så
her skal følge en stærk opfordring: gå ind og like siden,
og vær på den måde med til at hjælpe de afrikanske
piger, til en forhåbentlig lidt lysere ungdom.

Den helt store udfordring ligger dog ikke i at skabe
en adgang til præventionsmidlerne (selvom dette
ER en stor udfordring i sig selv), men i at oplyse de
mange millioner afrikanske piger om brugen af disse.
Derudover er der en generel modvilje i den afrikanske
mandlige befolkning mod enhver brug af prævention
– måske er det at ”omvende” mændene, der vil vise
sig som den største udfordring. De afrikanske piger
kender godt til eksistensen af præventionsmidler, og
Peter James/MOK-red
er generelt også meget villige til at bruge dem, hvis de
havde mulighed for det. En god præventionsløsning for
disse kvinder vil fx være en p-stav – ved brugen af
denne behøver kvinden ikke at gøre en aktiv ind- FAKTA-BOKS: Obstetrisk fistula
sats for at have sikker sex, og hun behøver ikke at
En obstetrisk fistula er en fistula, som er opstået under
fortælle sin mand at hun er på prævention.
Vi har altså en situation, hvor en graviditet er
nærmest umulig at undgå, selv i en ung alder, den
er meget farlig at afbryde, meget farlig at gå igennem, og meget farlig at leve med efterfølgende (jf
fakta-boks). Afrika har altså et stort problem i det
at man risikerer at tabe en helt ungdomsårgang på
jorden. De afrikanske kvinder, og deres børn, udgør
Afrikas fremtid, og formår man ikke at afhjælpe
de enorme problemer, som jeg her har beskrevet,
står kontinentet over for en meget svær fremtid
– sværere end den ser ud i forvejen.
Det er altså en meget stor, og meget vigtig, udfordring, Afrika står over for. Men vi kan gøre
vores for at hjælpe til. For som kommende læger
har, og får, vi en enestående mulighed for at ændre
på hvert af disse tre trin: adgang til prævention,
oplysning om sikker sex og graviditet, og omvending af usunde indstillinger til sex og abort. Vi har
muligheden for at dele vores ekspertise med den
del af verdensbefolkningen, som har allermest brug
for det. En altoverskyggende andel af de unge afrikanske piger, som hvert år dør af komplikationer
i forbindelse med graviditet og fødsel, har aldrig
modtaget råd og vejledning omkring sex og graviditet, fra en læge eller andet relevant sundhedspersonale. Vi som lægestuderende har muligheden
for at give de afrikanske piger denne mere end
potentielt livreddende vejledning og behandling,
ved at besøge regionen, og lægge blot en lille smule
af vores karrieres arbejdskraft dernede.
Denne artikel er skrevet i forlængelse af en kampagne, som Sex og Samfund kører, kaldet Sign Of
Life. Sign Of Life er en internationalt kampagne,
som har til formål at oplyse om de omtalte prob-

Diagnostiske Quiz:

Langeland - Danmarks smukkeste ferie-ø - sætter i denne uge rammerne for din diagnostiske prøvelse. Du
har forsøgt at komme til Danmarks største havefest, men taget fejl af datoerne, og kommet 12-20 dage for
sent. Pladsen er nu rømmet for telte, og tilbage er nu kun skrald og et par enkelte skæve eksistenser, der
endnu ikke er kommet afsted. I din skuffelse bliver du antastet af en ung mand i boxere og hawai-skjorte
og cowboyderstøvler. Han spørger dig hvad der er galt med ham, hvilket du undrer dig over, til du indser,
at du faktisk er klædt ud som læge - temaet i den lejr, du troede du skulle bo i. Da du jo ved et og andet
om lægevidenskab, spørger du ham, hvad han mener.
Han fortæller at han har feber, og kulderystelser og haft kastet en del op. Faktisk har han stadig meget
kvalme, og ondt i lænd og mave. På trods af et stadigt stort indtag af øl-bajere pisser han kun 1 gang om
dagen, fortæller han.
Du beder ham pisse i et plastic-krus, og ser straks at det skummer. Ved nærmere undersøgelse, kan du
mærke en bismag af jern, som du synes du plejer smage i urin. Du bemærker blødninger i conjunctiva, men
manden siger han ikke har røget hash siden festivallen for 12-20 dage siden. Desuden fortæller han at det
i øvrigt er hans kammerats briller, som pludseligt har hjulpet hans syn. Han plejer ikke at bruge briller.

Den Basale Quiz:
Hvad beskriver Orams tegn?
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Af Andy og David

Sidste Uge:
Svaret på den diagnostiske quiz sidste uge er: autosomal dominant polycystisk
nyresygdom ADPKD
Den basale: 5. metacarpfraktur .
Ugens vinder er Hafsa, som har svaret fuldstændigt korrekt på begge
Quizzer!
Du kan hente en præmie på MOK på mandag!

fødsel. En fistula er en abnormal passage mellem
to epitelbeklædte hulrum, som ikke er naturligt
forbundne. Obstetriske fistulae opdeles i vesicovaginale
og rectovaginale fistulae, som er fistulae mellem hhv.
urinblære og vagina, og rectum og vagina. Disse opstår
under fødslen som følge af kompression af de til vagina
tilstødende væv, almindeligvis af barnets hoved, som er for
stort til at passere. De unge pigers fysiske underudvikling
besværliggør en almindelig vaginal fødsel i sådan en
grad at barnet sidder fast under fødslen i så lang tid
at det komprimerede væv bliver nekrotisk og henfalder
til en obstetrisk fistula. Konsekvenserne ved at have en
obstetrisk fistula er for en ung afrikansk pige absolut
uoverskuelige, og distalt livstruende. Rent medicinsk
ses de efterfølgende underlivsinfektioner mm. at være de
alvorligste komplikationer, men subjektivt må fremhæves
de sociale komplikationer som direkte livstruende.
Obstetriske fistuale fører til afførings- og urininkontinens,
til stor gene for moderen, som er i stor fare for at blive
udstødt af samfundet, og således ikke vil være i stand til
at forsøge hverken sig selv eller sin nyfødte, forudsat at
denne er i live.
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Sexekspressens Vinterseminar!
2. weekend i marts (9/311/3) afholder Sexekspressen det årlige weekendseminar på Oruphøj i Hvalsø.
Formålene med seminaret er bl.a. at uddanne nye
medlemmer i hvordan vi seksualunderviser, ryste
vores lokalafdeling godt sammen, få et indblik i
udvalgte problemstillinger vedr. kønssygdomme
samt ikke mindst - at have en fantastisk weekend
i godt selskab!
I år indeholder seminaret et foredrag om håndtering
af vanskelige problemstillinger ifm. seksualundervisning. Herudover får vi besøg af en sexolog med
en hemmelig dagsorden.
Fredag samt lørdag aften er sat af til temafest og
fri leg!
Disse 3 dages herligheder, får du for den nette sum
af kr. 150,-! Der er desværre et begrænset antal
sovepladser, og det kommer derfor til at fungere
efter først-til-mølle! Så tilmeld dig hurtigst muligt,
og glæd dig til en fantastisk weekend med dine mest
sexede venner!

basisgrupper
A- to the Awesome Aktivitetsdag i
Studenterhuset!

Er du eller din basisgruppe tit i studenterhuset og
kunne I godt tænke jer, at der var lidt federe?
SÅ kom til aktivitetsdag d. 25. februar i Studenterhuset og slip din indre handyman/handywoman løs!!
Vi skal først og fremmest ordne køkkenet i Studenteren, så selv Cillit BANG vil være misundelige..
Basisgruppernes lokaler og loungen trænger også
en kærlig hånd – Og
Der vil være sodavand, pizza og råhygge for de
hårdtarbejdende alt-mulig-mænd og kvinder – Det
hele på Driftsgruppens regning.
SÅ kom og vær med til at gøre Studenterhuset
Nice & Clean til glæde for dig selv og dine medstuderende!
Med venlig hilsen
Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset
(SDS)
PS. Har du forslag til hvad der kunne gøres bedre
eller synes du, der er nogle ting der godt kunne
fikses lidt op i Studenterhuset?
Skriv til Driften på: driftsgruppen.
studenterhuset@gmail.com

Tilmelding foregår ligesom sidste år, ved at sende
en mail til:
6xseminar@gmail.com
og derefter udfylde den korte formular du får
tilsendt i gensvar.

Næste månedsmøde afholdes på Kvindernes Internationale Kampdag – torsdag d. 8. marts i studenterhuset! Bemærk, at den normale mødedag
(første torsdag i måneden) er flyttet til fra 1. marts
til 8. marts, på grund af IMCC’s Infodag.

Vi glæder os til at se DIG i Sexekspressen - Panums
hyggeligste basisgruppe!

FORSKNING I TJEKKIET!
Vil du prøve kræfter af med forskning af høj kvalitet? Har du ikke lavet planer til sommer endnu?
IMCC Research Exchange tilbyder et forskningsophold i Tjekkiet af en måneds varighed. Tjekkiet
byder på seriøs forskning og mange interessante
projekter, lige fra sportsmedicin- til neurologisk- til
pædiatriskrelaterede forskningsprojekter. En oversigt over de forskellige forskningsprojekter findes
på vores database på hjemmesiden: http://www.
ifmsa.net/public/searchredb.php
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.
Læs mere på: http://imcc.dk/aktiviteter/udvekslingog-klinikophold/research-exchange/
For yderligere spørgsmå,l kontakt venligst:
Dana Cotong, Lokalformand København
Research-kbh@imcc.dk

SIMS og FORNIKS vil gerne invitere Jer til

SUND Cup
som er en indendørs fodboldturnering for alle grupperne på SUND.
Arrangementet foregår:
Lørdag d. 10 marts 2012 kl. 16 i Nørrebrohallen
(Nørrebrogade 208,
2200 København N).
Det er et socialt, underholdende og hyggeligt event,
hvor man får
muligheden til at lære hinanden bedre at kende
både internt i
grupperne og på tværs af grupperne.
Der vil blive sørget for musik, snacks og præmier.
Præmierne gives for
bedste hold og bedste udklædning, så vær kreative.
Hver gruppe skal stille med et hold på min. 7
spillere (både
drenge og piger). Pigemål tæller for 2.
Hvis man ikke kan stille med 7 spillere, kan man
låne af andre grupper.
Det hele er for sjov, og efter turneringen vil der
være frit spil med
blandet hold for dem der stadig har kræfter
tilbage.

Sexekspressens månedsmøde!

Alle studerende på Panum er meget velkomne til
at kigge forbi studenterhuset og høre mere om
Sexekspressen og vores arbejde med frivillig seksualundervisning i 7.-10. klasse. Mødet varer ca. 1 time
og der serveres kaffe, the og forfriskninger.

Kære Studentergruppe!

KOM TIL IMCC INFODAG D.
1. MARTS KL. 16.15 I LUNDSGAARD
IMCC er en organisation for studerende, der har lyst
til at lave frivilligt sundhedsarbejde inden for områderne udviklings – og hjælpearbejde, undervisning
og oplysning samt udveksling og klinikophold. Vi
er både en seriøs og sjov organisation, der primært
betår af medicinstuderende, men flere og flere
studieretninger kommer til.

For at deltage skal man til m e l d e s i g t i l
naestformand@forniks.dk
senest d. 8. marts og indbetale 200 kr. til kontonr.:
2133 0712801549.
Spillereglerne for turneringen får I tilsendt efter
i har tilmeldt.
Med Venlig Hilsen
SIMS og FORNIKS
Ve d s p ø r g s m å l s k r i v e s t i l m a i l :
naestformand@forniks.dk
Vi vil gerne have hurtig feedback på om det kan
have interesse for at
se om det kan lade sig gøre.
Mvh Alexander Henriksen
FORNIKS

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med
alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksualundervisning i folkeskoler til udviklingsprojekter
i Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m.
Derudover kan du gennem IMCC deltage på kurser
inden for fundraising, konflikthåndtering, projektledelse og kommunikation. Evner, som vil komme
dig til gavn som fremtidig læge.
IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af semester, by og landegrænser, hygge og fede fester.
Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din
læsemakker under armen og find udaf hvad IMCC
kan tilbyde dig.
Program for IMCC INFODAG - torsdag d. 1.
marts:
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de
enkelte projekter
Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation af
alle projekter, trækker vi alle ud til området foran
Lundsgaard, hvor repræsentanter fra alle undergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt og står klar
til at svare på spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!
Lokalbestyrelsen IMCC København

Bamsehospitalet
månedsmøde
Bamsehospitalet holder månedsmøde i studenterhuset tirsdag d. 21. februar kl. 16.
Vi skal i gang med at arrangere det næste bamsehospital til foråret, så hvis du har lyst til at høre noget
mere om gruppen eller være med til at arrangere
et bamsehospital, så kom med til mødet!

basisgrupper
Generalforsamling i Kristne
Medicinere

Tirsdag d. 21. februar afholder Kristne Medicinere ordinær generalforsamling kl. 18.00 på
Refsnæsgade 41 3. tv, Nørrebro.
Dagsorden:
* Aftensmad ad modum awesome
* Valg af dirigent
* Formandens årsberetning
* Kassererens årsberetning
* Ordet er frit
* Valg til bestyrelsen
* Evt.
Alle er velkomne. Vel mødt!
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Studenter klubben
holder
lukket!!
Da medicinerrevyen låner
vores dejlige lokaler, er studenterklubben lukket fra onsdag d. 15. februar til tirsdag
d. 28. februar.
Vi glæder os til at se revy!!!!!

Månedsmøde!!!!
SAKS kalder til månedsmøde:

Tirsdag d. 14. Februar 2012.
Kl. 16.15
I studenterhuset store mødesal.
Der vil endvidere være mulighed
for at købe sutursæt for medlemmer.

Kursus i sutur 2

PUFF er en basisgruppe for alle forsknings interesserede.
På www.puffnet.dk kan man finde masser af information og vejledninger om forskningsmuligheder
for studerende og arrangementer for forskningsinteresserede studerende.

Sutur 2 er for dig der har været
til vores sutur 1 kursus, til
FADLs eller CeKUs tilsvarende
kurser, eller har erfaring fra
klinikophold. Du skal kunne
bruge dine suturinstrumenter,
men behøver ikke nødvendigvis
at huske alt fra sutur 1.
Vi går videre med forskellige
suturteknikker, eksempelvis
intrakutan og Gentoftesutur,
samt noget lapteknik eller andet
underviseren har indenfor sit
speciale. Vi øver os på grisefødder, selv om grisens hud er noget

tykkere.
Indhold:
• Teoridel med foredrag af underviser eller repræsentant fra
suturproducent i forhold til brug
af forskellige teknikker og valg af
materiale.
• Praktisk øvelse og demonstration af underviser.
• Kort pause med servering af
lidt mad, hvis dette ønskes.
• Videre praktisk øvelse, så
længe underviser og kursusansvarlige orker.
Kursusafgift: 50 kr.
Krav til deltagere: Medlem af
SAKS og Sutur 1 eller anden
relevant erfaring
Dato: onsdag d.15/02/2012
Tid: 17.00-20.00
Sted: Panum Instituttet
WWW.SAKS-KBH.DK

Dyk med HAJER med PUC!
Tag med PUC til Kattegatcentret i Grenaa, hvor vi skal
dykke med hajer i det store Oceanarium!
Vi tager afsted om morgenen søndag 29. april og er hjemme igen sen
aften samme dag. Du skal blot være OW dykker for at kunne deltage.
I turen er inkluderet:
- frokost
- færge og transport
- dyk i Oceanarium
- guidet tur rundt i centret
- dykkerudstyr
Prisen er 875 kr.
Der forudsættes medlemsskab/indmeldelse i PUC.

Tilmeldingsfrist 15. februar 2012, eller så længe pladser haves.

Læs mere om Kattegatcentret og hajerne: www.kattegatcentret.dk
Info og tilmelding: info@puc.nu

PUC er en “full-service” dykkerklub,
med lokaler, klubmøder, svømmehalstider, dykkerudstyr, kompressor og egen
dykkerbåd.
PUC er en klub især for studerende; du
kan blive medlem til en pris på kun 1/3
af, hvad du ellers skulle give i en tilsvarende anden klub.
Medlemskab i PUC inkluderer medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund,
inkl. kollektive forsikringer og dykkerblad; som medlem af PUC har du en
gratis kollektiv dykkerforsikring!
PUC er en frivillig forening; klubben
eksisterer kun grundet dine medstuderendes forbrug af mange timers frivillig
arbejdskraft.
Indmeldelse og årligt kontingent udgør
for studerende 200 kr. / 750 kr.
Meld dig ind på www.puc.nu
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styrende organer

Kære alle kolleger og studerende på
det nye SUND
Det nye SUND er nu 40 dage gammelt. Som en
rigtig sund baby er det meget aktivt, sover helst ikke
igennem om natten og skal have meget nærvær og
omsorg...
Spøg til side, men det er altså vigtigt, at vi er tydelige i
vores kommunikation og dialog og involverer hinanden
i de mange spørgsmål, der hele tiden opstår. Noget
har vi allerede svar på, men mange spørgsmål - ikke
mindst vedrørende administrationen - er i proces og
svarene kommer lidt efter lidt. Alle gør deres bedste.
Misforståelser må ryddes af vejen når de opstår, så
spørg altid jeres nærmeste leder eller TR, hvis der
er noget I synes trænger sig på af den ene eller den
anden karakter. Der gælder business as usual indtil
andet er besluttet.
Strategi 2016
Bestyrelsen har godkendt strategien KU 2016, der har
tre hovedindsatsområder:
- Københavns Universitet skal have endnu bedre
uddannelser
- Københavns Universitet skal styrke samarbejdet med
omverdenen både internationalt og nationalt
- Københavns Universitet skal styrke det interne
samarbejde og den fælles identitet
SUND har bidraget meget aktivt til udarbejdelsen af
KU’s strategi, og vi er meget glade for resultatet. Som
noget af det første, skal det fusionerede SUND i gang
med at udarbejde en ny fakultetsstrategi og institutstrategier indenfor rammerne af KU’s strategi.
Fakultetsledelsen havde sine indledende drøftelser
på et strategiseminar den 24. januar 2012, og inden
længe åbner der en proces på SUND, hvor alle gode
ideer skal kanaliseres ind i strategien.
Det er ikke muligt allerede nu at give et billede af hvor
strategidebatten vil ende, men fusionen har naturligt
skabt forventninger i omverdenen om, at det nye
fakultet skal levere uddannelse og forskning af en
endnu højere kvalitet. Den internationale konkurrence fra andre store universiteter om finansiering
og talenter er desuden skærpet.
For at blive en succes, skal SUNDs nye strategi anvise,
hvordan vi høster frugterne af fusionen og samtidig gør
os endnu mere konkurrencedygtige fremover. Det kan
kun ske, hvis vi hele tiden forbedrer os som arbejdsplads og som ramme for de studerendes uddannelse.
Som I kan høre, er det en krævende opgave, så vi beder
alle om allerede nu at lægge hovedet i blød og komme
op med nye gode idéer. Inden længe åbner strategidebatten for input fra alle der har lyst.
Uddannelsesinitiativer
Uddannelsesområdet er en hovedprioritet i KU’s
strategi 2016, ligesom der også konkret i vores fusionsarbejde er stort fokus på at fastholde og videreudvikle
den gode uddannelse og det gode studieliv på det nye
SUND.
12-mands udvalg
Rektor er ved at nedsætte et såkaldt ‘12-mandsudvalg’
som en central KU følgegruppe, der skal sikre den
overordnede studenterinddragelse i udviklingen af de
studie- og studiemiljømæssige rammer for de to nye
fakulteter i overgangsåret 2012. Dette udvalg består
at rektoratet, dekan og uddannelsesprodekan fra henholdsvis SUND og SCIENCE samt 6 studerende.
Desuden skal der i løbet af 2012 være en samlet proces
om den fremtidige organisering af det didaktiske og
pædagogiske område på KU. Der er ved at blive udarbejdet et kommissorium for dette arbejde.
Fusionsarbejdsgrupper om uddannelse og studiemiljø
Fusionsarbejdsgruppen for uddannelse og studiemiljø
er ved at blive bemandet. Arbejdsgruppen, som vil
fungere som styregruppe for en række underarbejdsgrupper, kommer til at bestå af både institut- og
studieledere, undervisere og studerende. Underarbejdsgrupperne skal arbejde med følgende temaer:
- Uddannelsesråd
- Studieservice lokalt og centralt
- Internationalisering
- Didaktik og pædagogik
- Aftagerpaneler
- Uddannelser på tværs af fakulteter og institutioner
- Økonomi og normer
- Efter- og videreuddannelse

Skulle medarbejdere og studerende have lyst til at
læse kommissorier for arbejdsgrupperne eller kontakte
de enkelte arbejdsgruppers medlemmer kan kommissorier, navne og e-mails findes på https://intranet.
ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/farma_sund/Sider/default.aspx.
Læs mere om gruppen og om de øvrige fusionsarbejdsgrupper senere i denne mail.
Udenlandsophold
Et af de spor fakultetsledelsen meget gerne vil fremme
er udenlandsophold for de studerende, og det er som
sagt tanken at en arbejdsgruppe ser på denne vigtige
opgave.
Studenterforum
I begyndelsen af februar tages der fat på etableringen
af det nye ¿Studenterforum ¿ SUND¿. Der afholdes
et første møde med de studenterpolitiske råd og her
udvikler vi sammen en model for det nye studenterforum.
Forskning på tværs
Fødevarer, ernæring, fysisk aktivitet og idræt i
relation til forebyggelse og sundhed.
Som opfølgning på KU bestyrelsens beslutning om
fusion af de ‘våde’ fakulteter er det besluttet via
rektoratet, at der skal kigges nærmere på et øget
samspil mellem fagområderne fødevarer, ernæring,
fysisk aktivitet og idræt i relation til forebyggelse
og sundhed.
Der er formuleret et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal udarbejde forslag til konkrete
initiativer og strategiske udviklingsmuligheder. Det er
vigtigt at understrege, at arbejdsgruppen skal sikre en
god og involverende proces fx ved at lave et seminar
eller en temapakkelignende proces. Det kunne også
være en mulighed, at der undervejs afholdes et internt
SUND-møde for alle interesserede, som kunne danne
en slags ‘backing-gruppe’ for SUNDs medlemmer
af arbejdsgruppen. Bemærk at arbejdsgruppen skal
aflevere sit input til fakultetsledelserne og rektoratet
ultimo april 2012. Kontaktperson er lektor, dr. med.
Jørn Wulff Helge, BMI jhelge@sund.ku.dk
Immunologi
Der har længe været et ønske om et tættere samspil
om immunologien på KU. I forbindelse med fusionen
er immunologien nu i princippet placeret på SUND,
hvilke giver gode muligheder for at samle kræfterne og
derved yderligere styrke både forskningen og undervisningen i immunologi ved KU. Der vil inden længe blive
inviteret til et heldagsseminar for alle interesserede.
Kontaktperson er professor, dr.med. Carsten Geisler,
ISIM cge@sund.ku.dk
NMR (nuclear magnetic resonance microscopy)
- Plan for NMR-forskning på KU
NMR forskerne på SUND og SCIENCE arbejder
lige nu videre med muligheden for at optimere og
udvikle dette forskningsområde på KU, herunder
skabe overblik over behovet for renovering/fornyelse,
nyanskaffelser og samarbejde om apparatur og dettes
placering. Hvad placering af apparater angår, er den
fysiske samling af alle instrumenter på ét sted ikke så
afgørende, men det er det derimod at opnå en meget
højere grad af intellektuel vekselvirkning mellem
NMR-forskerne og ikke mindst de hertil knyttede
brugerne af NMR baseret forskning.
Der udarbejdes en realistisk rekrutteringsplan under hensyntagen til de emnemæssigt meget brede
forskningssamarbejder, som NMR-baseret forskning indgår i ved KU’s våde fakulteter. Her indgår
som et centralt element, at afsøge mulighed for at
tiltrække en international NMR-topforsker. Der er
indenfor NMR området god kontakt nationalt og det
forventes, at der på landsplan kan etableres et sammenhængende uddannelsesinitiativ indenfor området.
Kontaktperson er professor, dr. med. Bjørn Quistorff
BMI, bqui@sund.ku.dk.
Andre forskningsaktiviteter
Det er afgørende at sikre forskerinitierede bottom-up
processer.
Der er brobygningsaktiviteter i gang både indenfor
SUND samt mellem SUND og SCIENCE og øvrige KU,
herunder bl.a. et virtuelt ‘KU-Food Science Centre’
samt et virtuelt KU-Mikrobiologi Netværk. Der er pt.
forslag om et seminar om ‘E2E’ (Efficacy to Effective-

ness) - bridging the gap between efficacy in pharmaceutical R&D and effectiveness in every day usage of
pharmaceuticals’. ‘E2E’ går på at der initialt fokuseres
på behandling af depression og smerte. Kontaktperson
er institutleder Ole Thastrup, Institut for Farmakologi
og Farmakoterapi, ot@farma.ku.dk
Der er også forslag om et seminar om kontrol af
antibiotikaresistens. Forslaget tager udgangspunkt
i at emnet er en stor samfundsmæssig udfordring,
som vi med de samlede kompetencer i det nye SUND,
har mange muligheder for at bidrage til løsningen af.
Kontaktperson er prodekan Birgit Nørrung, Birgit.
Noerrung@sund.ku.dk.
Dette er blot en begyndelse og nogle eksempler, og der
er sikkert mange andre spændende aktiviteter i gære.
Har I ideer eller aktiviteter der afsøger mulighederne
for fusionsrelaterede synergi-projekter og som I gerne
vil have hjælp til - så kontakt jeres institutleder eller
Rikke Sjølin rikkews@sund.ku.dk.
Administration
Det er besluttet, at den administrative reorganisering på de to nye fakulteter skal ske hurtigst muligt
i løbet af 2012. Der foregår for tiden en dialogproces
i Fakultetsservice på det tidligere LIFE, for på den
bedste måde at få fastlagt, hvem der fremover indgår
i Fakultetsservice på henholdsvis SUND og SCIENCE.
Det er en meget følsom proces og der arbejdes hårdt på
at skabe rum for gode drøftelser mellem ledere og medarbejde. Blandt andet har SUND den 9. februar 2012
inviteret alle medarbejdere fra LIFE’s Fakultetsservice
og alle medarbejdere i det nye SUNDs Fakultetsservice
til åbent hus. Her kan man møde sine nye kollegaer, få
en uformel samtale og se de nye lokaler på Panum med
egne øjne. Som vi tidligere har sagt til medarbejderne
fra LIFE - ingen er fordelt før alle er fordelt - men til
alle, der ender at blive en del af det nye SUND, siger
vi, at vil vi glæde os til samarbejdet.
I forbindelse med fusionen har KUs ledelsesteam (rektor, dekaner, universitetsdirektør) med rektor i spidsen
besluttet, at det nu er nødvendigt at samordne KU’s
personaleadministration, hvor særordninger for de
tidligere LIFE og FARMA har været gældende. Der
skal således være én fælles personaleorganisation på
KU, forankret centralt i fællesadministrationen i Nørregade og den skal være på plads pr 1. januar 2013. Det
betyder, at opgavefordelingen for alle fakulteter skal
svare til hvad de ‘tørre’ fakulteter samt SUND og NAT
har haft frem til 1. januar 2012 - man kunne kalde det
‘KU-classic’. Bemærk at det således ikke er planen, at
al personaleadministration skal centraliseres og flytte
til Nørregade, som nogle rygter fejlagtigt har lydt.
I praksis sættes der nu to spor i gang:
1. En række personaleadministrative opgaver på LIFE
og FARMA skal tilrettelægges, så opgavesnittet ligner
snittet på de øvrige fakulteter. Dette arbejde skal være
færdigt som grovskitse primo marts 2012. Dermed får
HR-medarbejderne fra LIFE og FARMA et grundlag
for at tilkendegive, hvor de ønsker at arbejde fremover,
så fordelingen kan være besluttet senest 1. april 2012.
I tillæg skal der udarbejdes standarder og resultatmål
for den nye HR organisation.
2. Derudover er det besluttet at kigge mere
grundlæggende på organiseringen af det samlede HR
område på KU. Målet er at videreudvikle HR søjlen
på KU, som en brugerorienteret og effektiv serviceorganisation, der understøtter kerneydelserne gennem
et sammenhængende og kompetent HR-spor.
De 8 fusionsarbejdsgrupper
I en fusion som vores, kan der hurtigt registreres et
behov for nye beslutninger og tæt koordinering på
et utal af emner. Dertil skal lægges de beslutninger
og den koordinering, som vi ikke lige kunne forudse
fra starten.
Hver uge dukker der nye spørgsmål op som skal
adresseres. Hvordan håndterer vi forskellige finansieringsformer på ph.d.-området? Hvordan sikrer vi
et godt studiemiljø i alle dele af det nye store fakultet?
Hvordan nytænker vi alle de administrative procedurer, såsom eksempelvis rekruttering af nyt personale
eller den regnskabsmæssige håndtering af eksterne
bevillinger?
Meget af koordineringen, både den forudsete og den
der opstår hen af vejen, håndteres i SUNDs fusionsorganisation. Fusionsorganisationen er en midlertidig
koordinerende struktur, der består af 8 arbejdsgrupper, som alle er kendetegnet ved, at medarbejdere,
ledere og brugere fra de tre fusionerende enheder

styrende organer
sidder rundt om det samme bord, med den opgave at udtænke nye ideer og gode
løsningsforslag.
Arbejdsgrupperne ser således ud:
- Uddannelse og studiemiljø
- Forskning og forskeruddannelse
- Erhvervssamarbejde og myndighedsbetjening
- HR
- Økonomi og regnskab
- IT og telefoni
- Ledelsesbetjening og kommunikation
- Drift og bygninger
Fusionsorganisationen har kun været i drift i godt én måned, og der er stor forskel
på hvor langt grupperne er nået. Nogle grupper kunne bemandes hurtigt, mens de
mest komplekse grupper, som eksempelvis den om uddannelse og studerende, er
meget omfattende og har et noget længere sigte.
Allerede nu har arbejdsgrupperne imidlertid afleveret den første ‘mini-status’
samt de første beslutningsoplæg til fakultetsledelsen til behandling på møde den
7. februar 2012.
Når beslutningsoplæggene har personalemæssige, studiemæssige, arbejdsmiljømæssige eller akademiske implikationer vil de altid blive sendt til de kendte råd, nævn
og udvalg på fakultetet til kommentering og kvalificering.
Efterhånden som arbejdet skrider frem, vil dokumentationen fra fusionsorganisationen blive lagt på intranettet på https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter/
farma_sund/Sider/default.aspx
Nyt fra Fakultetets Akademiske Råd (AR)
Det første møde i det store overgangs-AR blev afholdt med medlemmerne af de tre
tidligere AR (der var ca. 35 med til mødet). På mødet blev tidspunktet for valg af
nyt Akademisk Råd på SUND drøftet og dekanen har på baggrund af drøftelsen
indstillet til rektor, at valget af VIP-medlemmer og TAP-observatører til det nye
Akademisk Råd udskydes til afholdelse samtidig med KU’s ordinære valg til andre
organer i efteråret 2012. I mellemtiden skal det afklares hvor mange medlemmer AR
fremover skal bestå af og hvordan repræsentation af vores mange faglige områder
bedst tilgodeses. Fakultetet afventer også beslutning om KU’s vedtægter herunder
AR’s fremtidige sammensætning. Henvendelser kan rettes til jeres nærmeste ledere
eller til sekretær for AR, Kirsten Breddam kib@farma.ku.dk.
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tre tidligere FSU (der var ca. 35 med til mødet). Der er stor enighed om, at søge at
nedsætte et nyt samlet FSU inden sommer. Sammensætningen af det nye FSU skal i
den kommende tid forhandles mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Der er planlagt i alt 4 møder i foråret i det store overgangs-FSU
og det nye SUND FSU forventes at have sit første møde lige efter sommerferien. TR
har en særlig stor opgave her i overgangsåret med at støtte og hjælpe medarbejderne
i de mange omstillingsprocesser. Dekanatet takker for det positive engagement og
den vedholdende indsats! Henvendelser kan rettes TR, jeres nærmeste ledere eller
til sekretær for FSU, Katrine Mølsted kamo@sund.ku.dk).
Nyt fra Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU)
Det første møde i det store overgangs-FAMU blev afholdt med medlemmerne af de
tre tidligere FAMU, samt nogle arbejdsmiljørepræsentanter fra institutterne for
at sikre optimal dækning af vores store geografiske område (der var ca. 35 med til
mødet). Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til hvordan
en ny arbejdsmiljøorganisation på det nye SUND bedst sammensættes. Ulf Madsen
som har været prodekan på FARMA og som længe har været dybt involveret i arbejdsmiljøarbejdet, er udpeget som næstformand i FAMU. Det er besluttet, at arbejdsmiljøforhold drøftes i fakultetsledelsen ca. en gang om måneden med en udvidet
deltagerkreds, for at sikre fælles ledelsesmæssigt fokus på området. Henvendelser
kan rettes til jeres lokale arbejdsmiljørepræsentanter, jeres nærmeste ledere eller
arbejdsmiljøkonsulent Ole Vendelbo på olve@sund.ku.dk.
Diverse oplysninger
- SUNDs Fakultetsservice er flyttet til Bygning 33 4. og 5. sal på Panum.
- Stormøde 8. marts i Lundsgaard (tidspunkt følger), hvor dekanen bl.a. vil informere
om status på fusionens forskellige aspekter. Herunder planlægges plenum-drøftelser om faglige initiativer samt proces for hvordan vi kommer videre. Sæt kryds
i kalenderen.
På dekanatets vegne
Venlig hilsen
Ulla Wewer
Dekan

Nyt fra Fakultetets Samarbejdsudvalget (FSU)
Det første møde i det store overgangs-FSU blev afholdt med medlemmerne af de
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Studenterforum

Møde afholdt:
24.10.11
Sted:
9.1.68
Referent: Ditte Thøgersen
Til stede:
Hans Henrik Saxild, Mette Rebien, Alexander Henriksen, Christian
Dobr-zanski
Dagsorden:
1. Fakultetsfusion – drøftelse
Alexander: der kommer et samlet indspil fra SUNDrådet, DSR (vet),
SOP (farma) i morgen.
Mette: Hvis der skal være en School for veterinar-området og farmakologi, bør der også være en School of Medicine.
Alexander: det er en bekymring hos odonterne, at der kommer for
stor afstand mellem ledelsen og klinikken. De frygter, at hospitalet
nedprioriteres. School-strukturen skal ikke være et ekstra administra-tivt lag, som man kan brokke sig over, men som ikke er en
del af FLT. Det er for upræcist i oplægget hvad den ekstra administrative struktur faktisk kan – studielederen bør få en stærkere
rolle. Det skal tydeliggøres hvad forskellen på en studieleder og en
evt. skoleleder er.
Mette: En del af pointen med fusionen er vel at undgå for meget bureaukrati, derfor virker det underligt med et ekstra administrativt
lag. I stedet burde man blot have en stærk studieleder.
Konklusion:
• Rådet kan godt se meningen med skolerne, men deres suc-ces afhænger af, at skolernes formål/administration define-res skarpt.
• Der skal oprettes skoler der, hvor det giver mening.
• Akademisk Råd skal udvides – to studenterrepræsentanter er
ikke nok.
• Det skal nedsættes et tværgående studenterforum.
• Der skal være en fælles årsfest for samtlige ansatte og stu-derende.
2.
Uddeling af midler fra Studenterpuljen
De 22 ansøgninger blev gennemgået og de ca. 110.000 DKK for-delt
mellem ansøgerne.
Sekretæren noterer sig, at medlemmerne fremover ønsker en oversigt over ansøgninger og beløb, samt en oversigt over bevillinger
fra sidste uddeling.

Fedeste SMS'er fra mødre
Af: Markus/MOK.red.

Davids Mor
Den fjollede mor der er ude på spas
Susanne: "Kære drenge. Jeg glæder mig til Batman tur. Jeg henter jer kl. 10 - 11 tiden i morgen.
Er det ok? I skal tage sengetøj med. Kh Mor"
Peter James' mor:
Moren der ikke kender "det sagde hun også igår" jokes.
Claire: "Bagdøren er åben nu x"
Anna Marthas mor:
Kærlig type der bekymre sig for sin datter
Tine: "Hej Anna er du kommet op?", "Hej anna har du fået lidt at spise?"
Dennis' mor:
Moren der føler sig forladt
Helle: "Har du tid og snakke?", "Er du i live?", "Hvor
meget skal vi regne med at se dig?"
Markus' mor:
Moren der forstår "det sagde hun også igår" jokes.
Britta: "Kan du noget når styresystemet ikke virker
(på min computer)?
Christian V.'s mor:
Den meget unge mor der er med på noderne!
Bente: "Tak for det. Er det en vandkande til at
vande blomster med eller til vand til at drikke?
Sine vil også gerne komme:-) Godt at også John
og jonathan kommer. Vi snakker om det på onsdag
hvad vi skal lave og have med"

studievejledningen
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STUDIEOPHOLD I NORDEN, EUROPA, JAPAN OG BRASILIEN

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 1.,
3. og 5. semester på kandidatdelen af medicinstudiet.
Hvortil:
Fakultetet råder over 45 aftaler i 15 forskellige
lande:
- Belgien (Université de Bruxelles). Sprog: fransk.
- Brasilien: Universidade Federal da Paraíba. Sprog:
portugisisk. Bemærk at ansøgningsfristen er 1. juni
for kalenderåret 2013

- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg
og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
- Frankrig: Université Pierre et Marie Curie, Université Paris XII (ny aftale), Université de Poitiers,
Université de Rennes I, Université Loius Pasteur
Strasbourg I.. Sprog: fransk
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Italien: Universita Ferrara, Universita degli studi di
Firenze, University of Napoli, Universita degli studi di
Roma, Universita di Torino. Sprog: italiensk
- Japan: Tokai University, Kanagawa (studieplan:
Oftalmologi, Oto-Rhino-Laryngologi, Dermatologi,
Venerologi, Neurologi og Neurokirurgi). Bemærk at
ansøgningsfristen er 1. juni for kalenderåret 2013
- Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet,
Tromsø universitet, universitet i Trondheim.
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk
- Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de
Málaga, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla,

Attention nordiske medstuderende!

Holdplads og obligatorisk
undervisning

Først og fremmest velkommen til Københavns Universitet. Har du svært ved at forstå det danske sprog?
Så kig her.

Du skal deltage i den undervisning du har tilmeldt dig.
Det er dog vigtigst på 1. studieår, da du ved udeblivelse
ikke kan overholde 1. årsreglen.

Når du starter på medicinstudiet i Danmark, er det en
klar fordel at kunne det danske sprog. Både dine medstuderende, patienter og medarbejdere på hospitalerne
taler dansk, og mange af bøgerne er skrevet på dansk.
Derfor er det nemmere for dig, at blive involveret i dit
studiemiljø, hvis du lærer dansk. Det er god træning,
at tale med dine danske medstuderende. Hvis du stadig
synes, at det er svært at følge med i undervisningen,
kan det være en mulighed, at tage et danskkursus.

Først og fremmest er det eget ansvar at vide, hvad der
er obligatorisk undervisning. Hvis du bliver i tvivl, kan
du finde det på StudieServiceCenterets hjemmeside:
www.ssc.ku.dk, eller du kan slå op i vores allesammens
studieordning, som du finder på www.medicin.ku.dk.
Hvis du har en god grund til ikke at kunne deltage
eller bliver syg til obligatorisk undervisning, så kontakt kursussekretæren for at høre, om du kan deltage
senere. Du finder alle kursussekretærer på www.ssc.
ku.dk. Alternativt kan du kontakte studievejledningen.
Dette er især vigtigt, hvis du er på 1. studieår, da du
kan risikere ikke at overholde 1. årsreglen.

i efteråret 2012 eller foråret
2013

Overvejer du at tage et semester i
udlandet i efteråret 2012 eller i foråret
2013 hos en af vores partneruniversiteter i Norden og Europa, så skal du huske at søge senest den
2. marts 2012.

Studievejledningen har samlet en række tilbud om
sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske
medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På vores
hjemmeside kan du se mere information om de enkelte
kurser og hvordan man tilmelder sig.
Du finder de forskellige tilbud på: www.medicin.
ku.dk/vejledning.

Studieteknikkursus
Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage
gode notater og at kunne huske det du har lært - så er
dette kursus lige noget for dig.
Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og som
de fleste først rigtig får fod på efter et par semestre.
Studieteknik handler både om, hvordan man læser
hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater
i undervisningen og til forelæsningerne.
Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du
husker. Desværre følger der ikke en brugsvejledning
med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang
række teknikker.
SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og
vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige
forspring.
• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik
Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende
mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser.
Tid og sted:
• Torsdag d. 8 marts 2012 kl. 15-18 i Hannover Auditoriet, Panum.
Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende,
som vil blive først udvalgt. Alle kan dog tilmelde sig,
når tilmeldingen åbner en gang i september på denne
hjemmeside: http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Hvis uheldet er ude, og man ikke får godkendt sit kursus, skal man vide, at man ligesom til eksaminer har 3
forsøg til at få det godkendt. Du kan derfor godt få en
holdsætning igen på efterfølgende semester.
Hvis man har fået godkendt sit kursus, men dumper
eksamen og vil tage semesteret forfra, kan man ikke
længere søge om gentagelse af undervisningen. På
de fleste semestre er det dog muligt at deltage i SAU
undervisningen alligevel, hvis man først lige hører
underviseren om der er plads. Forelæsninger er på de
fleste kurser offentlige.

Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid.
Sprog: spansk
- Sverige *: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm,
Uppsala, Umeå
- Tyskland: Charité - University Medicine Berlin
(Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität
zu Berlin), Universität Bonn, Universität Heidelberg,
Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog:
tysk
- Ungarn: Debrechen. Sprog:engelsk
- Østrig: Universität Innsbruck, Universität Wien.
Sprog: tysk
- USA: University of Iowa, Vanderbilt School of Medicine. Sprog: engelsk. Bemærk at ansøgningsfristen er
den 30. marts 2012 for udveksling i efteråret 2012 og
foråret 2013. Du kan finde information om aftalerne
i USA på vores hjemmeside: http://medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/Vanderbilt/
*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at
komme på udveksling til vores partneruniversiteter
i Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er dog
muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester (kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi,
psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår
i et enkelt kursus og eksamen.
Hvordan:
Ansøgningsskemaer og vejledning finde på: http://
medicin.ku.dk/internationalt/ - se ”ansøgning” eller på:
http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/.
Hvornår:
Ansøgningsfrister:
• Europa/Norden: 2. marts 2012 - for ophold i
efteråret 2012 eller foråret 2013
• USA: 30. marts 2012 - for ophold i efteråret 2012
eller foråret 2013.
• Brasilien: 1. juni 2012 - for ophold det efterfølgende
kalenderår (forår/efterår 2013).
• Japan: 1. juni 2012 - for ophold det efterfølgende
kalenderår (forår/efterår 2013).
Bemærk, at vi afholder et arrangement for studerende,
som er interesserede i at høre om mulighederne for
udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt i Store
Mødesal mellem kl. 10-11 i Store Mødesal den 21.
februar 2012, hvor 10 studerende og professor Yuko
Ohnuki fra Tokai University, Kanagawa, vil holde
oplæg om universitet, det japanske sundhedssystem
mv. Derudover vil en studerende, som har været på udveksling i Japan i efteråret 2011 holde et oplæg om bl.a.
det danske sundhedssystem, og der vil være mulighed
for at stille spørgsmål efter oplæggene.
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte international
studievejleder Eva Maryl i lokale 33.5.19.

Februar 2012
Dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

Dato
13/2
14/2
15/2
16/2
16/2
17/2

Telefontid
15.30 – 16.30
11.15 – 12.15
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00
12.15 – 13.15

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

20/2
21/2
23/2
24/2
24/2

17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
13.00 – 14.00
11.15 – 12.15
14.15 – 15.15

Studievejledningen for Medicin
Træffetid
13.30 – 15.30
12.15 – 14.15
16.00 – 17.30
13.00 – 15.00
13.15 – 15.15
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
09.00 – 11.00
12.15 – 14.15
15.15 – 17.15

Uge 7-8
Vejleder
Anine T. W. Skibsted
Sedrah A. Butt
Ole Kruse
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Pernille Heimdal Holm

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Ole Kruse
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Pernille Heimdal Holm
Sedrah A. Butt

Medicin
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!
International vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.05. hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til
møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:
Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa
Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land
Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan
Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om:
Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
Selvarrangerede studieophold

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89

Den Internationale
Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28

studievejledningen
International
Corner

Oplev en måned på Cornell
University, Medical School
US-EU-MEE - Samarbejde med USA

Vi tilbyder en medicinstuderende deltagelse i projekt
US-EU-MEE (United States - Europe Medical Educational Exchange Project)
Hvis du
- har afsluttet 9. semester på afrejsetidspunktet
- har meget gode engelskkundskaber
er dette måske noget for dig

Den studerende, der bliver udvalgt til at deltage i
projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinikophold på Cornell University Medical College). Temaet
for Cornell/København udvekslingen i 2012 vil være
psykiatri
Ansøgningsskemaet finder du her: http://medicin.
ku.dk/internationalt/generelt/muligheder_for_udveksling/oversoiske/

Der vil være plads til en medicinstuderende i 2012 (4
ugers ophold som skal afvikles mellem 1. februar og
30. maj 2012)

Du kan se tidligere projekter her: http://link.medinn.
med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.
htm

Ansøgningsfrist d. 18. januar 2012 kl. 12.00

Eventuelle spørgsmål rettes til Martin Ellermann,
martinel @ sund.ku.dk
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Tag et udvekslingsophold i
USA
Efterår 2012 og forår 2013
Du kan tage VKO eller sansefag på 5. kandidatsemester ved:
Vanderbilt University, Tennessee eller University of
Iowa, Iowa City
Ansøgningsfristen er: Fredag den 30. marts 2012
kl. 12.00 .
Ansøgningsskema og vejledning finder du på http://
medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/Vanderbilt/

annoncer

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO
ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Juni 2012 kan sendes
2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold
indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital,
Boston, USA.
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard
Medical Students og vil have de samme pligter og
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.
Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden
opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
• Du har en “Student malpractice insurance” (ex.
via FADL/CODAN)
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende
følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4
side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
• Dokumentation for “Student malpractice insurance”

FADL

, til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9,
2100 Kbh. Ø
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Ledige pladser på lægevikarkurser!
Der åbnes fredag d. 17. februar for
tilmelding til restpladser på FADLs
lægevikar kurser. Der er stadig ledige
pladser på Blodprøve 1+2, EKG 1-5,
Væske og Elektrolyt 3, Sår og Sutur 1-3,
Ortopæd og Skadestue 2+3, Psykiatri
1, Akut Medicin 2-4 og Kardiologi 1-4.
mvh
FADL København

Hei.
Jeg er en norsk fysstuderende på proffesjonshøgskolen
UCC i hillerød 3 modul, som har slidt en del med at lære
mig anatomien ordentligt. Jeg fik da et tips om
at kontakte jer. Spørsmålet var om en av dere kunde
vært interessert i at ta meg med til panum et par gange
og ha litt
undervisning i anatomi?
håper der kan hjelpe mig
mvh Rikke
rikke.schmith90@gmail.com

Deadline er 26.03.12 kl.12.00. Opholdet er skemalagt til Juni 2012.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.
Info-møde afholdes 14.03.12 kl.15.15 I Konf.rummet
på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.
I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af
nedenstående kontaktet:
Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.
Garnaes@rh.regionh.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL
Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag - fredag
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 8.00 - 18.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N

Fastelavnsfest i FADL

Kontingentopkrævning

FADL holder fastelavnsfest for medlemmerne mandag d. 20. februar kl. 17.00 i FADLhuset, Blegdamsvej 26.

Mandag den 20. februar udsender FADL,
Københavns Kredsforening kontingentopkrævning for forårssemestret 2012. Betalingsfristen er mandag den 5. marts 2012.

Vi slår katten af tønden, og der er en præmie til bedste udklædning: Bogen ”BIOKEMI”
fra FADLs Forlag. Efterfølgende vil der være hygge med fastelavnsboller og varm kakao.
Meld dig til på facebook!

Hvis du har indmeldt dig i FADL inden
den 20/2 og har tilmeldt dig betaling via
PBS, trækker vi automatisk pengene fra din
konto. Ellers sender vi en opkrævning via
post.

Rejseforsikring
Som FADL-medlem med en Codan forsikring kan du rejse uden bekymring.
Verdensrejsedækningen dækker hele husstanden uanset, om I rejser sammen eller
hver for sig op til 60 dage – i hele verden
inkl. Danmark. Vær opmærksom på, at rejseforsikringen KUN dækker ved ferierejser
- IKKE studieophold, klinik, exhangeophold
etc. Verdensrejsedækningen omfatter blandt
andet:
• Behandling af akut sygdom
• Hjemtransport ved tilskadekomst
• Sygeledsagelse
• Rejseafbrydelse
• Erstatningsrejse/erstatningsdøgn
• Evakuering
• Akut krisehjælp
• Bagageforsinkelse
Får du brug for hjælp under rejsen, skal du
kontakte SOS International på telefon:
+45 7010 5050
Ved henvendelse til SOS skal du oplyse dit
CPR-nummer samt, at du har en studieforsikring via FADL.

Kommende aktiviteter
» 16. februar: Repræsentantskabsmøde

FADL
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Endnu en gang har vi afholdt intro for
de nystartede medicinstuderende. Og
endnu en gang har det været en kæmpe
succes.
Vi har haft fulde huse og næsten 100
% indmelding til FADL blandt de nye
studerende.
Så fra FADL København skal lyde en
stor tak til de dejlige nye stud.med´er
der har gidet høre på os i 45 minutter
og efterfølgende stadig haft lyst til at
melde sig ind!
Stor tak og velkommen til det bedste
studie i verden!
Og husk hvis der er noget du har glemt
eller sidenhen har undret dig over,
er du altid velkommen til at skrive på
facebook, FADL København, eller gå ind
på fadl.dk hvor alle repræsentanternes
emails står.
Der er ingen spørgsmål der er for store
eller små, vi vil altid gøre vores bedste
for at svare på din henvendelse.
MvH FADL København

Kære FADL-medlem
Af: Lui Koch, politisk forhandlingsleder og formand for overenskomstudvalget
Overenskomstforhandlingen for SPV/VT i 2011 er nu afsluttet, og vi har i FADL indgået en ny overenskomst (OK’11) med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
Den nye OK sikrer at vores vagtbureauer fortsat kan udbyde vagterpå lovlig vis. I disse finanskrisetider er der ikke mange penge at dele ud så resultatet på den rene
overenskomstmæssige front er beskedent. Dog vil jeg gerne fremhæve indgåelse af en hovedaftale som en af vores store sejre.
Inden forhandlingerne gik i gang modtog vi et notat fra kammeradvokaten der mener, at det ikke længere (siden 1. juli 2007) er lovligt med en overenskomst med punkter
der omhandler drift af virksomheder. Driften af vagtbureauerne har tidligere været en del af overenskomsten, men udskrives nu herfra for at der ikke skal være nogen
tvivl om lovligheden. Derfor skal vagtbureauerne og regionerne forhandle driftsaftaler i det kommende år. En vigtig del af disse aftaler er ændringer i vagtbureauernes
struktur i Vestdanmark til såkaldte in house-vagtbureauer. Både i Århus og Odense har man på generalforsamlingerne diskuteret og godkendt de vedtægtsændringer der
muliggør den nye inhouse-ordning.Dette vil højst sandsynligt medføre at FADLs vagtbureauer og regionerne indgår såkaldte overskuds- og underskudsdækningsaftaler.
Detvil give regionerne et yderligere incitament til at hyre vikarer fra FADL’s vagtbureauer, og sikrer samtidig imod at skulle i udbud.For FADL’s Vagtbureau i København,
der allerede fungerer som inhouse-bureau, er der udarbejdet og underskrevet en tomrumsaftale med Region Hovedstadender betyder at vagtbureauet kan fortsætte
driften som vanligt, indtil en driftsaftale er indgået. Disse ændringer er centrale for FADL’s struktur, men betyder dog ikke det store for dig som medlem.Det har været
en lang forhandlingsproces hvor vi har kæmpet for at det rigtige og ikke for meget blev skrevet ud af vores OK.
Udover de ovennævnte tekniske ændringer bringer OK’11 også mere typiske overenskomstmæssige ændringer med sig. Med hensyn til lønstigninger lægger vores overenskomstsig op ad KTO-forliget (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) hvilket giver følgende resultat:
•
En grundlønsstigning på 17 øre per time.
•
En tillægsstigning på 36 øre på vagter mellem kl. 17-06.
•
En stigning på 43 øre på lørdag-/mandagsvagter
•
En pensionstigning fra 5,1 % til nu 5,34 %.
•
Børne-ventilatører der hyres til enkeltvagter, dækkes nu også af VTC tillægget.
På SPV-kursusområdet er der indgået aftale om at de ekstra 4 timer til kommunikation, konflikthåndtering og krisebehandling i psykiatrimodulet på 13 timer implementeres i OK ’11. Modulet sikres herved for fremtiden.
Vi har indgået en hovedaftale med RLTN som betyder at FADL er tættere knyttet til RLTN, og at vi er enige om at hvis der opstår problemer med overenskomsten er
begge parter forpligtet til at mødes og forsøge at løse disse problemer.
Mange venlige hilsener på vegne af FADL’s Overenskomstudvalg,
Lui Koch,
Politisk forhandlingsleder og formand for FADLs Overenskomst Udvalg.
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FADL vagtbureauet

FaDLs vagtbureauet
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00
EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens) cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

35 37 88 00 TAST 1
35 37 88 00 TAST 2

ANNONCER
BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605
– FREDERIKSBERG

hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blodprøvetagning og EKG-optagelse samt arbejdsgangen i
ambulatoriet er opnået

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper og et godt
holdfællesskab? ja så er dette nok noget for dig.

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse
1/3-2012, og 1 ny stikker med ansættelse 1/4-2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem.
Vi tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængig af hvilken
vagt der dækkes.
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00/15.00,
én EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt én aftenvagt kl. 18.0022.00 på hverdage. Kortere og længere vagter dækkes
i weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt vagter på

Vi har bagvagtsordning ved sygdom
Betingelser for ansættelse:
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter om
måneden hele året
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 21/2, hvor vi
planlægger vagter for marts
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold
kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
- Gyldigt akkrediteringskort

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
holdleder Morten Sejer Hansen på morten_sejer@yahoo.
dk
Ansøgningsfrist: d. 17/2-2011, kl. 8.00 (med angivelse
af semestertrin)
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København
– tilmelding til hold - Mærk 1605.
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God tilbud fra studenterpræsten
Trosbekendelsen III
Hvad vil det sig at tro. Tro og tillid.
Tror du på Gud? Jeg fik tidligere ofte dette spørgsmål. Det er
aftaget lidt, måske fordi jeg er blevet præst og de fleste så antager
at jeg tror på Gud. Der var en del diskussion om spørgsmålet for
en del år siden, da den daværende præst i Tårbæk – Thorkild
Grosbøll – sagde, at han ikke troede på Gud. Det skabte en del
ravage, selvom han havde nogle eftersætninger.
Men spørgsmålet er ikke helt klart, fordi det ikke er entydigt,
hvad det vil sige at tro og heller ikke tydeligt hvad der ligger i
ordet Gud. Trosbekendelsen var fra begyndelsen et forsøg på
at præcisere, hvad der lå i ordet Gud. Det var den treenige Gud.
Troen på Gud som fader, søn og Helligånd. Her var troen på Gud
som fader, skaber og opretholder ikke videre problematisk. Den
var fælles med jøderne, og gudstro var det almindelige. Troen
på Jesus, mennesket som Gud var et problem.
Da jeg var ung, var det omvendt. Troen på Gud var ikke
selvfølgelig, men troen på mennesket Jesus og hans næstekærlighed kunne man godt forbinde noget med. Måske er det stadig
til dels sådan. Men der er sket noget. Globalisering har bl.a.
ført mange anderledes kulturer hertil og også andre religioner.
Også andre forhold har sat spørgsmålstegn ved om vi kunne
være helt sekulariserede. Hvis vi ikke tror på Gud, hvad tror vi
så. Næstekærlighed, frihed og demokrati ? Eller tror vi mest på
os selv? Værdier har erstattet religion eller er religion er blevet
koblet til såkaldte vestlige værdier og kultur. DF og tidehverv
er det godt eksempel på det sidste.
Men undersøgelser viser at mange har deres egen tro. De tror
på Gud, men på deres egen måde. Troen er individualiseret.
Troen er for rigtig mange fløjet ud af kirken, som det sted man
formulerede sin tro i fællesskab med andre og som stedet for
religiøs opbyggelse.
Jeg tror et af problemer med trosbekendelsen er at man føler,
at man skal stå inden for noget, man ikke helt kan overskue.
At der er en almægtig skaber, opstandelse fra de døde osv. Siger
man ja til at man tror på det, så siger man ja til en form for
irrationalitet som man ikke kan redegøre for.
Det er lettere at sige, at jeg tror der er mere mellem himmel og
jord. Så har man ikke sagt for meget.
Men troen er ikke alene et sæt meninger om verdens indretning. Selvom troen forudsætter at det som tros er en sandhed,
så behøver det jo ikke være en videnskabelig sandhed. Det
handler jo om forhold, der ikke kan bevises og som vi ikke har

nogen viden om. Ja måske kan vi ikke vide noget. Det handler
om det, som er uden for vores kontrol. Troen er tillid. Tillid til
at virkeligheden overgår vores forstand. Det er i den forstand
små børn er bedre til at tro. De er tillidsfulde og lægger uden
forbehold deres liv i de voksnes hænder. Det er ikke altid klogt,
men hvor skulle de vide det fra?
Guds tro handler om ubetinget tillid. Hvad er det vi har ubetinget tillid til? Det er tvivlsom om vi ved det. Det handler ikke
kun om vores bevidste forestillinger og er derfor skjult for os,
såvel som for andre. I det forstand tror vi alle og i et vist omfang
er vi klar over, hvad vi tror på. Penge, magt, os selv, kærlighed,
fædrelandet, skønhed, videnskaben eller lidt af hvert. Men er
det ubetinget tillid? Måske er det noget vi længes efter? Mere
om dette næste gang.
Venlig hilsen Nicolai Halvorsen, studenterpræst
______________________________
Ædegilde før Fastelavn
Fredag inden fastelavn gør vi lidt ekstra ud af den
ugentlige fredagsfrokost. Vi gør frokosten til et ædegilde,
og der vil bl.a. være flæsk, bollemælk, king cake og
strutter - og chokoladefontæne med frugt. Ved at spise
grundigt igennem vil vi både undgå rygsmerter i det
kommende år og blive klar til at faste frem til påske.
Tid: fredag den 17. februar kl. ca. 13.15 (efter studentergudstjenesten
i Trinitatis Kirke)
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1.
sal, 1169 K
Pris: kr. 20 for frokost; øl kr. 5. Adgang til chokoladefontænen
er gratis, hvis du er udklædt eller iført maske.
Ellers koster den kr. 20.
Tilmelding: er nødvendig. Hvis du IKKE har deltaget i
semesterets foregående frokoster, bedes du tilmelde dig
til Lise på lotz@adm.ku.dk eller på tlf.nr. 53 53 61 31
senest den 15. februar. Tilmelding via Billetto (http://
www.billetto.dk/da/events/aedegilde) er også mulig.
________________________________________
Temagudstjeneste og foredrag
KLIMA, NATURSYN OG KRISTENDOM
Ole Jensen
Nutidens naturkrise har rødder i fejludviklet kristendom. Med
skabelsestanken af-helliges naturen, så mennesket kan udforske
den og tage den i brug. Men kun under respekt for dens vælde,
skønhed og værdighed som ”Guds fingres værk”. Dette sidste
går tabt i løbet af Europas historie. Natursynet brutaliseres

– natur ses alene som ressourcer for os. Resultatet er vore
dages uoprettelige forstyrrelser af dens balancer. Vi må ændre
natursyn. Vi må genopdage agtelsen for skaberværket og finde
balancen mellem at bruge natur og værne om den.
Ole Jensen, dr.theol. Har været professor, højskoleforstander,
domprovst og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Han
udgav i 2007 bogen Historien om K.E. Løgstrup og i 2011 På kant
med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn.
Tid kl. 19.00 Gudstjeneste over foredragets tema. Kl. ca. 20.00
Foredrag
Der er gratis og fri adgang til både foredrag og gudstjeneste,
og man kan komme til begge dele eller en af delene efter ens
tid, lyst og interesse. Der kan købes øl og vand og kaffe, the før
og under foredraget.
Tid: 22. februar
Sted: Simeons kirke, Sjællandsgade 12, 2200 Kbh. N
...........
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst,
og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du
bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym.
Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger
som bryllup og dåb, og han kan fungere som
ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstillinger.
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:

Anna Martha's horoskop

Vandmanden 20. jan.-18. feb.

Tvillingen 21. maj - 20. juni

Vægten 23. sep. - 22. okt.

Studiet
Du har lidt svært ved at komme op i
denne uge. Til gengæld er du dygtig
og flittig når først du kommer i gang

Studiet
Du føler dig stadig udslidt fra sidste
semester og kan ikke rigtigt komme
i gang.

Studiet
Du drak alle dine penge op i skiferien
har derfor ikke haft råd til bøger endnu.
Det kan godt blive et problem i længden

Kærligheden
Hvis du har en kæreste, er der en stor risiko for, at
han/ hun tager på date med en anden. Hvis du er
single, får du en date med en andens kæreste

Kærligheden
Du ser lidt brugt ud, og det er altså ikke særligt
tiltrækkende

Kærligheden
Ham/ hende du scorede på skiferien bliver ved med
at skrive. Det er vist tid til at få det afsluttet

Fisken 19. feb.-19. mar.

Krebsen 21. juni - 21. juli

Skorpionen 23. okt- 22. nov.

Studiet
Du er lidt for selvsikker efter forrige
semesters flotte resultat og tror, at du
nu nok bare kan tage den på rutinen

Studiet
Du er flittig og det betaler sig. Hvis
du fortsætter på denne måde vil du
snart være den bedste i din klasse.

Studiet
Du har taget forrige semesters lidt
tvivlsomme resultat til efterretning og
er ekstra flittig

Kærligheden
Selvsikkerhed kan blive anstrengende i længden, og
du virker derfor en anelse irriterende denne uge.

Kærligheden
Du er pisse lækker denne uge, det kan udnyttes i
weekenden.

Kærligheden
Der er gode chancer for succes, ved at tage kontakt
til en gammel flamme denne uge.

Vædderen 20. mar. - 19. apr.

Løven 22. juli - 22. aug.

Skytten 22. nov. - 20. dec

Studiet
Jaaa, du kan jo starte med at åbne
bogen...

Studiet
Denne uge vil du have en masse
energi og overskud, som du med
fordel kan udnytte i bib

Studiet
Hvis du har klaget over en uretfærdig
eksamens karakter, er der gode
chancer for, at du får medhold

Kærligheden
Sorry, det sker bare ikke for dig

Kærligheden
Du emmer af overskud, og dét virker tiltrækkende
på det modsatte køn, så hvis du er single har du
gode score-odds denne uge

Kærligheden
Du er rigtig sød og dét scorer.

Tyren 20. apr. - 20. maj

Jomfruen 23. aug. - 22. sep.

Stenbukken 21. dec - 1. jan

Studiet
Du har lige meldt dig til rusvejledningen, og kommer vist til at
nedpriotere studiet i sommer

Studiet
Hvis, og så fremt hvis, du er dumpet
forrige eksamen har du gode odds for at
bestå re-eksamen

Studiet
Du er lyn skarp efter ferien og kan
huske det hele første gang

Kærligheden
Du bør blive lidt bedre til at tage opvasken, så bliver
din kæreste glad, og du får lov ar være vejleder

Kærligheden
Dine score odds på torsdag er rigtigt gode. For ikke
at sige at der er scoregaranti. Det er der faktisk.

og

Kærligheden
Bare rolig, det skal nok komme - bare ikke lige
denne uge

Gøgl
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Faglig Krydsord
Denne uge bringer MOK en krydsord, som bedst nydes siddende på en toiletkumme i bygning 15
Hvis du svarer rigtigt, så klip siden ud, og bring den til MOK mandag mellem 14 og 20, og der venter en kæmpe
præmie! (Hvis du er en fyr: Date med PJ. Hvis du er en pige: Date med Anna Martha. Begge fra MOK-Red)

HORISONTALT
4. Medikament mod klamydia
6. Musklen, som huskes ved det første ord i huskesætningen “Pæne ben
lokker mange gutter” (musklerne i lårets mediale muskelgruppe)
8. Hormon som frigives fra hjertemuskelceller i højre atrium ved højt
fyldningstryk
10. Værste konsekvens ved at ledere n. pudendus. FAKTUM.
11. Frygt for palindromer
12. Slang for “Hvad så?”, og samtidig latinsk forkortelse for større/over
15. Sjov sygdom
18. Sydøst asiatisk psykiatrisk syndrom med dystre udsigter til penis
fremtid
19. Dansk anatom, som har givet et alternativt navn til ductus parotis
20. Davids fordel i sin kamp

VERTIKALT
1. Guns
2. Fure som opstår i den trilaminære kimskive, og som snart omgives af
neuralvoldene
3. Den forreste del af hjerterøret
5. Benign tumor udgået fra kirtelepithel
7. Tracheas fisse
9. Del af limbiske system lokaliseret i temporallappen
13. Græsk og betyder “Elskovsdrik”
14. Det vigtigste osmotisk aktive plasmaprotein
16. Den sygdom, det ALDRIG er i House M.D.
17. Uparret kranieknogle som er en del af septum nasi
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