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Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,
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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
2200111
0--22001
112

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.
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.

8, årgang
MOK nr 20,
årgang4444udkommer
udkommer. PIT infomøde i kl.16.15
i lokale 29.01.32. SATS månedsmøde kl.16.15 i studenterhuset. Nogle mennesker vil mødes og tænker over, hvor
nederen det ikke at kunne gro skæg.
MOK nr 20, årga Sexekspressens månedsmøde i stu
denterhuset. PMS månedsmøde kl.17 i studenterhuset.
SUND koret laver audition i store mødesal i 15-16.

Fredag:

Defekte mennesker rejser ud i verden.

Lørdag:

Prinsgemalen bliver ophøjet til bordben. Der kommer en
update til Minecraft.

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

Søndag:

Defekte mennesker kommer hjem igen. Væseldyr vil fejre
at ugen er omme.

Mandag:
Tirsdag:

DEADLINE SIMS månedsmødekl.17 i stu12.00 MOK's DEADLINE.
denterhuset.

IMCC Rwanda's månedsmøde kl.17 i studenterhuset.
Månedsmøde i SAKS kl.16.15 også i stundeterhuset.

Denne uges forside:

Denne

mok

.dk
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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

krydsord

HENAD:

NEDAD:

2. Klamt bolsje, som er sort-, pink- og grønstribet
6. Hvilken neurotransmitter benyttes af den preganglionære sympatiske neuron
9. Hvilken farve er flodhestens mælk?
10. Går Jonas Olsen op i, hvad folk synes om
ham?
11. Det anatomiske navn for underbenet er
12. En blodprop, som river sig løs og føres videre i
kredsløbet kaldes en...
16. Hvilket hormon syntetiseres af kortikale fibroblastre i nyrerne?
17. Hvad hedder det yderste lag af huden?
18. Hørenerven
20. Dette hormon øger udskillelsen af cortisol fra
binyrebarken
21. Vandladning kaldes...
22. Den mest kaudale del af uterus
23. Device, som til forveksling ligner en lommelygte,
men som kan bibringe mandspersoner uendelig
stor nydelse
24. Hvad hedder tyktarmens krøs?

1. Lort...
3. Ventral glidning af et hvirvellegeme
i forhold til det underliggende hvirvellegeme
4. Det trekantede område på urinblærens bagvæg mellem de to ureterostier
og urethraudmundingen
5. Den øverste del af dem lymfatiske
svælgring kaldes tonsilla....
7. Latin for saddel
8. Den mest kranielle knogledel af
sternum
13. Hvilken celletype secernerer tromboplastin?
14. Alprazolam
15. Propranolol
19. Legendarisk dokumentaristisk
børneprogram fra 90’erne, hvor en
mandlig og kvindelig læge fortæller
om kroppens forunderligheder og
finurligheder

3

Af Peeeeteeer Jaaaaaaaaaaaaames!!!!!!/MOK-red
Sidste uges svar, røvhuller:
u

r
u

n
o
r
a
d
r
e
n
a
l
i
n

e

x

c

n

m
i
k
r
o
t
u
b
u
l
i

g

s

s

c

n
a

s
A
C
E

i

l
k

s

a

u
l
t
i
v
a

n

i

k

l

v

i

c

u

l

i

n

s

i

p

b

i

e

s

h
y
d
r
o
x
y
a
p
a
t
i
t

s

t

l

p
o
d
a
g
r
a

l

r
e
t
a
r
d
o

s

d

u

p
e
s
t

g

e

p
r
o
s
t
i
t
u
t
i
o
n

o

m

studenterpolitik

4
Kære medstuderende

Vi har nu igennem flere semestre hørt om hvordan overflyttere fra Vestdanmark
(hvilket åbenbart inkluderer Odense) til medicinstudiets kandidatdel i København,
vækker en del bekymring hos vores politiske modkandidater i Medicinerrådet
(MR).
Samtidig har vi læst Danske Regioners udspil om at hvis det står til dem, vil flere
studerende blive uddannet i Jylland. Formålet er angiveligt at løse speciallægemanglen i provinsen. Vi tror at et større optag på medicinstudiet i Jylland, vil resultere
i endnu flere der ønsker at overflytte til hovedstaden efter medicinstudiets bachelordel. Desuden vil vi gerne anføre at der ikke findes nogle tal, der viser at læger
der bliver uddannet i provinsen bliver i provinsen.
Vi i Demokratiske Medicinere følger udviklingen med en del skepsis.
Selve overflytterproblematikken kan beskrives ud fra to betragtninger.
For det første svarer en bacheloruddannelse fra de andre danske universiteter ikke til
en bacheloruddannelse i København, primært fordi vi har indbygget sygdomslæren
allerede på 6. sem. Forskellen mellem den nye bacheloruddannelse i Aalborg og os
er nok endda større, da deres bachelordel er en kopi af en uddannelse som hedder
“Medicin med Industriel Specialisering”. Der er nær ingen læger der indgår i undervisningen af lægestuderende i Aalborg.
Den anden problematik er at de mange overflyttere fører til at vi skal finde flere
klinikpladser ude i hospitalsverdenen, men det er svært. Det er ofte endt med at
man bare pøser flere studerende på det samme antal pladser. Dette går selvfølgeligt
massivt ud over kvaliteten af opholdene.
Vi synes dog det er vigtigt at man ikke overdramatiserer denne effekt, der ikke er
lige udtalt på alle semestre. Således kan 7. sem. godt rumme alle disse studerende,
mens f.eks. 10. semesters neuroophold ikke kan. Til gengæld leverer 10. semesters
undervisere særdeles god undervisning, mens der på 7. sem. er mange der, trods
god plads, har dårlige oplevelser med semestret.
Vi i Demokratiske Medicinere synes således at der mangler fokus på kvaliteten af
de kliniske ophold. Denne hænger sammen med antal studerende på afdelingen,
men også med mange andre faktorer.
Hvorfor er det så at vi ikke bare optager mindre?
Studerende giver Fakultetet stå-produktion, som det hedder. Det betyder at for
hver studerende som består et semester, får fakultetet en sum penge, til at betale
for uddannelsen. Hvis man regner på det, så er udgifterne til 50 studerende per
studerende højere, end hvis man uddanner 250. Det er fordi studiet har nogle faste
udgifter i form af kursusledelse, udarbejdning af eksamen, forelæsninger etc. Således
er det især de sidste ekstra 50 studerende som fakultetet tjener penge på. Desuden
hænger det sådan sammen at jo flere studerende på uddannelsen, jo støre indtægter,

jo dyrere er uddannelsen, og jo bedre er den forhåbentlig også.
Hvad skal vi så gøre for at løse kapacitetsproblemerne på kandidaten?
Vi i Demokratiske Medicinere synes det er vigtigt at finde balancen mellem antallet
af studerende der skal betale for regningerne og den reduktion i antal klinikpladser
der følger med dette.
Desuden skal der være fokus på både kvalitet og kapacitet, ikke bare på det sidste.
En mulighed for at adressere problemet er at oprette flere forskellige linjer indenfor
kandidatuddannelsen på medicin. En linje kunne fx fokusere mere på forskning og
indeholde mere forskningsmetodologi. Så kunne man skære i klinikophold der er
særlig pressede og i stedet supplere med valgfrie ophold.
Dette skridt kunne både gøre det nemmere for studerende, der ønsker at bliver bedre
forberedt til senere forskning og frigøre nogen kapacitet på de allermest pressede
afdelinger – og det uden at skære i antallet af overflyttere.
Hvad bør der ellers ske?
Vi synes vi bør bevare det antal bachelorstuderende som vi har i København. Kvaliteten af vores bacheloruddannelse er høj, netop fordi vi har muligheden for at trække
på undervisere med klinisk erfaring. Det har man ikke alle steder i landet. Og når
så mange studerende vender tilbage til København med en bachelor i medicin, så er
det vel bare rimeligt at vi selv får lov til at uddanne dem på bachelordelen.
Dekanatet bør desuden endelig tage en klar stilling til, hvordan man kan måle klinisk
kapacitet, og hvornår en given afdeling ikke kan klare flere studerende.
Vi skal også have bedret evalueringen af sammenspillet mellem antal studerende
på de forskellige semestre på kandidatdelen og den faglige konsekvens af dette.
Derved kunne problemet med kapacitetsmangel kortlægges bedre på de forskellige
semestre og problemet kan diskuteres mere nuanceret. Vi skal sørge for at tage det
op til studienævnets årlige evalueringsmøde i april.
Hvad synes du vi skal gøre?
Har vi fat i den rigtige ende, eller bør vi bare prøve at lukke porten? Send en mail til
mail@DemokratiskMedicin.dk og kom med kommentarer, spørgsmål eller andet.
Med venlig hilsen,
Felix Müller
Formand
Demokratiske Medicinere

studenterpræsten
Uge 10: Gode tilbud fra studenterpræsten

________________________________________
Føljeton: Trosbekendelsen VI – Djævelen? Og
alle hans gerninger? Og alt hans væsen?
Nå, nu er vi mange uger inde i semesteret og det må
være på tide, at vi kommer i gang med selve teksten:
trosbekendelsen. Og så alligevel. Som Nicolai nævnte i
sit allerførste indlæg tilbage i januar, så er det nærmest
helt standardiseret i Danmark, at selve bekendelsen
indledes med ”forsagelsen”, afvisningen.
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen. Djævelen? Ham med horn i panden og
gedebukkeben? Alle hans gerninger og alt hans væsen?
Allerede her er det fristende at stå af. Jeg forsager
jo også Julemanden, hekse og elverpiger. Er vi ikke
allerede her ude i overtro, ammestuesnak og primitivt
nisseri? Jo, måske.
Men man kunne jo også prøve at applikere sin begavelse
og evne til at bevæge sig fra konkret til abstrakt på
den sære formulering. Man kunne prøve at give slip
på fristelsen til at ville forstå alting helt og aldeles
bogstaveligt. Man kunne måske overveje, om der her
er tale om en tekst, der IKKE fungerer som en nyhedsartikel i et dagblad eller en side i en lærebog.
Måske betyder det noget, at teksten er gammel; skrevet
i en tid, der var en anden og til et publikum, der var et
andet. Måske er det ikke meningen med forsagelsen,
der er blevet forældet, men vores evne til at få den
til at give mening, der er blevet forringet med tiden.
Fordi vi er blevet så forbandet kloge. Fordi vi vil forstå
alting helst i 1:1-forhold. Fordi vi ikke tør have tillid
til at billedsprog og poesi kan indeholde lige så stor
sandhed som fakta.
Hvad hvis nu Djævelen i forsagelsen er et billede på
alt det i livet, som gør os ondt, som gør os ensomme,
som bringer smerte. Alt det, som vi gerne ville være
foruden, men som findes. Alt det, som vi ville ønske,
at vi kunne vende ryggen, lave om på, se bort fra, være
fri af, forsage, men som vi igen og igen må konstatere
finder indpas i vores liv. Måske skal Forsagelsen ikke
forstås som en konstatering af, at jeg/vi forsager alt det
onde, altså at vi har lykkedes i kampen mod Djævelen
i alle hans former, men at vi håber og ville ønske at

vi kunne.
Måske netop derfor giver det mening at forsage Djævelen igen og igen, fordi vi igen og igen har brug for at
gøde jorden for muligheden for forandring. Måske. Tro
er en tillidsøvelse, og det er forsagelse også.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder
________________________________________
Lars Worning: At være eller ikke at være noget
værd – det er spørgsmålet!
Flere og flere studerende bliver ramt af stress og
præstationsangst. Det skader deres selvværd. Eller er
det omvendt? Er det i virkeligheden lavt selvværd der
giver stress og angst?
Vi er vant til, at vi skal være gode til at gøre noget for
at være noget værd. Men sæt nu det er omvendt: At
vi skal være gode til at være, for at gøre noget godt. I
dette oplæg vil Lars Worning komme ind på, hvad lavt
selvværd grundlæggende handler om, hvad det kommer
af, og hvilke konsekvenser det har.
Undervejs i oplægget vil han komme ind på nogle råd
og øvelser til at træne opmærksomhed og selvværd i
hverdagen.
Aftenen indledes med en kort tematisk gudstjeneste
ved studenterpræst Nicolai Halvorsen. Foredraget
begynder ca. kl. 20.00.
Lars Worning, cand. mag., er kandidat i filosofi og
psykologi med speciale i angst. Lars Worning er desuden uddannet kropsterapeut og coach og har udvidet
kursus i mindfulness og energiarbejde.
Til daglig arbejder han med folk der sygemeldt med
stress og andre psykisk relaterede problematikker.
Tid: onsdag den 13. marts kl. 19.00/20.00
Sted: Simeons Kirke, Sjællandsgade 12, 2200 N
Der vil være gratis kaffe og te og salg af øl og sodavand.
Alle er velkomne.
________________________________________

Anders Colding Jørgensen: Identitetsøkonomi
Med Facebooks afskaffelse af anonymiteten online
handler internettet ikke længere primært om informationer, men om identitet. Og vi skal ikke længere forstå
internettet som et postkontor, hvor indhold sendes
omkring, men som en åben arena for vores identitet
og selvfremstilling. Hvad betyder det for vores omgang
med de elektroniske medier og os selv?
Internetpsykolog, cand.psych. Anders Colding-Jørgensen
Tid: onsdag den 15. marts kl. 20-22
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67
Der vil være gratis kaffe og te og salg af øl og sodavand.
Alle er velkomne.
________________________________________
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: Efter aftale

studenterpolitik/studievejledning
Hvorfor en begrænsning er nødvendig

Pause fra studiet?

De Odenseanske og Århusianske medicinstuderende som er overflyttet til Københavns
Universitet(KU) for at læse medicin på kandidat-delen er fuldt ud respekterede på KU.
Deres evner er på højde med vores og i mange tilfælde endda meget bedre. Samtidig har
jeg kun mødt venlighed og åbenhed overfor studiet og studiemiljøet i København.

Ønsker du at holde pause fra studiet,
kan det ske på to måder. Du kan holde
semesterfri eller tage orlov – men
hvad er forskellen?

I midlertidig er det efterhånden blevet mere og mere åbenlyst, at kandidatdelen af
medicin-uddannelsen på KU bliver stadigt mere presset på kapaciteten. Konsekvenserne
er klare allerede i dag. Det øgede optag har bl.a. medført en omlægning af 12.semester
til 4 rul, i stedet for 3, og som noget helt nyt vil CEKU-undervisning fra efteråret overgå
fra 6 til 8 personer pr. hold. Dette vil medføre en markant dårligere undervisning i bl.a.
patientkommunikation og en lang række praktiske færdigheder. Samtidig er der flere
meldinger om overfyldte klinikophold, og den pressede kliniske situation blev også
nævnt som den vigtigste konklusion af undervisnings-evalueringen i 2011. I øvrigt kan
nævnes, at tidligere tiders øgede optag er grunden til at klinikopholdet på 1. semester
kandidat er skåret ned med 4 uger.

•
Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke
tilmelder dig undervisningen i det
semester, hvor du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat
studerende og har dermed ret til at
deltage i eksaminer, deltage i valg
og modtage SU (vær opmærksom på
aktivitetskrav). Du skal desuden være
opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og
6.-årsreglerne.

MedicinerRådet på KU(MR) har kørt kampagne for en begrænsning af kandidat-optaget,
som man har gjort på bl.a. Psykologi-studiet, således at Københavnske medicin-studerende er sikret optag, mens at der vil være en begrænsning i antallet af overflyttere.
Dette er desværre ikke faldet i god jord hos fakultetet, hvorfor MR i sidste uge var i
pressen med et udspil om at begrænse den årlige overflytning fra over 100 til 40 per år,
som blev bragt i Ugeskrift for Læger og Dagens Medicin. Dette udspil er ment som et
helt nødvendigt middel til at opretholde den gode klinik-uddannelse, som der tidligere
har været tilfældet på KU og ikke ment som straf til folk der har valgt at starte på
medicin i Århus eller Odense.
Hvis man ønsker at bevare en god og ansvarlig lægeuddannelse i København bliver
man nødt til at træffe nogle helt klare valg. Dette bør dekanatet gøre inden ryet af den
københavnske medicin-uddannelse sættes over styr.
Med venlig hilsen
Anders Husby, Formand for MedicinerRådet på KU

Marts 2012
Dag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Dato
5/3
6/3
6/3
7/3
8/3

Telefontid
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
15.00 – 16.00
15.30 – 16.30
15.00 – 16.00

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

12/3
13/3
13/3
14/3
16/3

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
09.00 – 10.00
09.00 – 10.00
10.30 – 11.30

Studievejledningen for Medicin
Træffetid
15.00 – 17.00
16.00 – 18.00
13.00 – 15.00
16.30 – 18.30
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
16.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
11.30 – 13.30

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal
rejse, ønsker fri/barsel, have prægraduatforskningsår.
•
Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor
og efter 1. semester på kandidatuddannelsen kan du ansøge om orlov
fra studiet. Tager du orlov midt i et
semester, har du ret til at få gentaget
den undervisning, som du mangler på
et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’ på www.medicin.
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ku.dk/systemer/blanketter.
Når du tager orlov, har du ikke status
som studerende, hvorfor du ikke har
mulighed for at deltage i eksaminer,
modtage SU og deltage i valg.
Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal
rejse og mener ikke du kan opfylde
aktivitetskravene/tidsfristerne.
•
Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov
med orlov fra studiet, når du vil på
barsel fra studiet har du to muligheder:
1.
Hvis du vælger at holde
semesterfri skal du kontakte SUkontoret eller bruge din minSU på
http://www.su.dk/, hvis du ønsker at
modtage ekstra barselsklip.
2.
Hvis du vælger at holde
orlov, hvor du ikke er berettiget til
SU og ønsker at modtage dagpenge
skal du kontakte din kommune via
borgerservice, som bevilger dette.
Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående
SU skal rettes til SU-Kontoret
i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36,
su-kontoret@adm.ku.dk eller se
nærmere på http://su.ku.dk/.

Uge 10-11
Vejleder
Ole Kruse
Natasja Tholstrup Bomholdt
Anine T. W. Skibsted
Sedrah A. Butt
Pernille Heimdal Holm

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

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

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:
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: 33.05.04
træffetidslokale er: 33.05.

Professionel, gratis og anonym
hjælp!
Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk
- som forhindrer dig i at passe dit studie, er Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe dig tilbage
på sporet.
Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende
og offentligt tilbud til dig som studerende ved mellemlange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer
og socialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk
konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor
erfaring med at hjælpe studerende med sociale såvel
som psykiske problemer, og du har mulighed for at
være fuldt anonym når du henvender dig til dem.
For at få hjælp af Studenterrådgivningen skal dine
problemer have indflydelse på dit studieforløb i en
eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med koncentrationsbesvær, eksamensangst, manglende mod til
at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl om, du har
valgt det rette studie. Herudover kan de hjælpe med
personlige problemer som lav selvtillid og selvværd,
nedtrykthed og depression m.m. De kan desuden vejlede og hjælpe ved problemer af mere social karakter,
f.eks. muligheder for hjælp ved sygdom og handikap
under studiet og økonomiske problemer.
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at
hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til en instans
der kan.
Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle
samtaler med psykolog eller socialrådgiver, og det kan
enten få ved samtaler eller ved et forløb af individuelle
samtaler. Indenfor flere problemstillinger tilbyder Stu-

denterrådgivningen desuden gruppeforløb af længere
varighed, f.eks. ved eksamensangst.
Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivningens hjemmeside: http://www.studraadgiv.dk/.
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt.
Studievejledningen har desuden brochurer om bl.a.
stress, barsel, eksamensangst og perfektionisme
som Studenterrådgivningens har udarbejdet. Du er
meget velkommen at komme forbi hvis du vil læse
mere i disse.
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Er du interesseret i epidemiologisk forskning?
Vi søger en engageret medicinstuderende, der har
lyst til at ingå i et multinationalt, epidemiologisk
kohortestudie med 23 Europæiske lande. Projektet
handler om forekomsten af inflammatorisk tarmsygdom i Europa og årsagerne til den forskellige
fordeling af sygdommen i Øst- og Vesteuropa.
Arbejdsopgaven består i selvstændigt at opgbygge
og registrere en kohorte af patienter, der er blevet
diagnosticeret med inflammtorisk tarmsygdom i
2011 samt at følge dem det første år efter diagnosen.
Projektet vil foregå på Herlev Hospital i samarbejde
med PhD-studerende Johan Burisch.
Hvem er vi?
Vi er en epidemiologisk forskningsgruppe med 3
PhD-studerende og 3 bachelor/speciale studerende
tilknyttet, der primært beskætiger sig med inflammatorisk tarmsygdom og eHealth. Hovedvejleder
for gruppen er Pia Munkholm, overlæge, Dr.Med.
Hvad er der i det for dig?
Du får tillært dig basale epidemiologiske
færdigheder
Du får dit projekt plubliceret, idet vi som
udgangspunkt forventer, at du følger projektet til
dørs med en artikel
Projektet er oplagt som OSVAL II/kandidatspeciale. Der er mulighed for et halvt forskningsår i forbindelse med projektet, hvis du har lyst
Hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du har
spørgsmål skriv da til:
Johan Burisch, læge, PhD-stud.
Gastroenheden, Herlev Hospital
burisch@gmail.com eller 38 68 98 81

annoncer
Summer School in
International Health
6. - 24. August 2012
Vil du være sikker på at få en plads på
det efterspurgte kursus i International
Sundhed?
Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet
på at yde et solidt stykke arbejde før og
under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til
vores dygtige undervisere, udvælgelse af
ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal
kunne deltage i fire planlægningsmøder
i foråret (29/3, 17/4, 22/5 og 26/6) samt
et opsamlingsmøde med middag efter
kurset.
Du får kursuslitteraturen gratis og
desuden en værdifuld erfaring i kursusplanlægning.
Kurset er velorganiseret og tæller for
fuld VKO.
www.globalh globalhealth.ku.dk/ssihealth.Har dette din interesse så send en
kortfattet motiveret ansøgning til sommerskole koordinator Birgitte Gantriis
på big@sund.ku.dk inden 22.
marts 2012.
Vi glæder os til at høre fra dig dig!

Student søges til Kræftens Bekæmpelses
Center for Kræftforskning
Jobbet
Der søges en student til planlægningen af et større internationalt symposium, som skal afholdes i København til foråret 2013. Det forventes
derfor at du kan blive i stillingen i minimum ét år. Symposiet afholdes
i forbindelse med at Acta Oncologica, som er et Skandinavisk tidsskrift
på kræftområdet, har jubilæum. Du vil blandt andet skulle varetage
telefon- og email kontakt med arrangører, talere og deltagere, mødeforberedelse, budgethåndtering samt udarbejdelse og distribuering af
skriftligt materiale om symposiet.
Vi tilbyder
Spændende og varierende arbejdsopgaver på et konkret projekt Indblik
i forskningsverdenen og aktuelle temaer inden for den psykosociale
og senfølge kræftforskning Kendskab til arbejdsgangen i en interesseorganisation Kontakt med danske og internationale forskere på
kræft- og sundhedsområdet
Din profil
Der søges en student som læser på en videregående uddannelse - gerne
inden for det sundhedsfaglige område. Vi forventer at du har sans
for koordinering og administration. Tidligere erfaring med projektkoordinering vil være en fordel. Det er desuden vigtigt at du trives med
at arbejde selvstændigt.
Tiltrædelse
Snarest muligt
Arbejdstider og løn
Arbejdstiden er ca. 8. timer om ugen, som kan fordeles fleksibelt I
løbet af ugen afhængig af dit studie. Lønnen er 128,38 kr. i timen.
Har du spørgsmål til ansættelsen kontakt gerne Professor Christoffer
Johansen christof@cancer.dk. Du kan læse mere om Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning på www.cancer.dk/forskning.
Ansøgning
Send en kort beskrivelse af dig selv og dine kompetencer, vedlagt et cv
samt et karakterudskrift til christof@cancer.dk. Ansøgningsfristen er
mandag d. 12. marts 2012.

ANÆSTESI
- EN INTRODUKTION
MIKAEL BODELSSON (RED.), DAG LUNDBERG,
BENGT ROTH OG MADS WERNER

Let tilgængelig og uundværlig indføring i faget anæstesi for
medicinstuderende. Den danske oversættelse er bearbejdet
og tilpasset dansk praksis af overlæge Thomas Kistorp,
Rigshospitalet.

KR. 278,00 (VEJL.) 240 SIDER

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV.

NYHED

FaDLs kredsforening
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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

A N VT
N O NKURSER
CER
(INKL.
BVT)
HOLD 1603 (RH) søger 3 nye blodprøve-

tagere
2012
(INKL. BVT)
VT KURSERFORÅR
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde
FORÅR 2012

HOLD D
ER (INKL.
BVT)
ÅR 2012
HOLD D

Orientering
Onsdag
11/04
Onsdag
16.30-17.30
VB
Lektion
1: 11/04Torsdag
12/04
Torsdag
12/04 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*:
Lørdag
14/04
Lørdag
14/04 09.30-14.00 HVH
15/04
Søndag
15/04Søndag
09.30-14.00
HVH
4: 16/04Mandag
16/04
Mandag
16.30-20.30
HVH
Lektion 4: Lektion
Lektion 5: Lektion
Tirsdag
16.30-20.30
HVH
5: 17/04Tirsdag
17/04
Lektion 3*: Lektion
Tirsdag
24/04
16.30-21.00
HVH
Tirsdag
24/04
3*:
Onsdag
25/04 16.30-21.00 HVH
25/04
Lektion 6*:
Torsdag
26/04Onsdag
16.30–18.30
HVH
Lektion 6*:
Torsdag
26/04
18.30-20.30
HVH

16.30-17.30 VB
16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
09.30-14.00 HVH
16.30-20.30
HVH
TILMELDINGSFRIST:
ONSDAG
DEN 21/03
16.30-20.30
HVH
KL. 10.00 via
16.30-21.00 HVH
www.fadlvagt.dk
16.30-21.00 HVH
16.30–18.30 HVH
Mandag
30/04 16.30-18.45 HVH 18.30-20.30 HVH
Prøve*:
18.45-21.00
HVH
Prøve*:
Mandag
30/04 16.30-18.45 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
18.45-21.00 HVH
-17.30
8 timer påVB
operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4
*
=
Holdet
er
delt
i
2
grupper
2 dage på HVH
følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5 à 6 personer
-20.30
8
timer
på
operationsgang:
18.,
19.,
20. eller 23/4
-14.00 HVH
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5
Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

-14.00 HVH
-20.30 HVH
-20.30 HVH
HOLD EHVH
-21.00
-21.00
OrienteringHVH Onsdag
Lektion 1: HVH Torsdag
–18.30
Lektion 2*:HVH
Lørdag E
HOLD
-20.30
Søndag
-18.45
Mandag
Lektion 4: HVH
Orientering
Lektion 5: HVH Tirsdag
-21.00
Lektion 1:
Torsdag
rLektion 3*: Lektion
2*:
Tirsdag
eller
23/4
Lektion
6*:
Onsdag
+ 13/5
Lektion 4:

TILMELDINGSFRIST:
ONSDAG DEN 21/03

TILMELDINGSFRIST:
16.30-17.30
VB
TIRSDAG DEN 17/04
16.30-20.30
HVH
KL. 10.00 via
09.30-14.00
HVH
www.fadlvagt.dk
09.30-14.00 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-21.00 HVH
16.30-21.00 HVH
16.30–18.30 HVH
18.30-20.30 HVH
Prøve*:
Torsdag
31/05 16.30-18.45 HVH
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
VBHertil kommer:
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5
HVH
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6
HVH

HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

eller 23/5
+ 10/6

TILMELDINGSFRIST:
ONSDAG DEN 21/03
KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk

KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk
09/05 16.30-17.30
VB
10/05 16.30-20.30 HVH
12/05 09.30-14.00 HVH
13/05 09.30-14.00 HVH
14/05Onsdag
16.30-20.30
HVH
09/05
15/05 16.30-20.30 HVH
Torsdag
10/05
24/05 16.30-21.00 HVH
Lørdag
12/05
29/05 16.30-21.00 HVH
13/05
30/05Søndag
16.30–18.30
HVH
18.30-20.30
HVH
Mandag
14/05
Prøve*:
Torsdag
31/05
16.30-18.45
HVH
Lektion 5:
Tirsdag
15/05
18.45-21.00 HVH
Torsdag
24/05
Lektion 3*:
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Tirsdag
29/05
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang:
22. eller 23/5
Lektion 6*: 16., 21.,
Onsdag
30/05
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6

-17.30
-20.30
-14.00
-14.00
-20.30
-20.30
-21.00
-21.00
–18.30
-20.30
-18.45
-21.00
r

med Rigshospitalets Klinisk Biokemiske
Afdeling, 3011. Vi tager blodprøver på
forskellige afdelinger – alle hverdage fra
klokken 08:00 til 17:00.
Der møder dagligt ﬁre FADL-vagter ind
klokken 08:00, som får fri klokken 14:00,
og ligeledes møder to FADL-vagter normalt ind klokken 11:00 og får fri klokken
17:00 – arbejdsgangen er dog midlertidigt
ændret, så de sene vagter møder klokken
08:00 og får fri klokken 17:00. Sygdom
dækkes ved bagvagtsordning.
Der afholdes holdmøde én gang om
måneden, hvor der er streng mødepligt!
Vi søger tre nye medlemmer pr. 2. april
2012.

TILMELDINGSFRIST:
TIRSDAG DEN 17/04
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk

Krav til dig som ansøger:
•
SPV-kursus med min. 200 SPVtimer.
•
Du skal kunne tage to korte
følgevagter (8:00-14:00) samt én lang følgevagt (8:00-17:00) i slutningen af april.
•
Du skal kunne deltage til vores
holdmøde 18. april kl. 17:00 på afd.
•
Du skal kunne tage min. 4-5
vagter + én bagvagt om måneden.
•
Du skal være på holdet mindst et
år, hvorfor lavt semestertrin prioriteres
højt.
•
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.
TILMELDINGSFRIST:

TIRSDAG DEN 17/04
KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk

Udover de tre følgevagter består oplæringen i et obligatorisk introduktionskursus i
blodprøvetagning på vores stamafdeling,
akkrediteringskurser på afdelingen samt
løbende akkreditering gennem FADL. Introduktionskurset skal være taget, inden
følgevagterne kan afholdes og kommer
derfor til at ligge en hverdag i april kl.
14:00.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 29. marts kl.
12:00 via: www.fadl-vagt.dk - København
– tilmelding til hold – mærkat ”Hold 1603”.
Udvælgelsen vil ske ved lodtrækning
Ønsker du yderligere information, kan du
kontakte holdleder Jesper Brink Svendsen
på e-mail: brinksvendsen@gmail.com eller
tlf: 61344500.
Almen praksis i Valby

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

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
Nystartet praksis Valby, som ﬂyttes i lokalefællesskab med en anden praktiserende læge.
Har i opstartsfasen har brug for en FADL vagt
som sekretær vikar
i uge 10. april01.maj 2012
Arbejdstid:
•
Man-tirs-torsdag kl. 08.30-15.00
•
Onsdag kl. 14.00-18.00
•
Fredag kl. 08.30-13.00
Arbejdsopgaver:
•
Sekretær opgaver
•
Tage blodprøver
•
lungefunktions test
•
Evt. rejse vaccinationer
Krav:
•
Helst højt semestertrin
•
Medlemskab af FADL
•
Min. 200 SPV timer
•
Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. marts 2012
kl. 10.00. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold ”Læge Valby”
Bispebjerg Hospital afdeling Y21
Har brug for en FADL vagt gerne med sekretær
erfaring til at tage hjælpe med journalskrivning.
Perioden er: hver mandag med start hurtigst
muligt og 3 måneder frem
Arbejdstid:
•
Dagtid
Krav:
•
Højt semestertrin prioriteres
•
Erfaring med Opus og grønt system,
Mirsk foretrækkes
•
Have gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold
– mærke ” BBH Y21”

FaDLs vagtbureau
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basisgrupper

Førstehjælp For Folkeskoler - FFF

Følgende scenarier er plausible i dit nuværende MOK-læsende
øjeblik:
Du sidder:
På bib og læser om myofibriller i Holes og tænker ”nizzle,medicin
er fucking chill” …
I kantinen og bander over det inkompetente farve-valg i Blaustein
…
På Tør og overvejer hvordan det er muligt, at Finn B. skal undervise
dig i klinisk anatomi i næste uge, når han sandsynligvis er post
mortem …
På Panums tag med rebelagtig attitude, mens du river sider ud af din statistikbog og betragter
situationen som en standardafvigelse …
På toilettet ved Lundsgaard og funderer over variationer i urethras længde, og om det er eksamensrelevant at kende til egne mål …
I de bløde sæder i Lille Auditorium på Herlev halvt sovende, fordi du sidder fucking-vold-godt
og halvt undrende over hvor mange kg medicinsk kompendium sådan helt præcist vejer… altså
begge bind..
Der er givetvis enkelte variationer ift. ovenstående, men vigtigst af alt kan hver given situation
erstattes med én og kun én optimal begivenhed:
UDDANNELSES-WEEKENDE med Førstehjælp For Folkeskoler d. 17. + 18. marts i
Studenterhuset.
Arrangementet strækker sig over to hele dage, hvor du bliver gearet til at undervise en masse
unge mennesker i førstehjælp og selv kommer igennem et saltvands-ocean af øvelser, cases og
udfordringer som er TOTALLY BADASS UNIKness !!!
Der er kun 30 pladser – de bliver revet væk giraf-hurtigt, så skynd dig ind på følgende link, hvis
du vil tilmeldes weekenden:
http://fffintro.eventbrite.com/ - tænker du ”FÅG et lorte-link”, kan du i stedet gå ind på
facebook-siden ”Førstehjælp For Folkeskoler København”, hvor det vil være muligt at musseklikke sig til tilmeldingssiden.
Har du eller dine forældre yderligere spørgsmål ift. FFF Uddannelses-weekenden kan du/I også
stille spørgsmål på facebook-siden (ja, det er en multi-funktionel side), og så vil jeg personligt
sætte en velformulerende slave til at svare omhyggeligt, præcist og relevant!
Glohede og kærlige klap på panden
FFF

Dermatologisk Selskab for
Studerende (DSS) afholder

månedsmøde og ordinær generalforsamling tirsdag d. 3 april kl. 18:00-19:00
i Store Mødelokale i Studenterhuset, hvor der også vil blive holdt oplæg
om ”Erhervsbetinget Kontakteksem”.
Alle interesserede har mulighed for at
få indflydelse på DSS i det kommende
semester, og der vil som altid være ”dermaquiz” og forfriskninger. Vi glæder os
til at se jer!

Vil du være med i
Kulturelle Medicinere?

D. 1. Marts holdt KultMed opstartsmøde efter nogen tids stilstand. Ideerne til kommende arrangementer ville ingen ende tage,
og allerede nu er flere arrangementer i støbeskeen, som også DU kan
nå at komme med til, heriblandt
fællestur til forestillingen Dance
to Go og Hitchcock-filmaften. Meld
dig ind på vores facebookside som
du finder ved at søge på “Kulturelle
Medicinere”. Vi glæder os til at
møde dig.
De kærligste
hilsener fra KultMed:o)

Kom til IMCC Rwanda’s
Månedsmøde
på tirsdag d. 13. marts kl 17-19 i Studenterhuset ved Panum!

KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS I FUNDRAISING OG ØKONOMI
LØRDAG D. 17. MARTS KL. 10-17 I STUDENTERHUSET
Så er det nu du kan lære hvordan du kan fundraise! - Både penge til dit projekt, fundraise penge til stipendier
og forskning og hvordan pengene bedst administreres. Du vil få nogle helt basale teknikker og værktøjer, så
du kan målrette din fundraising og har større succes med at fundraise!

Så er der månedsmøde i SAKS.
Der vil være kage så kom glad Đ
Studenterhuset, store mødesal
Tirsdag d. 13. Marts
Kl. 16.15.

Kurset afholdes af den tidligere formand i IMCC Troels Græsholt-Knudsen, som har meget erfaring inden
for fundraising og afholdelse af kurser og den nuværende økonomiansvarlige i IMCCs bestyrelse Howraman
Meteran.
IMCC står for frokost, kurset er gratis og efter først til mølle princippet. Der kan være 20-25 deltagere på kurset.
Folk der ikke er medlem af IMCC er også meget velkomne til at deltage - men medlemmer har fortrinsret.
For mere information og tilmelding send en mail til lokalsekretæren Helle i IMCC København på sekretaerkbh@imcc.dk

Der vil være mulighed for at købe sutursæt.

NY SPÆNDENDE NEURO-QUIZ fra FORNIKS!
Med hjælp fra Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital kan FORNIKS præsentere FORNIKS nye neuroquiz. Quizzen er produceret af
Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, og der vil regelmæssigt komme nye cases som skal løses på bedste neurologi manér.
Der vil være en symbolsk præmie til vinderen af hver quiz. Quizzerne er ikke altid ligetil og kræver en tankegang som er en episode af
House værdig.
Svar sendes til info@forniks.dk
Første quiz lyder således:
1. 20 årig mandlig medicinstuderende, Mogens, har efter endt IMCC-ophold været off-the-beaten-track i Argentina med sin læsemakker og sin Lonely Planet guidebog.
I en lille, meget autentisk jungleby har han som souvenir købt en keramikkande glaseret i klare farver.
Da han kommer hjem og skal til at læse igen, har han altid kanden stående i køleskabet med friskpresset appelsinjuice og drikker fra den dagligt. 4 måneder efter hjemkomst udvikler han svaghed i begge håndled. Han henvender sig til sin læge, der finder svaghed grad 4 ved dorsalflektion af hænderne bilateralt, ved grov undersøgelse
ingen sensoriske udfald. Han bliver sendt til neurolog og videre til EMG, som viser perifer motor neuropati.
Men hvilken forbindelse er der mellem hans trang til farvestrålende souvenirs og hans nu svage håndled?

basisgrupper
PIT infomøde
PIT inviterer dig til
informationsmøde,
hvor du har mulighed
for at høre hvad PIT
har at byde på. Vi
fortæller, hvordan du
kan komme ud og rejse med PIT, fx til
Afrika og en netop hjemvendt PIT’ter
kommer og fortæller om sin oplevelse.
Mødet finder sted onsdag den 7. marts
kl. 16.15 nede hos tandlægerne i
29.01.32.
Vi ser frem til at byde en masse nye
PIT’ere velkommen!

Restpladser med PIT til efteråret
2 pladser på Maua Methodist Hospital i
Kenya, September til November
2 pladser til Mungeli Christian Hospital i
Indien, November til Januar
Skriv til hospitalsgruppen_pit@hotmail.com
Læs mere på IMCC.dk
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Sexekspressens Vinterseminar!
2. weekend i marts (9/3-11/3) 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!
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.
Sexekspressens månedsmøde!
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.
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.
Vi glæder os til at se DIG i Sexekspressen - Panums hyggeligste basisgruppe!

MÅNEDSMØDE

Onsdag den 7.marts kl.16.15
Loungen, Studenterhuset (Panum)
Er du interesseret i idræt og/eller
idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget
for dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer
foredrag, workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for
idrætsmedicin og forbedre uddannelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin.
Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun 50 kr. for et år.
Medlemskabet varer fra septemberseptember og giver adgang til alle vores
arrangementer.
Det er ok at være passiv medlem, men
vi søger også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller
mød op til vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag i
hver måned på 1. sal i Studenterhuset
Alle er velkomne at kigge forbi og få en
kop kaffe. Det er helt gratis og uforpligtende.

DAGSORDEN
1. Bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- Kick-off (25/2)
3. Kommende arrangementer
Metode 1 (8/3)
4. Eventuelt

Kære medstuderende.
Det er hårdt at være en mand og ikke kunne gro et skæg...
Især når det er moderne for tiden. Jeg vil ikke have det
dårligt med mig selv, fordi jeg ikke kan gro et skæg, og
jeg er sikker på mange andre drenge på medicin har det
på samme måde.
Derfor har jeg lavet gruppen:
“Støttegruppen - os skal du ikke lave skæg med”
Vi holder støttegrupper hvad onsdag 16-18 i lokale
29.01.32B.
Tilmelding er ikke nødvendig
med venlig hilsen Jonas

Gode idéer er altid velkomne! Husk vores
månedsmøder er for alle, også dem der
endnu ikke er medlemmer.
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende. Alle ikke-medlemmer med
interesse for akutmedicin, intensiv
medicin, anæstesiologi og traumatologi
er velkomne til at deltage og høre mere
om SATS. Medlemskontingentet er 50kr.
om året og giver mulighed for deltagelse
i en lang række arrangementer, som
udelukkende er for medlemmer.
WWW.SATS-KBH.DK

SIMS månedsmøde på mandag d.
12. marts kl. 17

Månedsmøde i PMS
Vi har månedsmøde i PMS torsdag d. 8/3 kl. 17.00 i studenterhuset.
Dagsorden:
1) Velkommen
2) Siden sidst
3) Kommende arrangementer
4) Fagligt oplæg
5) Evt.
Alle er velkomne! Vi tager gladeligt imod ideer og input til vores arbejde i PMS, men du må også rigtig gerne
komme, hvis du bare gerne vil høre lidt om de spændende projekter, som kører i PMS for tiden.
Vi glæder os til at se Jer!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Indkaldelse til foreningen Studenterklubbens
årlige generalforsamling d. 16 april 2012 kl. 17.00
i Studenterklubben.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter.
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal
være statsautoriseret.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes på
mail: pederwarming@gmail.com eller afleveres i
postkassen i forhallen ved bygning 9.0.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.
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basisgrupper
PUFF foredragsserie
Videnskabsformidling

D. 21. Marts 2012 kl. 16-18 i Hannover Auditoriet

Den Gode Poster
Kom og hør hvordan du laver en professionel poster
ved Anne Bundgaard,
Grafisk designer hos Koncern Kommunikation
Der vil være kaffe, kage og hygge bagefter
Ingen tilmelding nødvendig!

Månedsmøde og nye videnskabsetiske regler

Forskningsårsstuderende søges
til projektet:

Drømmer du om et forskningsår
i udlandet?

PUFF holder månedsmøde
tirsdag d. 6. marts kl. 16.15 i Store mødesal,
hvor videnskabsetisk komite vil holde et foredrag
om
de nye videnskabsetiske regler.
_________________________

“Natural History of Pain Associated with
Melanoma”

Om at sætte din karriere på skinner?
Om at skabe internationale kontakter?
Om at prøve noget helt nyt, i en anden
del af verden?

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er
en studenterforening med formål at motivere til og
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige
studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.

Arbejdsopgaver:

Hvad arbejder PUFF for?
• Gøre det lettere for studerende at starte på et
forskningsprojekt
• Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende
• Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
• Formidlende organ mellem studerende og
forskningsaktive institutioner
• Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede
Kommende PUFF arrangementer:
• Månedsmøde, 6. marts
• Generalforsamling 13. marts kl. 16, lille mødesal
• SAS kursus, 4 dage i marts
• PUFF sætter i foråret fokus på videnskabsformidling
• 21. marts: Posterfremstilling
• 11. april: Artikelskrivning
• 17. april: Forskningsformidling
• 23. april: Præsentationsteknik
Se mere på www.puffnet.dk

Projektet foregår på California Pacific
Medical Center Research Institute
(CPMCRI) og indebære at forskningsåret
afholdes i Californien.

Opgaven for den danske studerende vil være
at optage kort sygehistorie mundtligt og fra
journaler, lave fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små spørgeskemaer
omkring hhv. smerte og patienternes evne
til at takle smerte, måling af ekstremitetsomkreds (lymfeødem) og deres forbrug af
smertestillende medicin. VAS vurdering af
smerteniveau og kortlægning af evt. sensibilitetsforstyrrelse. Derudover vil der blive
mulighed for at skrive en artikel på baggrund
af resultaterne i projektet. Patienterne er
malignt melanom patienter, der har undergået sentinel node biopsi og/eller komplet
dissektion af lymfeknuderne i regionen for
deres melanom. Formålet med projektet er
at udvide vores viden om udvikling af smerte
og neuropati postkirurgisk, for at forbedre
forebyggelse og behandling af smerter efter
kirurgi.
Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er
et samarbejde mellem DK og USA, involverende både kirurgiske onkologer, dermatologer,
anæstesiologer og neurologer. Projektet er en
del af de nye samarbejde mellem CPMCRI og
ph.d-skolen i København.
Ansøgning:
Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen,
MD (peterskp@cpmcri.org)
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!

Her er muligheden!
California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) ønsker
at byde 3 danske medicinstuderende
velkommen.
Der er mulighed for mange forskellige
projekter således at dine egne interesser
tilgodeses mest muligt.
Denne fantastiske mulighed er etableret
som samarbejde mellem ph.d-skolen på
Københavns Universitet og CPMCRI.
På PUFFs hjemmeside kan ses informationsvideo og hentes information om
projektmuligheder og ansøgning.
Ansøgningsfrist for interesseansøgning
er den 30 marts. Dette har til formål
at matche studerende med potentielle
vejledere.
Herefter informationsmøde i København
den 12 april 2012.
Endelig ansøgningsfrist er den 19. April
2012.
Mere information fås ved at kontakte:
Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.
org)

Studerende for Sikre
Patienter

Et enkelt spørgsmål

D. 15. marts kl 17-18 holder Studerende
for Sikre Patienter semesterets første møde i
Loungen i Studenterhuset. Alle er velkomne.
Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt
netværk for alle studerende, uanset studieretning, med en interesse for at skabe et bedre og
mere sikkert sundhedsvæsen.
Til mødet vil der blive vist en film om hvor
galt det kan gå når de mange små fejl fører til
katastrofale udfald for den enkelte patient.
Derud over vil der være mulighed for at høre om
de spændende arrangementer som Studerende
for Sikre Patienter afholder det næste halve år.
Blandt andet nordisk sommerskole og en stor
studenterkonference om patientsikkerhed.

Danmark går forrest i en hel ny kampagne under IHI Open School (en verdensomspændende tværfaglig
uddannelsesplatform) om patientcentreret behandling og vi har brug for DIN hjælp.

Fra 18-19 holder vi generalforsamling og 1 års
fødselsdag, og alle er naturligvis velkomne til
at blive og få et stykke lagkage med.

Vil du være med til at forbedre kvaliteten af den behandling, vi giver patienter på de danske sygehuse?
Vil du være med til at lave fundamentet for en global kampagne af og for studerende?

Er du igang med et klinisk semester (7.,9.,10. eller 12.), så kan du være med til at danne fundamentet til
en helt ny global kampagne og det kræver kun nogle få timers arbejde fra din side.
Baggrund for kampagnen
Studerende kan gøre en forskel. Vi ser ting med friske øjne og kan være med til at drive forandring i sundhedssektoren med meget simple midler.
Hvad kræver det af dig?
- Du skal være studerende på et klinisk semester på enten sygeplejerske eller medicinuddannelsen.
- Du skal udfylde et spørgeskema med basisoplysninger om dig selv og dit kliniksted
- Du skal være villig til i 2 uger at stille et enkelt ekstra spørgsmål til alle dine patientkontakter”Er der noget jeg kan gøre for dig, er der noget du har brug for fra mig?”
- Du skal udfylde et skema med den viden du opnår fra dine patienter igennem de 2 uger. Vi vil meget gerne
have et skema pr dag du er i klinik, men det tager kun 5-10 min at udfylde.
Lyder det som noget for dig så kontakt os på:
kampagne@sfsp.dk
Kampagnen laves af Studerende for Sikre Patienter, som er et tværfagligt studenternetværk og en del af
IHI Open School.

basisgrupper
PIPPI FOREDRAG

PIP

PI

v/læge Simon Hyttel-Sørensen, neonatal afd., Rigshospitalet
Neonatologi, APGAR score, skindødhed (asfyksi) efter fødslen og afkøling af
de nyfødte som ny procedure.
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SUNDKORET
Drukner du din x-factor i tunge studiebøger
og en uendelig strøm af læsning? Er du vild
med at synge alt fra pop til rock og jazz? Eller har du bare lyst til at prøve kræfter med
korsang?
Så kom til dette semesters første time med
SUND koret torsdag d. 8. marts 2012, kl.
15-16 i Store Mødesal.
SUND koret samler studerende og ansatte
fra fakultetet, der har én ting til fælles:
glæden ved at synge. Det er dog hverken en
forudsætning at du rent faktisk kan synge,
kan læse noder eller har erfaring – faktisk
er det helt uforpligtende og tilmed gratis at
deltage.
Koret synger én gang om ugen og man behøver ikke komme hver gang. Vores mødeplan
finder du ved at klikke ind på vores hjemmeside: http://sund.ku.dk/for_ansatte/foreninger/kor/ (eller ved at ”SUND koret”)

Mødet vil blive afholdt i lille mødesal ved kantinen

onsdag d. 14. marts kl. 16.30 – 18.00

Der vil selvfølgelig også være kaffe og kage - alle semestertrin er velkomne og Simon
vil forsøge at gøre det forståeligt for alle.
Tilmeld jer på facebook ved at søge på PIPPI foredrag og titlen!

Koret bliver ledet af den professionelle ko
rleder Merete Sørensen, som har flere års
erfaring med både begyndere som øvede.
Vi håber på at se masser af studerende til
opstarten – så tag din holdkammerat under
armen og få en sjov oplevelse!

Studerendes Øre-Næse-Halskirurgiske Selskab (SØNHKS)
Inviterer til stiftende Generalforsamling d. ??-??-???? i ????.
Vi er to medicinstuderende med hang til det øre-næse-halskirurgiske speciale og mener at det er på
tide med en basisgruppe med fokus herpå.
Vores tanke er at der både skal være oplysende teoretiske foredrag fra såvel unge nyuddannede som fra
erfarne professorer samt praktiske ”hands-on” kurser, hvor det er muligt at få hænderne ”beskidte”!
Hvis det lyder som noget du har sukket efter, tænkt på eller blot noget som du synes lyder spændende,
så kom til stiftende generalforsamling og få en unik mulighed for at være med i den spæde start af en
spændende basisgruppe !
Med venlig hilsen Simon Andreasen og Hjalte Sass

Efterlysning!
Jeg vil gerne efterlyse den person der efterlod fæces
bristol 1 i kummen i Studenterhuset i sidste uge da
vandet var slukket.
Jeg har efterladt den, hvis du savner den.
Hvis du gør det så kan du enten afhente den på
MOK på mandag eller også skrive til mok@mok.dk.
Markus/MOK.red.

14
14

Boganmeldelse

VS
Af Jonas/MOK-red

Pris

Jeg har just afsluttet 7. semester
og har nu læst både Klinikbogen
fra FADL’s forlag og Subjektivt &
Objektivt fra Munksgaard i løbet af
semestret. Subjektivt og Objektivt 3.
udgave er fra 2011, mens Klinikbogen
er fra 2011.

Indhold

Begge bøger dækker begge det praktiske og teoretiske, man skal kunne ved indlæggelsesjournaler på 7. semester. Klinikbogen
har imidlertid været lidt mere ambitiøse i forsøg
på at inddrage dele af 9.- og 10.-semesters kurrikulum med epikriser, kliniske procedurer i
anæstesi og andre fag, samt neurologisk undersøgelse. Desuden har Klinikbogen ligeledes
et udmærket kapitel om parakliniske undersøgelser. Her står de mest gængse blodprøver,
tolkning af A-punktur, EKG-tolkning osv. Dette
kapitel har jeg brugt flittigt, mens jeg var i
klinik, når jeg fx skulle forstå hvad en CK-MB

og D-dimer var.
Ud over de ekstra kapitler i Klinikbogen er begge
bøger i grunden skrevet på et sprog, der er til at
forstå, og med ca. samme akademiske niveau.

Begge bøger ligger inden for en
rimelig pris. Subjektivt og Objektivt
ligger på 313,- med rabat i akademisk
boghandel. Klinikbogen koster 279,-.
Umiddelbart får man flere sider for
pengene i Klinikbogen, som er på ca.
450 sider, mens Subjektivt & Objektivt
er på ca. 230 sider. Der står en smule
mere tekst på siderne, men der ER mere
indhold i klinikbogen i alt – og så føles den bedre
i kittellommen.

Anbefaling
Illustrationer og layout

Begge bøger er rigeligt illustreret generelt. Der
er en del figurer, som forklarer undersøgelsesteknikker osv., så begge bøger er på den måde let
forståelige, men igen udmærker Klinikbogen sig
med billeder i farver, hvor Subjektivt & Objektivt holder sig i grå-grønne nuancer.

Hvis du har tid og penge, så køb begge bøger. Så
er du sikker på at få det hele med. Men det er nok
at læse den ene, og ærligt talt kan jeg ikke finde
noget argument mod at vælge Klinikbogen.
Men altså - hver sin smag. Det ovenstående er
en jo en subjektiv holdning og ikke nødvendigvis
facitlisten ;)

Artikkel
Tidligt Klinisk Ophold i Afrika

allerede den første dag!

Langt de fleste tager TKO i Danmark, men indimellem er der nogle, der tager det
i udlandet.
Vi har valgt at skrive vores oplevelser ned for at dele dem med andre og måske
inspirere dem til også at tage ud.
Vi afsluttede 3. semester fredag d. 3. juli 2011, og allerede tirsdagen efter sad vi i et
fly på vej til Dakar, Afrikas vestligste punkt og Senegals hovedstad.
Vi havde sammen været der i 2009, men det gjorde ikke synet af Dakar mindre overvældende. Man flyver et halvt døgn, og med et befinder man sig i et hav af farverige
klæder og stammesprog, kaos, fattigdom, islamisk herredømme, korrupte politikere
og tiggere. Og selvfølgelig et for os endnu uudforsket sundhedsvæsen.

Og så var der pludselig strejke på hospitalet en hel uge, så der var ingen læger
tilstede og derfor fulgte vi sygeplejerskerne. I Senegal er der generel lægemangel,
så sygeplejersker varetager opgaver som konsultation, objektiv undersøgelse og
ordination af medicin.

Starten på vores kliniske ophold blev udskudt et
par dage, da det var pinse og hospitalet derfor var
lukket. Fødeafdelingen var dog (i det mindste)
stadig åben.
Før opholdet kunne starte, måtte vi købe stof til
kitler, vi fik skræddersyet.
Opholdet startede med rundvisning på Hôpital Silence, der har en fødeafdeling, pædiatrisk afdeling
(et rum til vaccinationer og et til konsultationer),
en lille bygning til konsultationer med HIV- og
tuberculoseramte mm., et laboratorium, en afdeling for manden og mandens sygdomme og en for
kvinden og kvindens sygdomme. Derudover er der
i samme by et større hospital med skadestue og
operationsgang osv.
Vi startede i fødeafdelingen. Den var beregnet til
fødsler, der forventedes at forløbe godt. Et rum til
de gravide, et rum med tre senge til de kvinder, der havde veer og i forlængelse heraf
endnu et rum med tre brikse til de fødende kvinder. Ingen åbne vinduer, over 40
grader varmt, lukkede sko og lukkede kitler. For nu at være ærlig, var det en noget
hård første dag med utallige vandpauser og svimmelhed.
Men det blev bedre allerede næste dag.
En ung kvinde på briksen havde voldsomme veer, men måtte vente lidt, da de var
løbet tør for handsker på afdelingen. Da fødslen begyndte, var den meget lang og
svær, og da barnet endelig kom ud, havde det navlestrengen viklet om halsen.
Barnet lå stille og lydløst, og blev løftet over på en lille briks, og i lyset af varmelampen
og til lyden af sin mors stille gråd blev hun reddet ved hjælp af en fodpumpe, der førte
luft ned i lungerne, og som sygeplejersken i et fast tempo holdt kørende.
Trods få og manglende midler, gjorde sygeplejerskerne og jordemoderen et utroligt
arbejde!
Ingen af os havde set en fødsel før og i løbet af ingen tid havde vi assisteret til 4

I løbet af vores ophold var vi også nogle dage i en skadestue hvor man i stedet for
’brianfrakturer’ og brækkede hofter møder slangebid og nekrotiserende diabetessår
…og så trafikuheld - åbenbart en universel årsag til voldsomme skader og død.
Vi gik ikke et fuldt koordineret ophold i møde, som man måske kunne have håbet
– der var mildest talt intet planlagt til os på det hospital, vi havde taget kontakt til.
Men så snart vi selv viste interesse, fik vi lov til at
følge med til, hvad vi havde lyst til. Dette resulterede
bl.a. i at vi brugte en hel dag på vaccination af børn
mod polio, hvor vi gik fra dør til dør i et boligkvarter
og vaccinerede alle børn vi mødte i husene og på
gaden. 360 blev det til.
Da vi kom hjem opdagede vi, at holdkammerater og
læsemakkere også havde oplevet og set en hel masse.
Amputationer, hofteledsoperationer, undersøgelse
af buegangene etc.
Og alt det måtte vi springe over denne gang, men
til gengæld fik vi indblik i en hel anden del af den
verden af hospitaler, vi langsomt er ved at blive en
del af. Desuden blev vores franske i den grad styrket
(selvom det tog et øjeblik, før vi forstod at ”ymery”
var ”humerus”).
Så selvom det er lidt farligt, lidt underligt og lidt
grænseoverskridende, er det en fantastisk og overvældende oplevelse at tage ud.
Man kommer til at se på vores eget sundhedsvæsen på en helt ny måde og oplever,
at den måde folk forholder sig til deres sygdom på i Afrika ofte er helt forskellig
fra os herhjemme.
Det er hårdt og urimeligt at se med egne øjne at nogle mennesker ikke har adgang
til tilstrækkeligt med sundhedsydelser, bare fordi de bor et sted i Afrika og ikke i
Europa. Men selvom vi ikke var længere end 3. semester på det tidspunkt, kunne
vi stadig gøre en lille smule for at hjælpe – og det bekræftede os gang på gang i, at
medicin er det rigtige studium for os.
Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os ;)
Tine Meyhoff (24224956) og Celine Lykke (28966512)

Gøgl og klovneri
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Ugen

Indledning: Vi vil i det næste
stykke tid udgive dels nye vampevasere, men
også mange af de gamle, som var populære
for flere år siden, og som nu efterhånden er
glemt i gåetbogen.
Anders Gullach, Dennis 2 og Henrik øøh og Kasper
Aagaard Andersen

De gamle/originale/oprindelige fra A-H
Aene (verb.):

Denne uges nye
Bdak (noun.):

En sort mands penis, som er uden for konfidensintervallet
for gennemsnitlig penislængde

Cækku (noun):

Angst der opstår, når man møder op et sted første gang og
erfarer, at de ikke forstår begrebet ”akademisk kvarter”

Glompi (noun):

En tyv som kun røver småpenge

Mæf (noun):

En sætning, som dine forældre siger, når de kommer
på besøg hos dig, som meget udiskret fortæller dig, at du
da havde det meget bedre dengang, du boede hjemme hos
moar. Eksempelvis: ”Nej, hvor ser du tynd ud. Får du overhovedet noget at spise?” og ”Der er vist lidt beskidt her,
hva?", ”Her har du 800 kroner. Køb nogle møbler og skil
dig af med de mælkekasser”, ”Nej, mug er ikke
feng shui”, ”Er det her damp eller støv?”, ”Ja, tak jeg vil
gerne have noget at drikke… Det skal bare være gennemkogt” og sidst men ikke mindst: ”Vi har altså ikke rotter
i dagligstuen derhjemme. Og hvorfor er de så tamme?”

Limpagong (noun):

Det tomme udtryk en medicinstuderende får i øjnene, når
han til morgenkonference konfronteres af en selvhævdende overlæge, som stiller spørgsmål om netop det
emne, som den medicinstuderende finder absolut mindst
interessant, men som overlægen har brugt minimum
20 år på at blive klog på.

Odiot (noun):

Person der er overbevist om han godt kan tjene penge ved
at spille på Lotto

P’gask (noun):

Forsøg på at aflæse en patient, der er dyslektisk (ordblind)

Putinago (noun.):

Folkeafstemning hvor både valgdeltagelsen og den
vindende majoritet udgør mere end 110 %. Kun to mennesker har opnået dette i verdenshistorien;
Saddam Hussein og Vladimir Putin. Way to go Putin
(dette er en positiv artikel, hvis der er nogen for
læser MOK og ser sig sure på os. Vi vil helst ikke

At fornemme, at kommentaren ”Vi tager bare en enkelt øl
i klubben”, indeholder en eller flere usandheder.

Amaliomaniere(noun):At skippe undervisning for at se Paradise Hotel.
Ankatöf (verb.):

At tilbyde sin hjælp og få tildelt et arbejde, som man så
efterfølgende ikke udfører.

Antas (noun.):

Andre menneskers tis på dine bukser.

Denis (noun.):

En lort ingen ved hvor kommer fra. Kan være (men ikke
begrænset til) toppen af en bil.

Fjask (noun.):

Det sprog man pådrager sig efter omkring 18 øl. Svært at
forstå, endnu sværere at lære uden alkohol, umulig grammatik.

Fri for (noun.):

Den ældgamle pseudodemokratiske tradition til afgørelse
af arbejdsfordelingen. Den sidste med fingeren på næsen
er ”mum” (se denne i næste uge) og skal udføre det stykke
arbejde, der blev omtalt før fri for gik i gang.

Gamsam (noun.):

Underviser med ufrivillig rejsning. Kan give klager og/eller
komplimenter.

Gobelobbe (verb.):

At kede sig så meget på en fadlvagt, at man leger ”tæl
tiden”. Se Tæl Tiden i næste uges MOK.

KGB, der
i fængsel)

Haffelaf (noun.):

Betegnelse for et parforhold, hvor man ikke er kærester,
men så alligevel…

Shojubane (verb.):

Når man sidder til mandagsmøde og der bliver spurgt ud,
om der er nogen, der har en kaninpik (redskab), hvorefter
en fyr rækker hånden op og siger: ”mig” (ikke redskab)

Hefita (noun.)

Highfive efter vellykket katöf (se denne i næste uges
MOK… sorry…).

Statosiere (verb.):

Når man opdigter noget statistisk bare for at få ret. Vi ved
med sikkerhed, at 85 % af alle diskussioner ender med
dette

Trampolim (noun):

Trampolin med lim på

Hemihandskeanopsi (noun.):
Medicinsk betegnelse for konsekvent at
undlade at tage handske på den ene hånd. En form for
neglekt. Kan medføre pludselig død. Michael Jackson led
af dette.
Hentegewanters (noun.):
Samtale imellem to personer i klubben, som
begge har glemt den andens navn.
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D.30 MARTS KL.17-03

I STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM
ALLE ER VELKOMNE! KOM PÅ GÆSTELISTEN VED AT TILMELDE DIG EVENTET PÅ FACEBOOK:
“10 års jubilæumsfest for Tandsundhed Uden Grænser”
( www.facebook.com/events/298514406869496/ )
ALT OVERSKUD GÅR UBESKÅRET TIL TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

Stand up komiker Jakob Svendsen (går på ca. kl. 19.30) - Vinder af Danish Open!

Gratis kage fra Lagkagehuset fra kl. 17!
Billig bar til studentervenlige priser og mulighed for køb af mad!
Lotterikonkurrence - masser af fede præmier (Bungy Jump spring, gavekort, goodiebags og meget mere)

