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Lav et forside forslag og
læg det i kassen i klubben eller send det til
rusbogen@rusvejleder.dk

Det bedste forslag kommer på forsiden og får
rusvejledningens propaganda-pris!
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b,
2200 København N.				
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk
		

Oplag: 1500

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
201

1-20

Onsdag:

12

Ansøgningsfrist til AMEE 2012 - se s. 3
SATS foredrag og anæstisiologi - se s. 6

		

-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.

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.

Torsdag:
		

Temaaften og skizofreni - se s. 4
IMCC månedsmøde - se s. 6		

OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Fredag:
		

Rusvejledningens aktiv tilmelding, kl. 14-15, se s. 12
MOK tager til sverige, Jonas skal ikke med

Lørdag:

Fest for Afrika i Studenterklubben - se s. 4

Søndag:

Jonas skal til konfirmation = ingen MOK-weekend til ham

		

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

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

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:

MOK deadline kl 12.00
		

Tirsdag:

FADL's 1. maj i Studenterklubben
		se www.facebook.com/fadlkbh

Denne uges forside: IMCC

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
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Hvor er vores underviser?

UNDERVISNING SOM SIDEGESJÆFT!
Af: Markus/MOK.red.

Af: Markus/MOK.red.

Jeg har været studerende på KU i flere år og hvert
år er der eksempler på hvor lidt fleksibel KU er
som organisation. Man må tage udgangspunkt i,
at et universitet har to store formål: forskning og
uddannelse. Der ansættes derfor undervisere og
administrative medarbejde for at kunne opfylde
disse to formål. På SUND (og KU som helhed) virker
det som, at forskning er hovedformålet og uddannelse en lille, nødvendig sidegesjæft.
Fleksibilitet er nødvendig for, at man som studerende kan komme lettest igennem studiet. Det er
ikke alle studerende, der bare tager medicinstudiet
på 6 år uden at dumpe eksaminer.
Et af punkterne i KU’s strategi frem til 2016 er, at
de vil have en øget effektivitet blandt de studerende
på 5%. De vil gerne tjene nogle flere penge, da et
universitet som bekendt får penge for beståede
eksaminer.

denne. Jens ville derfor gerne tage denne eksamen
her til sommer, men dispensationsansøgningen, om
at kunne gå til eksamen i det fag Jens havde læst
til, fik flg. svar: ” Eksamenskontoret kan desværre
ikke imødekomme din ansøgning, da der ikke er
flere ledige pladser i eksamenslokalerne på Peter
Bangs vej til den pågældende eksamen”.
Derudover så har Jens kontaktet SSC (StudieServiceCenteret) og fået at vide, at der ikke er nogen
form for venteliste og han kan kontakte SSC løbende
for at se om der kommer nogle ledige pladser.
Ovenstående åbner for flere spørgsmål:
Hvordan kan være at vi ikke har nogen buffer i
forhold til skriftlige eksaminer?
Var det meningen da vi skiftede til ”tvungen”
PC-eksamen, at vi skulle få ringere mulighed i
forbindelse med for sen tilmelding?

Denne problematik tager udgangspunkt i en dispensationsansøgning i forhold til for sen tilmelding
til eksamen på 4. semester. 4. semester eksamen
er en skriftlig eksamen, der foregår på Peter Bangs
Vej foran en computer.

Er det mest effektivt, at en administrativ medarbejder skal blive kontaktet af studerende konstant i
stedet for at have en liste som man kan tilgå ved
afmelding af eksamen?

En studerende, fremover kaldt Jens, har været op til
reeksamen på 4. semester og har uheldigvis dumpet

Hvorfor køber man ikke nogle nye PC’er så der er
mere fleksibilitet og SUND faktisk kan være med til
at leve op til KUs nye strategi?

Kære Markus
Du har sendt os to indlæg i denne uge, som du gerne
vil have svar på.
Den ene drejer sig om manglende undervisere til
skemalagte timer på 5. semester.
Desværre er de studerende blevet ramt af et sammenfald af to uheldige omstændigheder. Den første
skyldes en rigtig ærgerlig misforståelse mellem
kursusleder og skemalæggende sekretær, og her
bliver der planlagt erstatningsundervisning.
Det andet tilfælde skyldes at underviseren umiddelbart før påske meddeler at han alligevel vil være
i stand til at varetage den planlagte undervisning
umiddelbart efter påske.
På grund af de særlige omstændigheder har det

været kursuslederens vurdering at det ikke er muligt
at finde alternative undervisere, og undervisningen i
priktest må derfor aflyses dette semester.
Det er rigtig ærgerlig og frusterende for de studerende at gå for gæves til undervisningen. Vi lægger
stor energi i at undgå at noget sådan sker, men det
kan desværre ikke undgås 100%. Jeg vil desuden
foreslå at I tager emnet op på jeres holdrepræsentantmøder med underviserne, og jeg kommer også
gerne, hvis I ønsker det.
Det andet indlæg handler om en studerende, der er
kommet i klemme, fordi han ikke har tilmeldte sig
et nyt eksamensforsøg inden for tilmeldingsfristen.
Tilmeldingsfristerne er indført for at sikre, at vi kan nå
at planlægge eksamener ordentligt og sikre at der er
plads til alle tilmeldte studerende. Heldigvis tilmelder

På 5. semester tages Studenteraktiverende Undervisning (SAU) meget seriøst. D. 10. og 11. april
mødte mange håbefulde 5. semesters studerende
op til deres reproduktionsendokrinologitime. Til
de timer sad de og ventede på en underviser, men
ingen dukkede op. Måske har de kursusansvarlige
regnet med, at SAU-timer handler om, at de studerende skal undervise hinanden.
Derudover fik de studerende på 5. semester d. 11.
april en mail, der sagde at priktesten var blevet aflyst. Denne test skulle have været afholdt d. 11-12.
april! Grunden til aflysningen var misforståelser og
testen ville ikke blive erstattet.
D. 19. april 2012 er der skemalagt klinisk endokrinologi d. 19-20. april og til de SAU-timer kan
man vel antage, at de studerende endnu en gang
skal side til i et tomt lokale.
Det virker for mig som,at man ikke tager de studerendes undervisning seriøst, og det må siges at være
umådelig spild at sætte op mod 240 studerende til
at sidde og vente. Det er bare ikke godt nok!
Hvis KU ønsker at være et universitet af international
standard, burde man som minimum kunne booke
undervisere til vores undervisning!

langt de fleste studerende sig retteligt til eksamen.
Som praksis er i dag får studerende, der tilmelder
sig nye eksamensforsøg efter tilmeldingsfristen,
lov til at deltage, hvis der fortsat er plads til den på
gældende eksamen.
Anvendelse af tilmeldingsfrister for både undervisning og nye eksamensforsøg er dog ikke et udtryk for
nedprioritering af undervisningen, men blot et udtryk
for at vi gerne vil sikre en så effektiv anvendelse af
de ressourcer der er afsat til administration af uddannelserne som mulig.
Venlig hilsen
Bitta Nielsen
Studiechefrr

studenterpolitik
Vil du med til Lyon i august?
Medicinerrådet (MR) tager d. 24-29. august 2012
til AMEE-kongress (konference om forskning inden
for medicinsk uddannelse), som i år bliver afholdt
i Lyon - Frankrig.
Hvis du er interesseret i medicinsk uddannelse
og måske godt kunne tænke dig at engagere dig
i forbedringen af vores egen lægeuddannelse
herhjemme, så send en mail til medicinerraadet@
googlegroups.com med titlen ”AMEE 2012” og
fortæl os, hvorfor du gerne vil med (motiveret
ansøgning ½-1 side).
Ansøgningsfristen er onsdag d. 25. april kl. 12.00.
MR vil forsøge at få så mange med som muligt og
få dækket de fleste udgifter, så den endelig pris og
hvor mange der skal med er ikke besluttet. Men
skriv ansøgningen, for måske kan vi få dig med.

Det kommer til at blive en spændende oplevelse til
en overkommelig pris.
Med venlig hilsen
Medicinerrådet
PS. Der er hyggemøde omkring denne tur onsdag
d. 25. april klokken 19 i Studenterhuset 1.sal - alle
der er interesseret er velkomne.

studietilbud
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Kom til:

Temaaften om skizofreni
-på torsdag d. 26/4 kl. 17!
PMS holder temaaften om skizofreni torsdag d. 26/4 fra kl. 17.00 i
Hannover auditoriet. Vi har et virkelig flot og spændende program
på tapetet, som vi glæder os til at præsentere Jer for!
Der vil i løbet af aftenen være tre foredrag. To, som belyser skizofreni fra forskellige, faglige vinkler og et af en tidligere patient med
skizofreni, som vil fortælle om sine oplevelser med denne lidelse.
Ind imellem foredragene, vil der være en pause, hvor der er sandwich og andre godter!
Program:
17.00-17.45: Anders Fink-Jensen: Skizofreniens biologi
18.00-18.30: Peter Larsen: Hvordan er det, at have været diagnosticeret med skizofreni
18.30-19.00: Pause. Sandwich m.m.
19.00-19.45: Pia Glyngdal: Psykopatologi ved skizofreni
19.45-20.15: Spørgsmål

FEST FOR AFRIKA VOL. 3

Brænder du for et bedre
sundhedsvæsen?

Nu inviterer PUMUI endnu en gang til fest for Afrika i
Klubben på Panum!
Det sker lørdag d. 28. april 2012, entréen er 50 kr., og vi
åbner dørene fra kl. 20. Kom før 21.30, og vi tilbyder en
gratis øl, mens festen skydes i gang med live band.

2012 Summer School - patientsikkerhed
og tværfaglighed
6. - 17. august
Kurset er målrettet nordiske studerende indenfor medicin, sygepleje, farmaci og folkesundhedsvidenskab
- men er åben for alle studieretninger.
Kurset udbydes som 5 ECTS og er
deltagelsesbaseret.
Vil du være med til at forbedre sundhedsvæsenet, og vil du gerne vide
hvordan, så er Summer School om patientsikkerhed og kvalitetsforbedringer
i sundhedsvæsnet noget for dig.

Vi glæder os til at I og alle Jeres venner møder op, og sørger
for at vi kan gentage sidste års kæmpe succes af en fest.
Vi byder på den fedeste sammensætning af DJ’s. Klubben
bliver fyldt med beats fra ROSA LUX, THOMAS MADVIG,
LOU VAN, MASTER FATMAN, DJUMA SOUNDSYTEM,
WITZANSKY og BRDR. BORNELAND.
Vores lille forening, PUMUI, arbejder sammen med et
landsbyhospital i Foya i Liberia, hvor vi blandt andet
sender frivillige medicinstuderende ned for at arbejde. Alt
overskud fra festen går til hospitalet i Liberia.

Lidt om vores foredragsholdere:

For at deltage skal man være tilmeldt begivenheden på
Facebook ”Fest for Afrika vol. 3"
Der vil være drinks og afrobeatzzz natten lang!

Anders Fink-Jensen: Klinikchef på Psykiatrisk Center København,
afd. O. Kliniks professorat i Biological Psychiatry

På gensyn og festlige hilsner,
Fra PUMUI

På Summer Schoolen lærer du at bruge
metoder, der målrettet og systematisk
skaber forbedringer til gavn for patienter, pårørende og dig selv og dine
kolleger.
Deadline for motiveret ansøgning er
14. maj 2012.
Følg med på http://www.smh.aau.dk/
Summer+School+2012/

Pia Glyngdal: Klinikchef på Psykiatrisk Center København, afd.
N. Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab
Peter Larsen: Tidligere patient med skizofreni. Næstformand
i Sind.
Vi glæder os rigtig meget til denne spændende aften, og vi håber
at se så mange af Jer som muligt!
PMS – Psykiatrigruppen for medicinstuderende

Drømmer du om et klinikophold i Grønland
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold i Grønland af 1
måneds varighed for medicinstuderende, der har bestået 8. semester.
Vi lige nu har følgende restpladser:

ØNSKE-EXCHANGE

Ilulissat:

Nuuk
lægeklinik:

Qeqertarsuaq:

Maniitsoq:

Aasiaat:

• 2 pladser i maj
2012

• 2 pladser i maj
2012

• 1 plads i marts
2012

• 1 plads i maj 2012

• 2 pladser i april
2012

• 1 pladser i
oktober 2012

• 2 pladser i juni
2012

• 1 plads i april
2012

Klinikopholdet er
inklusiv logi men
eksklusiv kost.

• 2 pladser i
september 2012

• 1 plads i maj 2012

• 1 plads i oktober
2012

• 1 plads i september 2012

• 1 plads i november 2012

• 1 plads i oktober
2012

• 1 plads i december 2012

• 1 plads i november 2012

• 1 plads i februar
2013

• 1 plads i december 2012.

• 1 plads i marts
2013

Klinikopholdet er
eksklusiv kost. Bolig
(incl. vand, varme
og el) koster 115 kr.
pr. døgn.

Klinikopholdet er
inklusiv logi, men
eksklusiv kost. Den
studerende skal
fremsende rejseplan
til hospitalet, når
denne foreligger.

Klinikopholdet er
eksklusiv kost og
logi.

Savnede du et land på landelisten i denne sæson?
Nu har du mulighed for at få netop dit ønske opfyldt!

Sådan gør du:

- Find dit ønske-land (se listen)
- Skriv til exchange@imcc.dk
-Så laver vi en personlig aftale for
dig, når vi mødes med alle de andre
Exchange-lande i august.
- Du kan tage på exchange: 1/3-2013 – 30/2-2014
Pris: 2500,- (normal Exchange-pris)
Ansøgningsfrist: 15. juli
P.S: Alm. Exchange har fortsat
ansøgningsfrist 1. dec – her kan du søge de
populære lande, der normalt er på
landelisten.

Ilulissat
Qeqertarsuaq
Aasiaat
Maniitsoq

• 1 plads i september 2012

• 2 pladser i maj
2012
• 2 pladser i juni
2012
• 1 plads i september 2012
• 2 pladser i
oktober 2012
• 2 pladser i
november 2012
• 2 pladser i
december 2012
• 2 pladser i januar
2013
Klinikopholdet er
eksklusiv kost og
logi.

Nuuk

Interesseret?
Læs mere om klinikophold i Grønland og find ansøgningsskema på:
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/imcc-gronland/
Alternativt imcc.dk og (vælg Udveksling og klinikophold)
Eller send os en mail på: greenland@imcc.dk
Restpladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

studievejledningen
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Sexekspressens
månedsmøde

Sexekspressens Actiondag - lørdag d. 12.
maj

“Er det unormalt, at jeg er 14 år og stadig er jomfru?”
“Hvordan ved man, om man er homoseksuel?”
“Kan man få sin jomfruhinde genskabt?”
“Hvordan ved man, om man har klamydia?”
“Kan man blive gravid af at sluge sæd?”

På Sexekspressens Actiondag gennemgår alle nye
medlemmer vores guidekursus, hvorefter man er en
fuldbåren Sexekspresser og kan undervise i 7.-10.
klasse. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at
kigge forbi og være med, selvom du ikke er helt sikker
på, om seksualundervisning er lige dig.

Ovenstående er alle eksempler på de mange spørgsmål
om kærlighed og sex, som går gennem hovedet på elever
fra 13-16 år og som kan være rigtig svære at få svar på.
Vi mener i Sexekspressen, at en god og omfattende
seksualundervisning er en nøglesten til udviklingen
af et sundt forhold til seksualiteten. For mange lærere
kan det dog være et problem at finde tiden og modet
til selv at udføre undervisningen, ikke mindst fordi
eleverne kan have svært ved at diskutere så personlige
emner med den matematiklærer, de ser hver eneste
dag på skolen.
Derfor tilbyder vi som frivillige seksualundervisere
i 7.-10. klasse en hel dag med sjov, lege og grundig
undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention,
kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet
og meget mere.

Dagen starter klokken 10 med fælles brunch, hvorefter
kurset varer i 6 timer (samme længde som en undervisningsdag). Efterfølgende er der aftensmad, hygge
og fest!

Synes du dette lyder som noget du har lyst til, så
besøg vores
Månedsmøde torsdag d. 10. maj kl. 17. i studenterhuset
Der er kaffe og mundgodt samt hyggeligt samvær med
studerende fra alle semestre. Vi glæder os til at se dig!

Deltagelse er gratis, men kræver tilmeldelse senest kl.
12.00 fredag d. 11. maj via
6xseminar@gmail.com

Vinder af Sexekspresquizzen på IMCC’s
Infodag
Stort tillykke til Julie Slavensky, der med sin sublime
viden om sex, prævention og kønssygdomme svarede
korrekt på hvert eneste spørgsmål og derfor har vundet
en dejlig flaske vin! Præmien kan afhentes på vores
næste månedsmøde.

basisgrupper
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Er du en af de skarpe knive i
skuffen, men har du ikke lyst til
at skære i nogen? Så er Eorta
måske noget for dig!
Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende
med interesse i intern medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden og
interesse for klinisk ernæring
og de interne medicinske specialer via kurser og foredrag.
Kurserne vil bl.a. lægge vægt
på basale kliniske færdigheder,
der er relevante for den interne
mediciner.
Basisgruppen er hovedsageligt
for medicinstuderende, men
den er også åben for alle studerende fra det sundhedsvidenskabelige og det biovidenskabelige
fakultet på alle semestertrin.
Næste månedsmøde vil afholdes 24/5-2012 kl.
17(lokale følger). Der vil naturligvis være kaffe
og kage.
Tid og sted kan også findes på hjemmesiden
www.eorta.dk.

Foredrag om klinisk ernæring

IMCC månedsmøde d. 26.04.12

Foredragsholder Jens Rikardt Andersen (Formand for Dansk Selskab
for Klinisk Ernæring, Overlæge på Rigshospitalets Institut for Human Ernæring og Forsker )

Kom til IMCC's forårsmøde på torsdag og hør mere
om, hvad der foregår i IMCC København og alle
undergrupperne.

Så er det kommet! Eorta er nu klar med sit første event som basisgruppe. I den anledning har vi fået et af de største navne i Danmark
inden for klinisk ernæring til at komme og berige os
med sin viden!
Foredraget kommer til at omhandle Sygdomsrelateret
vægttab, hvilke eksempelvis ses ved cancer, kroniske
sygdomme samt efter operationer. I den forbindelse vil
der være fokus på, hvad vi som læger og sundhedsfagligt
personale kan gøre bedre ift disse patienter.
Så kom og stift bekendtskab med de typiske mangler,
som læger desværre har inden for dette område. OG få
svaret på, hvad du kan gøre, når du uundgåeligt møder
disse patienter i klinikken!

Dagsorden månedsmøde torsdag d.
26/4-12

Hvis du har evt. Spørgsmål til foredraget kan du kontakte os på eorta@eorta.dk.

Oprydningsdag på kontoret fra kl 16.00
17.15 Velkommen
• Navnerunde
• Nyt fra lokalbestyrelsen
Forårsmødet - beretning fra forårsmødet
Michael Bager workshop, 12. Maj - lille mødesal,
Panum,
Forårsfest, 12. Maj
Kælderoprydning
• Nyt fra grupperne
Pop-up
• Erfaringsudveksling

Vi glæder os til at se dig!

Pause (5 minutter)

Eorta
Foredraget afholdes d.7/5-2012 kl.16-18 i miniauditorium 29.01.30
ved tandlægerne.

Kl. 18.15 Oplæg v. Nicolai Grønne - Time management.
Med udgangspunkt i Salman Sanaas Workshop
i foråret 2011 giver oplægget en introduktion til
den omsiggribende "Getting things done"-teori. Vi
ser fx på hvad man kan gøre når overblikket over
ens forskellige projekter og pligter glipper, og helt
praktisk på hvordan man kan håndtere klassikeren
med den overfyldte mailbox

Klinikeren, Forskeren og Patienten - Epilepsi
Epilepsi er en sygdom som påvirker
mere end 50.000 danskere.
Ligeledes er kramper noget af det
hyppigste som skadestuelæger konfronteres med.

FORNIKS QUIZ
Afsnit 5.

FORNIKS

Gudrun og Mogens er nu blevet
kærester. Sammen tager de på endnu
et IMCC ophold, denne gang 3 måneder i Botswana. De bor lokalt og spiser
mad fra gadekøkkener. Mogens er
især vild med retten ”Pork in Fire”.
Efter en måned begynder Mogens at
få lidt hovedpine. Efter 2 måneder får
han et genereliseret krampeanfald.
En konsultation hos den lokale neurolog
I den forbindelse inviterer FORNIKS til foredrag med alle tre vinkler. fører til en CT scanning der giver diagForedraget skal give en unik forståelse for den komplekse lidelse.
nosen. Mogens har fået epilepsi. Årsagen til
epilepsien er den hyppigste årsag til voksenDen kliniske vinkel: Overlæge Jesper Erdal
epilepsi på verdensplan. Men hvad fejler han?
Epilepsi er derfor en vigtig sygdom for
alle læger at kende. Både fra et klinisk
synspunkt og et forskningsmæssigt
synspunkt.
Ligeledes er mødet med patienten
vigtig for både lægen og patienten.
Diagnosen har alvorlige konsekvenser
for de ramtes videre liv!

• Kl. 18.45 Fællesspisning og rødvin , selvbetalt
(ca. 30 kr)

Forskervinklen: Overlæge Troels Kjær

FORNIKS quiz er lavet i samarbejde med
Herlev neurologiske afdeling

Patienten: Dansk Epilepsiforening.
Foredraget finder sted den 9. maj kl. 16:15 i tandlægeauditorium
29.01.30
Alle er velkommen.

Journalclub månedsmøde
om forstadier til type 2
diabetes

sat produktion af
inkretinhormoner.
Der vil være mulighed for at komme
med kommentarer
til artiklen efterfølgende. Ønsker man
at læse artiklen før
månedsmødet, kan denne rekvireres
ved at sende en mail til journalclub@
puffnet.dk .

I maj måned er PUFFS månedsmøde
rykket fra første tirsdag i måneden til:

Alle medlemmer og andre interesserede
er velkomne!

Tirsdag 8. maj kl 16.00
i lokale 29.01.30

PUFF holder månedsmøde hver måned
med oplæg, hygge og foredrag.

David Jensen vil fortælle om sin artikel,
der omhandler forstadier til type 2
diabetes. Den vigtige måltidsrelaterede
insulinproduktion (inkretin effekten)
er allerede nedsat i forstadier til type 2
diabetes. Artiklen belyser virkningsmekanismer bag den nedsatte inkretineffekt man finder hos type 2 diabetes
patienter, og er ikke relateret til en ned-

Se mere på www.puffnet.dk
hvor du også kan læse om vores øvrige
aktiviteter, samt finde tips til hvordan
du kommer godt i gang med forskningen.
Der vil som altid være kaffe, te og kage
til mødet.
Venlig hilsen,
PUFF

Der er stadig 3 ledige pladser til PIT Tropemedicinsk Weekend d. 28.-29. april, så skynd
dig at melde dig til ved at sende en mail til
foredrag.pitkbh@gmail.com med navn og
semestertrin. Pladserne tildeles efter førsttil-mølle princippet. Kursusgebyr på 75 kr
skal betales senest fredag d. 27. april til regnr:
8401, og kontonr: 1097833 med teksten “TMK
+ NAVN”.
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I denne uge har MOK haft besøg af Anna Marthas mor. Anna Marthas mor er sådan en mor der har gået til eksamen mange gange, og hjulpet sine børn, når de har gået
til eksamen, så derfor har vi bedt hende videregive nogle af sine bedst eksamnesråd.

En mors gode råd til eksamenslæsning
Jeg er en mor til flere børn, der mange gange har
læst til eksamen og jeg har også selv – i tidernes
morgen – læst til eksamen mange gange. Det giver
en vis erfaring i eksamenslæsning, og hvad man
skal forlange af sine omgivelser for at kunne holde
eksamenslæsningsperioden ud.
Allerførst skal man huske på, at det er helt i
orden at opføre sig som en fem-årig (dog kun i
eksamenslæsningsperioden). Det er helt i orden
at blive trodsig og egoistisk og give læreren,
medstuderende, kæreste, familie m.m. skyld for
alverdens ulykker.
Jeg vil give dig disse 10 gode råd til, hvad du kan
gøre for at komme helskindet igennem eksamenslæsningsperioden, og hvad du skal forlange,
at dine omgivelser gør for dig:
1.

7.
Meddel din familie at du ikke kan deltage i noget som helst familie-tam-tam før efter
eksamen. Familien bliver så glad, hvis du alligevel
kommer. Total win-win.
8.
Forlang af din kæreste og familie, at
de kommer med mad til dig, og hvad du ellers har
brug for. Du har ikke tid til selv at sørge for den slags
banaliteter.

9.
Vær god ved dig selv, og nægt ikke dig selv
slik og kager m.m.
10.
Det er ok at lægge al motion på hylden. Det
er der ikke tid til.
Når det hele er vel overstået, vil jeg råde dig til at være
ekstra sød mod kæresten og familien. Der er måske
noget der skal rettes op på.

Absolut ro omkring dig.

2.
En god læseplan, så du kan se, at du kan
nå igennem hele pensum.
3.
i bogen.

Ros dig selv hver gang du vender et blad

4.
Gør dit bedste og vær tilfreds med det
(også efter eksamen). Du kan alligevel ikke gøre
mere.
5.

Ingen alkohol før kl. 18.00

6.
En god måde at afreagere på, som ikke
generer omgivelserne alt for meget. F.eks. kan
man kaste rundt med bogen – dog uden at den går
i stykker.
Tine Hammershøj Madsen

MOK's pigespalte
Kære læsere!

Det er en realitet, at der er væsentligt flere piger på
Panum, end der er fyre. Endvidere er det almindeligt kendt, at piger ofte har flere, og langt større,
problemer end fyre.
Derfor vil MOK i denne uge behandle et reelt, og
meget alvorligt problem, som plager en af Panums
kvindelige studerende, vi kalder hende Pia Joanna
(eller PJ forkortet). I det følgende vil MOK fortælle
Pia Joannas historie, og komme med en række
løsningsforslag til hende.

Genmanipulationens uendelige muligheder

Gennem genmanipulation, kan man opnå diverse
gode effekter! Den store ulempe ved genmanipulation, er at denne teknologi endnu ikke er helt
udviklet...
Til gengæld åbner det muligheder for alt hvad man
kunne ønske sig! I Pia Joannas tilfælde vil MOK dog
anbefale én af tre løsninger:
Ændre hårfarven i æg-cellen.
Fremskynde skaldethed.
Inducere albinisme.

Pia Joannas problem

Pia Joanna går og er lidt bekymret, for når hun en
gang skal være mor. Pia Joanna vil meget gerne
have børn en dag, men er til gengæld træt af at hun
igennem hele sit liv har fået at vide at hun ikke har
nogen sjæl, pga. sine smukke røde lokker.
Pia Joanna synes ikke at sine fremtidige børn skal
gå med samme byrde, og hele tiden få at vide at de
ikke har en sjæl.
Derfor har Pia Joanna skrevet til MOKs pigespalte,
for at vi kunne lave lidt research, og komme med
nogle konstruktive løsningsforslag.

Storkens gaver

En åbenlys mulighed for Pia Joanna, vil være at
adoptere et barn, som hun sikrer sig ikke er rødhåret. Denne løsning kan dog vise sig at være lidt
besværlig, da børn normalt ikke hænger på træerne,
og dét ikke at have en sjæl, normalt ikke betragtes
som et problem der er stort nok til at man kan få
lov at adoptere. Man kan komme ud over dette ved
at købe en baby fra en hjemløs.

Erhvervelse af en sjæl
Hvis nu Pia Joanna gerne vil have at hendes fremtidige børn, skal have hendes gener, er en anden
mulighed, at hun går ud og får sig en sjæl.
Dette gøres bedst gennem diverse okkulte ritualer,
gennem både voodoo og almindelig sort magi.
Dog er voodoo-præster og troldmænd svære at opdrive, og som regel indgår en form for dyreofringer
i processen, da man skal have en donor sjæl.
"Bivirkninger" inkluderer bl.a. at man får en anden
hårfarve end rød.
En troldmand som er let at få fat i, er den franske
L'Oreal.

Nødløsninger!

I det tilfælde, at Pia Joanna allerede nu skulle være
gravid, og snart skal nedkommer med et smukt
rødhåret barn, har MOK et par nødløsninger til
hvad hun kan gøre, for at forhindre barnet i at få et
langt og hårdt liv præget af mobning og sjælløshed.

Donér barnet til et buddhistisk tempel
Pia Joanna kan vælge at
bortadoptere sit barn, til et
buddhistisk tempel.
Buddhistiske munke er skaldede, hvorfor ingen vil bemærke at barnet er rødhåret.
Derudover kan religionen og
cølibatet muligvis hjælpe på
problemet med ikke at have
en sjæl.
En bonus ved denne løsning
er, at barnet højest sandssynligt bliver trænet i kung-fu,
og dermed kan forsvare sig
mod mobberi, ved at dele
bøllebank ud!

Ønsk til et stjerneskud

Ligesom Geppetto ønskede at Pinochio skulle blive
til en rigtig levende dreng, kan Pia Joanna ønske til
et stjerneskud at hendes barn kan blive til et rigtigt
barn med en sjæl!
Problemerne med denne nødløsning er dog, at det
ikke er særligt tit at man ser stjerneskud, plus,
at det er en ret usikker metode, da ønsker til
stjerneskud sjældent går i opfyldelse
MOK opfordrer sine kvindelige læsere til at
skrive til os, hvis I har lignende problemer,
som I har behov for hjælp til at løse!
/mok-red, Anna Martha og Dennis

studenterklubben
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Studenterklubben lukker, men det hele sluttes af med en....

LUKFEST
fra: d. 3. maj kl. 10:00 til d. 6. maj kl. 07:00

I næste uge vil vi i MOK afsløre det færdige program for lukfesten....
men vi kan annoncere et nyt navn til om fredagen:

Klumben og Raske Penge
kommer fredag eftermiddag.

annoncer
Kunne du tænke dig at deltage i et
projekt om interval træning?

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité med
journal nr.: H-4-2011-137.

Vi søger mænd med type 2-diabetes og raske mænd (4065 år) til et forskningsprojekt om effekten af kortvarig
intens interval træning på type 2 diabetes

Hvis du er interesseret i at høre nærmere er du
velkommen til at kontakte:
Helene Pape Pedersen
Læge, videnskabelig assistent
Center for Sund Aldring - Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B, 2200 København N
hppe@sund.ku.dk
Telefon: 23 84 00 12 eller 23 84 00 20
Du kan se mere om vores afdeling på www.xlab.dk

Du kan deltage hvis du
- Er mand i alderen 40-65 år
- enten er rask (kontrolperson) eller hvis du har type
2 diabetes
- ikke har øvrige sygdomme
- har en BMI mellem 28 og 35 (vægt i kg/(højde x
højde i meter)
- ikke dyrker regelmæssig motion
- Hvis du har type 2-diabetes, må du være i behandling
med diæt/tabletter, men ikke insulin.
Du får:
Du vil få målt adskillige helbredsparametre, såsom konditest, max-puls, sukkerbelastningstest, fedtforbrænding, hvilestofskifte, DXA scanning af knogletæthed,
muskelmasse og fedtprocent, blodtryk, elektrokardiogram af hjertet mm.
Forsøget vil blive honoreret med 2000 kr. (skattepligtigt) og dækning af transportudgifter.
Det skal du igennem:
Forsøgsperioden varer 3,5 uge. Du skal i alt møde på
afdelingen 13 gange (8 gange til træning, 1 forsøgsdag
og 4 dage til undersøgelse).
Træningen foregår ved at det ene ben trænes på kondicykel, i alt 10 minutters effektiv træning hver gang.
Undervejs i forløbet vil der blive taget vævsprøver fra
lårmusklen (muskelbiopsier).
På forsøgsdagen vil der blive taget blodprøver fra
lysken og armen, og gives infusion med insulin og
sukker.

Har du lyst til at deltage i et
forsøg med lægemidler?
Vi skal undersøge et leverenzym kaldet carboxylesterase 1 (CES1) og hvordan to lægemidler (trandolapril og
methylphenidat) nedbrydes. I den forbindelse skal vi
screene 200 raske forsøgspersoner med en spytprøve for
CES1-genotype. Herefter udvælges 40 af de screenede
personer til deltagelse i selve lægemiddelundersøgelserne, som vil foregå på fase 1–enheden på Bispebjerg
Hospital forår/sommer 2012. Forsøgene vil strække
sig over to hele forsøgsdage med ”indlæggelse” på
Bispebjerg Hospital samt nogle ture til hospitalet
for at få taget EKG og afsluttende blodprøver. Under
de lange forsøgsdage anlægges venflon til at udtage
blodprøver fra.
Risikoen for bivirkninger til medicinen anses for lille,
da du kun skal indtage én enkelt normal dosis. Venflonanlæggelse og blodprøvetagning medfører naturligvis
et vist kortvarigt ubehag.
Hvis du lader dig screene, er det vigtigt, at du er villig til
at gennemføre lægemiddelforsøgene, når vi når dertil.
Skriftligt materiale udleveres under screeningsbesøget.

Krav
1. Over 18 år gammel
2. Kaukaser (hvid race)
3. Ikke-ryger
4. Alkoholindtagelsen må ikke overstige 21 genstande
per uge for mænd og 14 genstande per uge for kvinder
5. Ingen fast behandling med receptpligtig medicin (fraset p-piller, creme mod eksem og øre- eller øjendråber)
6. Ingen kendt overfølsomhed (allergi) overfor trandolapril eller methylphenidat
Honorar
200 kr. for spytscreening
2.000 kr. per lægemiddelforsøg + 500 kr. i bonus ved
deltagelse i begge forsøg.
Alle beløb er skattepligtige. Transportudgifter dækkes.
Kontakter
• Læge Claus Stage. Klinisk Farmakologisk Afdeling.
Bispebjerg Hospital.
Tlf.: 35313808/29112919. E-mail: csta0020@bbh.
regionh.dk
• Overlæge Kim Dalhoff. Klinisk Farmakologisk Afdeling. Bispebjerg Hospital.
Tlf.: 35312330. E-mail: kdal0006@bbh.regionh.dk

Student til almen praksis
Studentermedhjælper søges til lægepraksis i almen
medicin på Frb. C. Der er blandede sygeplejerskeog sekretæropgaver og du vil arbejde sammen med
en sygeplejerske. Arbejdstiden er 4 timer/uge men
fleksibel.
Kontakt Eva Togsverd: e-mail evatogsverd@hotmail.com, tlf. 35370520 eller 20421150.
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Bliver du læge til sommer?
Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest
og overlevelseskursus.
På overlevelseskurset får du
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at
du melder dig til.
Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

Lægeforeningen
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Ja, nu tager jeg endelig ordet og taler
direkte til folket. Som I kender mig er
jeg jo normalt en meget stille og rolig
ung fyr, som bare gerne vil holde mig
i baggrunden og lave nogle krydsord,
som folk kan hygge sig med. At tale,
eller rettere sagt skrive, direkte til
Jer, kære læsere, er normalt ikke min
rolle. Det er jeg aaaaalt for fucking
genert til. At lave kryds er topmålet af
offentlig kendskab, som jeg kan holde
til. Men når jeg gang på gang kommer
til at lave utilgivelige fejl i mine kryds,
så var det jo kun et spørgsmål om tid
før jeg måtte komme med et offentligt
dementi. Dermed denne besked. Jeg vil
gerne påpege at:
- Fodboldklubben Brøndby blev grundlagt i 1964
- Danmark har haft hele 3 radikale
statsministre
- Keloid staves ikke med dobbelt-L
- Man skal lade være med at undlade
at trykke halvdelen af selve krydsordspladen
- Jeg er selv direkte skyld i lang størstedelen af de fejl jeg begår. Jonas hjælper
mig tit med at rette dem. Ikke kun mht.
krydsord.
Jeg håber at I kan tilgive min sløsethed.
Det skal ikke ske igen.
Nu hvor eksamenslæsningen så småt
sniger sig på vurderer jeg at det er tid til
en lille afslapningskryds. Derfor er det
denne gang INGEN faglige spørgsmål,
KUN spørgsmål fra underholdningsindustrien. Og lidt til damerne.

Svar til sidste uges kryds:
MHC – Forkortelse for peptidpræsenterende membranprotein, som der findes
to klasser af
Alberts – Hovedforfatter på The Cell
Cyclothymi – Bipolær lidelse med meget
hyppige stemningsudsving
Katalepsi – Stivhedstilstand i kroppen
med muskulær stivhed og forhøjet smertetærskel.
Rhodopsin – Stavcellernes pigment
Pacini – Har lagt navn til en hurtigt adapterende mekanoreceptor med stort receptivt felt
Nociceptor – Andet ord for smertereceptor
Flocculonodularis – Fibre fra denne cerebellare lobus synapser direkte på nuclei vestibulares uden at gå igennem
de dybe cerebellare nuclei
GnRH – Hypothalamisk hormon, som forårsager sekretion af LH og FSH fra adenohypofysen
Accumbens – Denne nucleus er en del af det ventrale
striatum, og lokaliseres til det sted hvor caput caudatus
og den anteriore putamen mødes
Wernicke – Hjemmedreng, som har lagt navn til et område af hjernebarken, som ligger umiddelbart anteriort
for gyrus angularis og inferiort for gyrus supramarginalis
Synæstesi – Når en simpel sansestimulation giver anledning til sanseindtryk fra flere sanser end den forventede.
Man hører, smager og ser fx farven rød.
Pleura – Lungehinden
Orthostatisk – Det trykfald, som man oplever når man
rejser sig brat op. Er uden betydning ved rumrejser, og
dermed ikke værd at huske på.
Alveole – Lille luftsæk. Biiiittelillelille.
Phlegmone – Diffus inflammatorisk proces med pusdannelse i alle vævets lag. Rimer på schmeschmone.
Peristaltik – Den primære propulsive bevægelse i
tarmsystemet
Chymus – Fødebollens nye navn når den bevæger sig
gennem mave-tarmkanalen
Cremaster – Hvis man liiige kilder en herre på inderlåret og holder øje med hans scrotum kan man se denne
muskel i aktion.
Østradiol – FSH aktiverer Sertoliceller til at omdanne
testosteron til….
Morula – Betyder morbær, og er en betegnelse for den
klump af celler, som udgør embryonet fra dag 2-6

HENAD:

NEDAD:

2. USA’s trediestørste by (efter indbyggere)
4. Fra hvilken film har George Lucas tyvstjålet
designet til C3PO?
8. Navnet på en græsk gud, og på et aaaalt for dyrt
modehus. Altså, deres produkter er dyre. Ikke at
selve virksomheden ikke er mega dyr, men det
er sådan set meget naturligt, men 50.000 for en
fucking taske, helt ærligt….
9. Navnet på Morpheus’ skib
11. Denne ”Mord i…” er nummer syv i rækken af
Dan Turélls kultskabende krimiromaner
14. Svensk konfliktsøgende forfatter, som hedder
August til fornavn, og som gennem 4 årtier fra
slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet
dominerede svensk litteratur.
16. Vikingespils rigtige navn
18. Mr. Bigs efternavn
19. Fornavnet på Britney Spears’ lillesøster. Faktisk også fornavnet på en usandsynligt nævenyttig
læspekarl af en britisk tv-kok.

1. Danske IO Interactive står bag denne verdenskendte computerspilserie
2. Red Hot Chili Peppers’ 7. studiealbum
3. Filmtrilogi, som følger en siciliansk familie
i USA
5. Mælkebøtten går også under dette ærkedanske
navn.
6. Navnet på Tina Dickows første album, fra 2001
7. Klassisk skuespil omhandlende en kvinde af
kaukasisk afstamning, som opdages i seksuelt
samkvem med mand af noooget mørkere hudfarve
10. James Joyce’s hovedværk er baseret på denne
myte
12. Hvem tager det snedige valg at skrive sig
selv ind i ”The Burn Book” i den storartede film
”Mean Girls”?
13. Yksi, *****, kolme
15. I tv-serien King of Queens optræder en
ældre, lettere neurotisk herre ved navn Arthur.
Skuespilleren, som spiller Arthur er far til en
anden meget, meget kendt komedieskuespiller,
som hedder svaret til fornavn.
17. Hvilken farve er Kat’s prom dress i filmen ”10
things i hate about you”?

Mærsk – Fornavnet på manden, som stjal al opmærksomhed fra dronningens fødselsdag. MAJESTÆTS FORNÆRMELSE!!
SIDS – Vuggedød
Sabel – Abel Spendabel, hvad koster din…?
Evaristti – Efternavnet på den chilensk-danske kunstner,
som har ladet en masse guldtænder fra holocaustofre
smelte om til en lille model af Auschwitz. Og så var der
vist også noget med en guldfisk i en blender.
Musling – Dette dyr har verdens længste penis i forhold
til kropsstørrelse
Venstre – Partiet med flest mandater i folketinget
Brøndby – I denne danske by blev der dannet en fodboldklub 1969

Af PJ/MOK-red

