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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
201

1-20

Onsdag:

12

MOK nr 28 udkommer - WHAAAAAAT??!!!

-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.
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.

Torsdag:
		
		

PMS månedsmøde, se s. 5
Legatmøde ved PIT, se s. 6
Exekspressens månedsmøde, se s. 6

Fredag:

Jonas har fødselsdag!! Han fylder 24 år (ja, I hørte det i
			MOK først)

Lørdag:
		
		

Kursus i værdsættende kommunikation ved IMCC, se s. 6
Forårsfest ved IMCC, se s. 6
Actiondag med sexekspressen

Søndag:

Jonas skal på arbejde

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:

12.00 MOK's DEADLINE
		

Tirsdag:
		

David skal følge med i aftenvagten på Roskilde Sygehus
Det er i dag en uge siden, Dennis var til frisør

Denne uges forside: Jonas/MOK-red

Denne

mok
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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

x-ord!

Henad:

2. Hvad var overskriften på side 7 i sidste uges MOK?
6. Denne type plade dyrker man bakterier i.
7. Dette stof er grunden til at unge piger med selvmordstrang får leverskade
(og måske dør).
8. Denne familie er meget velhavende og sidder på nuværende tidspunkt på "The
Iron Throne".
9. Hvem har lagt navn til refleksen i fodsålen?
11. Hvilken apikal overfladespecialisering findes i ductus epididymidis?
13. Grøn stær er en af mange komplikationer til denne sygdom.
15. Sygdom forårsaget af virus af familien Orthomyxoviridae
16. Hvad hedder den onde version af Luigi i Super Mario Bro's?
18. Når man fjerner fra terminal ileum til midt på colon transversus foretager
man en ....
19. Hvilken sygdom tror tyttebær-Maja, at Ida har, da Emil maler hende blå i
hovedet.
22. I et EKG kaldes V1-V6 de ...... afledninger.
23. Mand, der godt kan lide Frankrig.
24. Mand, der godt kan lide børn.
26. Hvilket epithel indgår i blod-hjerne barrieren?

Nedad:

1. Eneste sygdom i odontologien (og den er ikke så slem).
3. Blodsygdom, der har navn efter et gammelt druide-redskab.
4. Du må ikke tage nitroglycerin for dit hjerteanfald, hvis du er på denne medicin.
5. Dette skal du, pige, tage 2 gange om dagen i 3 dage, når du har blærebetændelse.
10. I hvilket organ fører åbning af natrium kanaler til hyper-polarisering?
12. Hvilken curse har Manticore Lions 20% chance for at kaste i kamp i homm3?
14. Tumor stærke mænd får i lungerne, hvis de har arbejdet i Aalborg.
17. Hvilke granulocytter har 3-5 lobuli i sin kerne?
20. Celle, der godt lide base.
21. Hvad hedder den second messenger, der aktiveres af adenylyl-cyklase?
25. Dette hormon er årsagen til Goliats kæmpevækst
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Denne ugens kryds er for en gangs skyld ikke lavet af Peter James.. Ja, faktisk
ikke engang superviseret af ham. Det vil sige at der måske ikke er fejl denne
uge! Det kan også betyde at der netop er bunker af fejl, da vi aldrig har prøvet
det før.. Men håber I kan løse den.
God fornøjelse!!
- af Anna Martha, David og de andre rødder fra redaktionen, men IKKE PJ!!

kunyaza og den lyd det frembringer, bruges
talemåden ”en hund der drikker vand” om
teknikken.
Selve teknikken er selvfølgelig interessant –
Redaktionen tager forbehold for grænseoverskridende indhold i artiklen, men den er ifølge skribenten selv
set ud fra et ret medicinsk synspunkt,
ment i sjov!
selvfølgelig! Ved den mest simple form for
Kunyaza gnides glans penis (erigeret
Sådan boller man i Centralafrika!
Af Rune Hasselager, Rwanda
selvfølgelig) mod klitoris (dansk: kilderen).
Dette er kendt som rugongo i Rwanda og
Dette er ikke ment som endnu en rejsebeskrivelse fra en medicinstuderende, der har valgt at tilbringe et par måneder i
anses
som
obligatorisk
den kvindelige
Afrika og nu vil delagtiggøre alle i verdens uretfærdighed og forskellen på rigdom
i Afrika
og Danmark.
De fleste for
medicinorgasme.
Penis holdes i SU-loft
et særligt
greb af
studerende er allerede klar over, at ikke alle på kloden har privilegiet til at bekymre
sig om behandlingsgaranti,
eller Paradise
Hotel finalen
for den sags skyld.
manden mellem 2. og 3. finger. Penis kan
Det er derimod ment som en beskrivelse af en tabubelagt seksuel praksis, som ophøjer kvinden, og udfordrer opfattelsen af den seksuelt undertrykte
føres både transverselt, vertikalt og
afrikanske kvinde som blot agerer babymaskine/sædbeholder for manden. Ydermere kan det være, at det kan give lidt inspiration til Danmarks unge
cirkulært både med og mod uret. Rytmen er
knøse, så Danmarks ungmøer kan få lidt tiltrængt farve i kinderne.
langsom og følsom og øges i takt med kvindens seksuell
Sex er generelt meget tabubelagt i Rwanda. Dette havde jeg forventet hjemmefra. Beskrivelser af kvindelig omskæring vidnede om et umenneskeligt,
lubrikation af vagina indføres penis og bevæges i en ant
krænkende og livsfarligt tyveri af kvindens seksualitet. Jeg havde egentlig forventet at se dette i større eller mindre grad under mit PIT ophold i
bev
Rwanda. Derfor overraskede det mig meget da en snak om forskelle mellem
blev
Danmark og Rwandas fødeafdelinger udviklede sig…
- Du har nok bemærket forskellen på fødsler i Rwanda og Danmark, sagde
saft
overlægen
og 3
- Ja… Det foregår under lidt andre forhold i Danmark, svarede jeg
ydre
- Nej, ikke det! Har du slet ikke bemærket kvindernes lange skamlæber!
Udbrød overlægen og begyndte, på let upassende vis efter vestlig standart, at
skam
hive i en patients labia minores, som ganske vist var ret lange.
glan
skam
Det viser sig at være en særlig praksis, kendt som Gokuna, dagligt at trække
stim
sine indre skamlæber længere, samt at påsmøre traditionel urtemedicin. Dette
sker gennem flere måneder når kvinden bliver kønsmoden, gerne hjulpet af
diss
et ældre kvindeligt familiemedlem. Og hvorfor så det? spurgte jeg overlægen.
syst
For kvindens nydelses skyld, svarede han, og med et var min fordom om den
bev
rwandiske seksuelt undertrykte kvinde (heldigvis) ødelagt.
Efter en del skoledrengsfnisen besluttede overlægen at indvie mig i den
skam
særlige måde en ægte rwandisk mand skal tilfredsstille sin kvinde – dette er
vag
kendt som kunyaza. Viden om denne særlige teknik nedarves gennem ældre
alle
mandlige familiemedlemmer til den unge og uerfarne mand, inden han skal
gen
tilfredsstille sin kvinde første gang. Kunyaza er udbredt i Rwanda, Burundi,
det vestlige Tanzania, Uganda og det østlige DR Congo.
næs
ens
Kunyaza skal eftersigende kunne give næsten enhver kvinde sprøjteorgasmer,
kvinden
skulle nuervære
næsten
sikker
påkvinder
at opnå
hvilket meget rammende er kendt som ”Tsunami” hernede. Mængden er kvindelig
ejakulatonsvæske
op mod
1 liter, men
enkelte
kan orgasm
Kvinder
har det
generelt
let i de
fattige
dele af det c
ikke opnå denne ejakulationseffekt. Disse kaldes traditionelt rwasubutare – dansk:
granitbryder
– hvilket
henviserikke
til besværet
ved at
være sammen
med disse kvinder. I modsætning til disse ”tørre kvinder” findes også de ultravåde
kendtmeste
som kingindobo
– dansk: sæt en spand
hendebørn
– og og ud
for det
af husholdningen,
føderunder
mange
shami ryiikivy – dansk: som en del af Lake Kivu. På grund af de store mængder væske der opstår under kunyaza og den lyd det frembringer, bruges
seksuelle nydelse har de dog heldigvis ikke fået frataget
talemåden ”en hund der drikker vand” om teknikken.
afrikanske lande. Jeg håber at denne beskrivelse vil kun
Selve teknikken er selvfølgelig interessant – set ud fra et ret medicinsk hjemme i det kolde Skandinavien.
synspunkt, selvfølgelig! Ved den mest simple form for Kunyaza gnides glans Hvorvidt kunyaza virker eller ej, vil jeg lade være op til
kunyazamod
ogklitoris
den (dansk:
lyd det
frembringer,
bruges
penis (erigeret selvfølgelig)
kilderen).
Dette er kendt
som
rugongo i Rwandatalemåden
og anses som obligatorisk
for
den
kvindelige
orgasme.
Penis
”en hund der drikker vand” om Kunyaza er eftersigende blevet nedarvet gennem flere h
holdes i et særligt greb af manden mellem 2. og 3. finger. Penis kan føres både nok gået i glemmebogen, hvis der ikke var noget om det
teknikken.

4
4

artikel

transverselt, vertikalt og cirkulært både med og mod uret. Rytmen er langsom
teknikken
er selvfølgelig
interessant
og følsom og øges Selve
i takt med
kvindens seksuelle
opstemthed. Efter
lubrikation –
udogfra
et ret
medicinsk
synspunkt,
af vagina indføresset
penis
bevæges
i en
anterior-posterior
bevægelse. Efter
penis er blevet smurt
med kvindelig
saft,den
holdesmest
den igen
med 2. form
og 3. finger,
selvfølgelig!
Ved
simple
for
hvorefter den ydre side af de indre skamlæber stimuleres med glans. I takt
Kunyaza
gnides
glans
penis
(erigeret
med at de indre skamlæber fyldes med blod stimuleres den indre side af disse.
selvfølgelig)
mod
klitoris
(dansk:
Herefter stimuleres
systematisk med
ensartet
bevægelse
klitoris,kilderen).
inde skamlæber, vestibulumDette
og vagina.
slut stimuleres
alle dele af ikvindens
genitalier
erTil
kendt
som rugongo
Rwanda
og
samt peritoneumanses
næsten samtidigt
i
en
ensartet
bevægelse
og
kvinden
skulle
som obligatorisk for den kvindelige
nu være næsten sikker på at opnå orgasme...
orgasme.
Penis holdes i et særligt greb af
Kvinder har det generelt ikke let i de fattige dele af det centrale Afrika. De står
manden mellem
2. ogbørn
3. og
finger.
Penis
kan
for det meste af husholdningen,
føder mange
udsættes
ofte for
vold.
Den seksuelle nydelse
harbåde
de dogtransverselt,
heldigvis ikke fåetvertikalt
frataget i modsætning
til
føres
og
andre afrikanske lande. Jeg håber at denne beskrivelse vil kunne sætte gang
cirkulært både med og mod uret. Rytmen er
i lagnerne hjemme i det kolde Skandinavien.
følsom
takt med
kvindens
opstemthed.
Hvorvidt kunyazalangsom
virker ellerog
ej, vil
jeg lade og
væreøges
op til ilæseren
at afprøve.
Kunyazaseksuelle
er eftersigende
blevet nedarvet Efter
gennem flere hundrede år – og
det var nok gået ilubrikation
glemmebogen, hvis
der ikke var
noget ompenis
det… og bevæges i en anterior-posterior
af vagina
indføres

bevægelse. Efter penis er
blevet smurt med kvindelig

basisgrupper
Basal Neurologisk
Undersøgelseskursus

Klinikeren, Forskeren og
Patienten - Epilepsi

Lær at lave en god basal neurologisk undersøgelse!

Foredraget 9 maj kl. 16:15 er desværre aflyst
pga. afbud bland foredragsholderne.

Vi gentager succesen fra tidligere semestre:
- Underviseren er Læge Bo Biering-Sørensen, tidl.
formand for Yngre Neurologer, Neurokirurger og
Neurofysiologer.
- Tid til og mulighed for en masse praktiske øvelser

Vi beklager meget.

Og endelig kan dyreelskeren Mogens få sin drøm om
at blive hundeejer opfyldt.

Han går igen til lægen, men denne gang får han
ingen viderehenvisning, men bliver sendt hjem igen,
for hvad er diagnosen?

Vel mødt!
FORNIKS - Foreningen af Neuro Interesserede
Københavnske Studerende

Dagsordenen er:
1)Velkommen
2) Siden sidst
3) Arrangementer næste semester, herunder struktur for, hvem der tager sig af hvilket månedsmøde
næste semester
4) Gennemgang af vedtægter
5) Planlægning af ekstraordinær generalforsamling
6) Evt
Alle er meget velkomne!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

7. Medicinstuderende Mogens er efterhånden kommet sig helt over sin blyforgiftning (jnf. Quiz 1). Han
og Gudrun flytter efter nogen tid sammen i en lille
lejlighed, hvor man må have dyr.

Mogens sover i midten på ryggen. Efter den første
nat har han igen fuldstændigt ophævet dorsalflektion af håndleddene bilateralt.

Læs mere om tilmelding på vores hjemmeside:
www.forniks.dk

PMS holder næste månedsmøde på torsdag, d. 10/5
kl. 17.00 i studenterhuset.

FORNIKS QUIZ 7

På Dyreværnets hundeformidling henter de Grand
Danois'en Rollo. Rollo sover selvfølgelig i dobbeltsengen hos Gudrun og Mogens.

Der er begrænsede pladser til kurset. Pladserne
fordeles efter først til mølle. Kurset er gratis, du
skal bare være medlem af FORNIKS.

PMS månedsmøde

5
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Journalclub månedsmøde om forstadier til type 2 diabetes
Husk PUFFS månedsmøde

Tirsdag 8. maj kl 16.00
i lokale 29.01.30
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 nedsat 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 .
Alle medlemmer og andre interesserede er velkomne!
PUFF holder månedsmøde hver måned med oplæg,
hygge og foredrag.
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

Panum LAN overvejer at afholde et kæmpe
LAN-party for alle Panums nørder i Studenterklubben.
Desværre er klubben lukket, så vi må vente
til en gang næste semester...

MÅNEDSMØDE
Hej Alle SAKS-medlemmer og andre interesserede!
Tirsdag d. 8. maj 2012 er der igen månedsmøde
i SAKS
Kl. 16.15i studenterhuset, store mødesal.

MediQueer.
Netværk for homo-, bi-, og transseksuelle
læger og lægestuderende og deres venner.
Formålet er at arrangere sociale events, holde
en årlig fest, skabe bekendtskaber, yde bistand, stå for vidensdeling om LGBT-ansatte i
sundhedsvæsnet hverdag og LGBT-patienters
forhold.
Kom glad til vores første møde d.16. Maj kl.
16:30 i store mødesal, ved kantinen på Panum
Instituttet. Alle er velkomne.
For mere info, skriv gerne til mediqueer@
gmail.com.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i selskab
med jer alle!
Kom glad

Derfor sender vi denne lille "feeler" ud, for
at finde ud af om det er noget de studerende
kunne være interesserede i.
Folk med interesse for et sådant projekt, er
meget velkomne til at sende en email til:
niels@bach-frommer.com
Derudover er Niller fra PLAN i gang med at
lave den gamle studenterklub som et map
til CS 1.5.
Med venlig hilsen
Panum LAN

Udsigten fra MOKs lokaler

basisgrupper
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NYT KURSUS I IMCC’s KURSUSRÆKKE KOMMUNIKATIONSKURSUS
KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS i VÆRDSÆTTENDE KOMMUNIKATION

menneskers potentialer og muligheder frem for
at fokusere på det, de ikke lykkes med.

lørdag d. 12. maj kl. 10-15 på Panum

Kurset afholdes af udviklingskonsulent Michael
Bager, som har erfaring inden for projektorganisering, kompetenceudvikling, lederudvikling,
coaching og supervision.

Gennem en god kommunikation skabes relationer og transformationer, så vi kan opnå de
resultater, vi gerne vil! – Både i organisatorisk
arbejde, i arbejdet som læge og personligt.
God kommunikation bygger på tillid og på, at
vi føler os trygge og accepterede – og her er det,
at den værdsættende kommunikation virkelig
kan gøre en forskel!
Så kom og lær hvordan man GÅR EFTER
GULDET! – Ved blandt andet at anerkende

Michael har afholdt flere spændende kurser
i IMCC, så hvis du ikke allerede kender ham,
skal du opleve ham!
Kurset er gratis, tilmelding er først til mølle og
der er kun 35 pladser. Så skynd dig at tilmelde
dig ved at sende en mail til sekretaer-kbh@
imcc.dk.

Skal du rejse i sommerferien og efterlader du
en tom bolig i KBH, som du gerne vil tjene lidt
penge på? Så se her!

eller arabisk
• Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en
masse AWESOME fester

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien,
så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud til en
medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig
med at du tjener lidt cash- helt præcis 1600 danske
kroner per studerende, i en måned.
Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
• Skal have en seng eller sovesofa
• Adgang til bad
• Adgang til køkken

Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like
more friends from abroad?! Du kan ikke vente med
at blive buddy, men nu popper endnu et spørgsmål op
i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy
skal;
• Hente den udenlandske studerende fra nærmeste
metro og følge dem til deres bolig
• Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag
• Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted
igen.

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er
superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så er
det nu du skal skrive til exchange-bolig@imcc.dk.

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis
du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske
studerende blive meget glad!

Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer,
har du i stedet chancen for at blive buddy for en
medicinstuderende, der kommer til København.
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk
rigtig mange fordele! Du får mulighed for at:

Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare
en god buddy, så fat pennen og send en brevdue,
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu! Vi
foretrækker dog, at du sender en e-mail til:
exchange-kontaktperson@imcc.dk

• Lære en ny kultur at kende
• Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet
• Få nye venner på facebook
• Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk

Mange kærlige hilsner fra

Sexekspressens månedsmøde
“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?”
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

IMCC Exchange & IMCC Research ExchangeKøbenhavn

KOM TIL IMCC’s
fantastiske forårsfest
lørdag d. 12. Maj
IMCC København inviterer til forårsfest lørdag
d. 12. maj!
Aftenen starter med fælles spisning hvorefter der
vil være musik, dans og billige drinks resten af
aftenen. Man behøver ikke være medlem af IMCC
for at deltage, festen er for alle! Det koster kun 30
kr at være med :)
Sted kommer senere!
Deltager du i spisning skal du senest fredag d.
11 have overført 30 kr til Reg 8401 og Konto nr
1727132.
Tilmelding til sekretaer-kbh@imcc.dk
Vi glæder os til at se jer alle!

Kom til PIT’s

LEGATMØDE

Mangler du penge til dit udenlandsophold?
Aner du ikke, hvor du skal ende og begynde?
Kom og få råd og vejledning fra én, som selv har haft
stor succes med søge legater.
Torsdag d. 10. maj kl. 17.00 i lokale 1.2.32
(på kemigangen)
Så tag en ven i hånden og find ud af, hvordan du
skal finansiere din rejse.
Vi glæder os til at se dig.

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde onsdag d. 9. maj kl. 17 i
Studenterhusets lounge.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT
noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Alle er
velkomne.
Vi glæder os til at se Jer.
Mvh. PIT

eleverne kan have svært ved at diskutere så personlige
emner med den matematiklærer, de ser hver eneste
dag på skolen.

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.

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!
Sexekspressens Actiondag - lørdag d. 12. maj
På Sexekspressens Actiondag gennemgår alle nye
medlemmer vores guidekursus, hvorefter man er en
fuldbåren Sexekspresser og kan undervise i 7.-10.

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.

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”

FaDL kredsforening
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N
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Kontakt
Åbningstider
FADL,
Københavns Kredsforening
Mail:
kkf@fadl.dk
Mandag-fredag:
Panum
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
kl. 8.00-17.00
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N

Ekstraordinær Generalforsamling i FADL
Mandag den 21. maj 2012 afholder FADL, Københavns Kredsforeforening ekstraordinær
Generalforsamling. Vi starter kl. 17.00 i kantinen på Blegdamsvej 26.
Dagsorden
• Valg af dirigent (her foreslås Gunnar Jørgensen)
• Valg af referent (her foreslås Line Frank)
• Motivation for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
• Forslag om ændring af valgregulativ
• Vedtægtsændringsforslag
• Eventuelt

Ændringsforslag til vedtægter for Københavns Kredsforening
Der er tale om en overordnet sanering af
vedtægterne og en ændring af valgregulativet. De enkelte ændringer er omtalt
efter hver paragraf, der foreslås ændrede.
Foreslåede ændringer/tilføjelser er markeret med understregning, mens slettet
tekst er markeret med gennemstregning.
AFSNIT 1 - NAVN, FORMÅL M.V
Første afsnit af § 4, stk. 5. forslås tilføjet
ret til bisidder, så teksten bliver:
§ 4, stk. 5. Repræsentantskabet kan
ekskludere et medlem fra foreningen,
hvis dette ikke følger foreningens love
og vedtægter. Eksklusionen kræver 2/3
flertal af de afgivne stemmer. Medlemmet har krav på skriftlig meddelelse om,
at det står til eksklusion mindst en uge
før mødet hvor sagen behandles, og ret
til at deltage i mødet med taleret og med
bisidder.
Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for FADLs hovedbestyrelse
inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt
medlemmet. Anken har opsættende
virkning.
Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel
medlemmet som repræsentantskabet indankes for FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse
er endelig og bindende for alle parter.
Repræsentantskabet skal ved eksklusion
fastsætte betingelserne for eventuel genop-

nåelse af medlemskab.
Medlemmer, der bryder en overenskomst
medholdelig konflikt, hvori FADL er part,
kan af repræsentantskabet idømmes en bøde
på "et beløb på indtil 75 gange grundtimelønnen for sygeplejevikarer". Denne bøde
kan idømmes samtidig med eller i stedet for
en eksklusion. Idømmelse af bøde samt anke
over dette foretages efter de samme regler,
som gælder vedrørende eksklusion.
Motivation: Det er allerede nu praksis at
medlemmer tilbydes bisidder og dette sikre
dem blot rettigheden.
AFSNIT 3 - REPRÆSENTANTSKABET
Flere af afsnittets paragraffer foreslås
gennemgribende ændret for at leve op til
det nye forslag til valgregulativ for valg til
repræsentantskabet. Desuden ønskes antallet af suppleanter begrænset til maksimalt
syv for at sikre dynamik og et minimum af
udgifter.
§ 8. Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter og maksimalt 7 suppleanter og er
kredsforeningens højeste myndighed, jvnf.
dog § 8,stk. 3.
§ 8, stk. 2. Repræsentantskabet vælges ved
skriftligt eller elektronisk valg, der finder
sted over 12 dage begyndende med en
mandag. Valget kan tidligst starte 2 uger og
senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens bestemmelse, der

finder sted over fem dage afsluttende med
generalforsamlingens afslutning jvnf. dog §
8, stk. 3.
§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i
overensstemmelse med det af Generalforsamlingen vedtagne og Repræsentantskabet
samt Hovedforeningen godkendte valgregulativ, der kun kan ændres af Repræsentantskabet efter forudgående offentliggørelse i
MOK og/eller ved opslag.
Enhver kandidat skal ved sin underskrift
bekræfte, at han/hun ønsker sig opstillet.
Kandidattilmeldingen skal være vedlagt en
fortegnelse over et antal stillere blandt foreningens medlemmer. Såfremt kandidaten
tilmelder sig som enkeltperson er dette antal
5. Såfremt kandidaten opstiller på en liste
med andre, er antallet 15.
Intet medlem kan ved et valg optræde som
stiller mere end en gang. Bestyrelsen meddeler ved opslag og/eller i MOK, hvornår
kandidattilmeldingen skal være bestyrelsen
i hænde. Bestyrelsen er pligtig til samtidig at
meddele, efter hvilke regler kandidattilmeldingen foregår.
På stemmesedlen anbringes en rubrik med
betegnelsen "stemmer blankt".
Stemmesedlen skal være tilgængelig for
foreningens medlemmer senest 4 dage før
valgets begyndelse sammen med en vejledning i den anvendte valgmetode.
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Hjælp til videnskabeligt
projekt søges - stud med'er
I forbindelse med et studie af koagulopati (blødningsforstyrelser) hos blødende traumepatienter
søges 2 stud. med.'er til at hjælpe med blodprøvehåndtering og kørsel af analyser på Rigshpospitalet.
Opgaven er at indgå i et døgndækkende vagthold
som starter 1 juni 2012, men forud for dette vil
der være nogle dages oplæring m.v. Der vil blive
kompenseres økonomisk, samt være mulighed for
at arbejde videre med egne data eller projekt, men
dette efter aftale.
Send mail med kort ansøgning hvis du er interesseret til stensballe@rh.dk eller ring for yderligere
info til Jakob Stensballe (mob 27538687), Blodbanken og ANOP, HOC, Rigshospitalet.
Med venlig hilsen
Jakob Stensballe
Afdelingslæge, Ph.D.
Anæstesi og operationsklinikken, HOC
&
Transfusionsmedicinsk Enhed, Blodbanken
Rigshospitalet
Tlf: +45 3545 8587
Mob: +45 2753 8687

Anæstesiologisk
forskningsår!
Baggrund: Et af verdens største perioperative
forsøg ”Perioperativ iskæmisk evaluering (POISE-2
forsøget)” er i gang og forventes at inkludere
10.000 patienter i 23 lande, blandt andet på Herlev
Hospital i Danmark. Forsøget undersøger om man
kan forebygge myokardieinfarkt efter ikke-kardiel
kirurgi ved hjælp af acetylsalicylsyre og clonidin.
Stud.med. søges: Til inklusion af patienter
på Herlev Hospital samt administration af
forsøgsmedicin og postoperativ opfølgning. Du får
grundig superviseret oplæring inden start og indgår
i et tværfagligt forsøgsteam på hverdage i dagtid.
Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre
og publicere egne selvstændige forskningsprojekter
i tilknytning til. Forskningsåret vil give god erfaring
med anæstesi og klinisk forskningsmetode på højt
internationalt niveau. Det er et krav, at du har
gennemført anæstesiologisk klinikophold.
Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. august 2012 eller
efter aftale. Løn iht. gældende standard: 10.000
kr. pr. md.
Kontakt: Christian S. Meyhoff, læge, ph.d.,
Anæstesiologisk afd., Herlev Hospital,
christianmeyhoff@gmail.com, tlf.: 38 68 10 28 / 22
98 50 42 og hør nærmere, hvis du er interesseret.
Ansøgningsfrist: 18. maj 2012, vedlæg personlige
data og karakterudskrift.

1-årigt skolarstipendiat
på Rigshospitalets Børnecancerlaboratorium
(Bonkolab) fra 1. juli, 2012 (eller tidligere)

Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL)er den hyppigste
cancer hos børn.En af de vigtigste cellegifte i behandlingen er Methotrexate(MTX), der gives intratekalt/
intravenøsti forbindelse medhøj-dosisMTX, eller
peroralt i den 2-årige vedligeholdelsesbehandling.
Interindividuelle variationer iomsætningen af MTX er
afgørende for effektivitetog bivirkninger af behandlingen. I det aktuelle studie analyseresdisse variationer,
og mulige årsagertil forskelle i behandlingsrespons og
bivirkninger afklares.
Arbejdet omfatter patientkontakt, indsamling af
patientmateriale herunder urin og blodprøver, og
kemiske laboratorieanalyser af bl.a. plasma og urin.
Endvidere vil du gennem projektetblive fortrolig med
databasearbejde, statistisk analyse og softwareprogrammer som SPSS.
Laboratoriet består af både post.docs, ph.d.-studerende, bioanalytikere og et dusin medicinstuderende.
Professor Kjeld Schmiegelow bliver din overordnede
vejleder, men herudover får du en mellemvejleder, som
vil vejlede dig i dagligdagen.

Bortset fra at du er medicinstuderende, er der ingen
særlige krav til ansøgerkvalifikationer, da metoder mv.
beherskes i laboratoriet.
Studiet vil føre til en (evt. flere) publikation(er).
Løn i henhold til gældende standard udgør 10000 kr.
per måned. Motiveret ansøgning med personlige data
ogstudiekarakterer fremsendes til:
Afdelingsbiolog Jacob NerstingBonkolab, JMC-5704,
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø.
jacob.nersting@rh.regionh.dk
Ved evt. spørgsmål er du meget velkommen til at
kontakte
Projektvejleder stud. med. Regitse Christensen
Tlf.23714598.
Ansøgningsfrist: Mandag 14/5-2012.

SIDSTE CHANCE FOR TILMELDING!!

Sommerskole i Global Health Challenges
Har du lyst til at bruge to uger af din sommerferie på
globale sundhedsproblematikker, så kan vi tilbyde dig
en videns-rejse i sundhed og globalisering med fokus
på: globale aktører, sundhedssystemer og sundhedspolitik, sygdomstransitioner, børne- og reproduktiv
sundhed, miljø og global sundhed, menneskerettigheder, katastrofer og humanitær assistance, flygtninge og indvandrer i sundhedssystemet, mental
sundhed og migration, brain-drain og meget mere.
TID: 13. august til 24. august 2012
STED: Københavns Universitet
PRIS: KU-studerende: 350 kr (for den obligatoriske

kursusbog). Ikke KU-studerende: 1900 kr i kursusgebyr incl. kursusbog
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller
folkesundhedsvidenskabelig baggrund, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er velkomne!
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 15. maj 2012
ANSØGNINGSSKEMA: Online på: http://www.
globalhealth.ku.dk/ssghc/
ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health,
KU
KONTAKT: Kursus koordinator, Sandra Villumsen
– sandrav@sund.ku.dk

Prægraduat forskningsår i pædiatri
Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende
på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte
hospital.
Omdrejningspunktet på DBAC er COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood –
et fødselskohortestudie, hvor vi har fulgt ca. 400 børn
med fokus på astma, eksem og allergi; se www.copsac.
com. Børnene er nu blevet 12 år gamle, og de skal
alle gennem en række planlagte undersøgelser. Bl.a.
skal vi teste deres lungefunktion v.h.a. spirometri,
helkropspletysmografi, metacholin provocation og
multiple breath washout.
Der er rig mulighed for at selv tilrettelægge dit projekt
ud fra denne kohorte i samråd med professor Hans
Bisgaard.
Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende.
Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet,
hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskn-

ingsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt.
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn,
gennemføre meritgivende forskningsår med afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave samt få
anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og
forberede eget Ph.d. studium. Du vil endvidere indgå
i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor
dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2012.
Det vil være en fordel at deltage i kurset ”Basal klinisk
forskningstræning” der afholdes i august, 2012.
Det er 13. år vi med fornøjelse inviterer medicinstuderende til at arbejde hos os under denne ordning
- altid med stor succes.

Kontakt:
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist d. 15. maj, 2012.

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 sommer/efterår 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.
Screening finder sted næste gang fredag den 11. maj
kl 11-13 i kantinen på Panum
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
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Skriv til nja@munksgaard.dk og forklar,
hvorfor netop du er særligt kvalificeret til
at anmelde bogen, så kan du være en af de
heldige, der får et gratis anmeldereksemplar.

Få et eksemplar af den nye Patologisk
anatomi fra Munksgaard og skriv en
anmeldelse til MOK.
Nu udkommer Patologisk anatomi, som er en oversættelse
af Core Pathology af af Stevens, Lowe og Scott. Vi vil meget
gerne høre, hvad studerende på KU synes om bogen, og
derfor sætter vi tre anmeldereksemplarer på højkant til medicinstuderende der har lyst til at skrive en anmeldelse.

MOK Ultimate Survival Sw
edish Edition!

ux!

e
Part D

Efter at have genvundet sin styrke ved at æde piloten bliver David 							
og filmholdet transporteret til
den dybe Arakumnu Sump i det sydvestlige Afrika. David kæmper sig igennem sumpen kun ved hjælp af et par engangsklude og sit eget pis. Som han drikker.
En lydmand dør i sumpen, og produceren er glad for at kunne spare lidt på produktionsomkostingerne. Efterfølgende bliver David nød til at drikke
mere urin for at kunne råbe kameraet op. Efter meget mudderhop og en kort ceremoni
for den afdøde lydmand kommer vor helt ud af Arakumnu sumpen. Nu spidser situationen til, for David skal nu udsættes for et af de mest
fjendtlige miljøer kendt af mennesket.
I sin stræben på at toppe udfordringerne i Ultimativ Overlevelse og udsætte sig selv for
de mest ekstreme og utrolige farer har David
nu valgt at tilbagelægge strækningen fra Holte til Høje Taastrup i S-togenes ubestridte
dødsfælde, linie B.
Turen forløber planmæssigt; David har forinden påstigning af det blodrøde transportmiddel
hydreret ved at drikke sin egen urin og stemplet
med et 5-zoners klippekort.
Ved stoppet i Sorgenfri ser David en fugl flyve forbi vinduet. Han beroliger sig selv og seerne
ved at drikke sin egen urin. Falder i søvn på Gentofte.
Østerport, Nørreport, Vesterport - hovedstadens mest oplagte terrormål skræmmer ikke Bear Grylls' arvtager. Han ved, at en langt større fare lurer kun få stationer senere.
Blam! Som et lyn fra en kampklar himmel! Uoverensstemmelser mellem to veninder om en lånt sweater, der skulle afleveres tilbage, smadrer forårsstemningen i den
lille kupé. Den kun 16-årige pige fra Stenløse går ud af sit gode skind og overfalder en tidligere veninde i S-toget.
Hun bør dømmes for vold efter straffelovens paragraf 244, men vor helt vurderer, at han med diplomati kan løse den håbløse situation. Han frygter for sit liv.
Forud for opgøret i S-toget var de to veninder blevet uvenner, og de havde gensidigt "svinet" hinanden via sms og Facebook. Og kulminationen kommer nu altså i S-toget, hvor den 16-årige sammen med en veninde opsøger den forulempede pige fra Ballerup, der sidder
sammen med en veninde fra gymnasiet.
Senere på S-togsstationen beskriver David for politiet, hvordan han havde overværet optrinet, hvor gerningspigen var meget ophidset
og både slog, spyttede og sparkede sin tidligere veninde, mens
denne sad på sit sæde og forsøgte at forsvare sig.
I S-toget afværger David en menneskelig tragedie.
Overfaldet stoppede, da David skred ind og bad pigen om at stoppe. Det
gjorde de, og sammen med sin veninde stod hun af på Albertslund Station, mens den Er løbet tør for pis.
forulempede fortsatte til Høje Taastrup, hvor hun bor. Endnu en actionfyldt scene
med fare og overraskelser i "ULTIMATIV OVERLEVELSE".
Som sin sidste udfordring skal David nu vandre ind et sted man pr. definition ikke
bare kan gå ind i. S-toget sætter ham af ved the black gate of Mordor. Filmholdet
instruerer David i, at han skal bevæge sig alene ind i mordor og ødelægge the one
ring i the fires of mount Doom.
Filmholdet fulgte ikke med, og vi hørte aldrig fra David igen. Vi har dog tjent kassen
ved at sælge historien om David til James Cameron der vil lave en episk 3D film om
hans sidste dage.
								Kasper & Erik/red-MOK

David overvejer situationen, før han bliver sat
af ved The Black Gate. Drikker sit eget pis.
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Uge 19: Gode tilbud fra studenterpræsten
Trosbekendelsen X – Gud Fader
Af forskellige grunde har vi været fraværende i de sidste par uger. Men vi er stadig i gang med forårssemestrets føljeton om trosbekendelsen. Sidst jeg skrev, var
det om himmelfarten, som vi jo skal fejre i næste uge.
Men jeg lovede at vi skulle høre mere om dommen.
For der står jo ”opfaret til himmels, siddende ved Gud
Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.” Der tales her om
en kommende dommedag, sådan som man også kan
læse om det i biblen. Bl.a. i Matthæusevangeliet ( kap.
25,31-46) og ikke mindst i Johannes Åbenbaring, det
sidste skrift i biblen, som er en vision om dommen og
den nye begyndelse.
Det kan virke underligt, at han også vil dømme de
døde. Hvorfor det? Kunne man spørge, de er jo døde.
Men tanken er den, at alle på dommens dag vil blive
oprejst/opvækket. I middelalderen forstod man det ret
konkret, hvilket kan ses på nogle kalkmalerier, hvor
de døde står op fra deres gravsteder på kirkegården.
Men det lyder faretruende med dommedag. Men sidst
nævnte jeg i forbifarten, at dommedag var nødvendig,
da denne verdens uretfærdighed ellers ville vinde. Det
er nok mere præcist at sige, at uretfærdigheden får lov
at stå. Netop at uretfærdigheden ofte er uafvendelig, at
det onde ikke kan gøre ugjort, dels kalder på en dom,
men samtidig bliver vores menneskelige domme på en
mærkelig måde utilfredsstillende.
Vi kan dømme Breivik og det bør vi gøre, men det
giver ikke ofrene oprejsning. De døde vender ikke
tilbage, og lidelserne tages ikke væk. Vi kan forstå
dommen som hævn, sådan med ordene fra Det gamle
Testamente ”Øje for øje, tand for tand”. Jeg har hørt,
at det er en misforståelse, at det udtrykker en symmetrisk hævnfølelse, men sådan udlægges det gerne.
Også som argument for f.eks. dødsstraf (liv for liv),
hvilket jeg ikke går ind for. For lever man efter dette
”øje for øje”, så bliver, som Mahatma Ghandi sagde,

”hele verden blind og tandløs”. Tilgivelse og forsoning var den anden udvej ifølge Ghandi. Men kan man
tilgive en Breivik?
Teologen K.E. Løgstrup har skrevet, at en tilgivelsen
af en massemorder eller lignende, vil være en hån
mod ofrene. Kun den der kan genrejse ofrene og gøre
deres liv nyt, har magt til at tilgive. Dvs. at tilgivelse
og forsoning har et transcendent perspektiv, de peger
på en magt, der er større end døden.
Der kunne nok argumenteres for tilgivelse og forsoning på anden vis, men vi må tilbage til dommen. Det
er en dom, hvori Guds tilgivelse allerede er indeholdt.
Netop fordi det er Kristus, der skal dømme, ligger
det, at der altid må være en åbning for benådning.
Dommen må være der, men det er ikke sikkert vores
forestillinger om straf er konsekvensen. Som Bono har
sagt, ”I believe in Grace over Karma”.
Guds fred
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Google-buddhisme
Foredrag og debat ved Morten Thomsen Højsgaard
Vi stårmidt i den størsteomvæltning i de religiøseværdier i 500 år. Google ermåden, buddhismenerretningen, reformation eromfanget! For 1000 årsidengjordeHaraldBlåtandoskristne.Omkringår 1500
kom Luther oggjordeostilprotestanter. Og nu, 500
årseneretagergoogle-buddhismen over.
Hvilkenrolleharkristendommen at spille i den udvikling, oghvordanforholderfolkekirken sig?
Morten Thomsen Højsgaardergeneralsekretær i Bibelselskabet, Ph.d. i religionshistorie.
Alle er velkomne! Også dig, googlebuddhisten!
Tid: torsdag den 10. Maj kl. 20.00-ca.22
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, bag Rundetårn
Studietur til Rom, byernes by
Efteråretsstudieturgårtil den dejlige by, Rom.
Studenterpræst BirgitteKvistPoulsen, studenter-

Kære underviser

delser at kende.

Odontologisk Boghandel overdrager sine aktiviteter
til Academic Books 1. maj 2012. Vi vil gerne orientere
om, at overdragelsen af aktiviteterne sker efter ønske
fra både Odontologisk Boghandel og Academic Books.
Der er således fuld enighed om at aktiviteterne fremover varetages af butikken på Nørre Allé 20, 2200
København N.

Vi ønsker et godt samarbejde omkring pensumlitteraturen, fordi vi ved hvor vigtigt det er for dig og
dine studerende.

Butikken vil yde service til undervisere, administrativt
ansatte, studerende og færdiguddannede inden for
medicin, farmaci, odontologi, sygepleje, ergo- og fysioterapeuter samt beslægtede studieretninger.
Det kan være, at du kender os i forvejen, det kan være
at du er en af dem, der skal lære os og vore servicey-

Vi vil gerne bistå med at sikre, at den litteratur du
har valgt til det kommende semester er i den rigtige
udgave, til den rigtige pris og kan købes i butikken, før
dine undervisningstimer starter.
Skulle du få behov for et frieksemplar, så er vi gerne
behjælpelige med at skaffe dig et eksemplar fra forlaget. Har du behov for en ny kittel, et par træsko eller
skriveredskaber, så kan du også få det i butikken.
Du kan oplyse om din pensumlitteratur via formularen
på academicbooks.dk eller kontakte butiksleder Chris-

Prægraduat forskning og Kandidatopgave
Er du indskrevet på et prægraduat forskningsår eller –halvår via KU, har du mulighed for at bruge din
forskningsrapport som kandidatopgave.
Du skal følge kravene for forskningsåret og derfor aflevere en forskningsrapport i stedet for en kandidatopgave. Når du bliver eksamineret i dit forskningsår, vil
du få en karakter, som derefter vil blive overført som
karakter for kandidatopgaven.
Du kan gøre det på to forskellige måder:
1) Hvis du holder orlov under hele forskningsåret: Når
du er startet på studiet igen, afleverer du bevis for
bestået forskningsår/ dit karakterbevis samtidig med,
at du afleverer en underskrevet specialekontrakt, som
du finder på www.medicin.ku.dk under ”blanketter”
. Du vil så få din karakter for forskningsåret overført
som bestået kandidatopgave, og hvis du ikke er på
sidste studieår, vil en dispensationsansøgning blive
lavet med det samme administrativt.
2) Hvis du holder semesterfri i det sidste semester
af forskningsåret/ hele året: I det semester, hvor du
ønsker at gå til eksamen, skal du udfylde en specialekontrakt med din vejleder. Denne specialekontrakt er
bindende og gælder som tilmelding til eksamen i kandidatopgaven. Du har maks. 6 måneder fra indgåelse
af kontrakten til aflevering af kandidatopgaven. Du
må gerne skrive en afleveringsdato tidligere end de 6.
måneder, men datoen er bindende. En måned inden
afleveringsdatoen, skal afleveres en ny blanket med
endelig overskrift og problemformulering.
Det er vigtigt at du ikke holder orlov i det semester, du

går til eksamen, hvis du gør det på denne måde. Men
du må godt holde orlov semestret inden. Du kan dog
også vælge slet ikke at holde orlov, men blot semesterfri i perioden. Vær opmærksom på at semesterfri
tæller med i de 5 år, du har til at bestå kandidatdelen.
Fordelen ved at indgå en specialekontrakt sideløbende
med forskningsåret, i stedet for at aflevere det hele
samlet til sidst, er at du så er juridisk dækket af den
under forløbet. Dvs. du har krav på vejledning, at
komme til eksamen, at din vejleder finder en censor osv.
Din vejleder skal være ansat på SUND fakultetet og
opfylde nogle minimumskrav, men det er muligt at
finde en løsning med en officiel vejleder fra SUND
og så en hovedvejleder, som er ekstern/ikke opfylder
kravene.
Hvis du er på 2003-studieordningen kan du aflevere
opgaven på alle semestre på kandidaten. Hvis du er på
2009-studieordningen, hvilket de fleste efterhånden er,
kan du først aflevere efter bestået 4. semester KA. Hvis
du vil aflevere tidligere, skal du aflevere bevis på, at
du er optaget som prægraduat forskningsstuderende
sammen med din specialekontrakt og der vil administrativt blive givet en tilladelse til at blive eksamineret
tidligere. Du kan ikke få en dispensation, hvis du ikke
er indskrevet som forskningsårsstuderende. Du kan i
så tilfælde vente med at forsvare/aflevere opgaven til
du har bestået 4. semester kandidat.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte os i Studievejledningen eller se mere
på http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/

præst Stefan Lamhauge Hansen ogakademiskmedarbejder
Annette Davidsendeltagerpå turen.
Der vil blive holdt tre
optaktsseancer om
hhv. Katolicismen,
Det klassiske Rom og
kunsten i Rom. Den
ene aften vil inkludere fællesspisning
med de andre, der
skal med på rejsen. De tre arrangementer er også åbne
for dig, der ikke skal med på turen.
Mere info følger efterhånden som programmet for
turen bliver fastlagt.
Kontaktevt. akademiskmedarbejder Annette Davidsen (davidsen@hum.ku.dk eller 53 53 51 31),hvis du
viltilmelde dig,ellerhvis du vil have flere oplysninger.
Tid: 6.-11. November 2012
Pris: kr. 3500,- for studerende
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.
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

tian Jensen eller boghandlerne Lisa Boje og Susanne
Carlson i butikken. Se kontaktoplysninger og åbningstider. Susanne har tidligere arbejdet i Odontologisk
Boghandel og vi er glade for at kunne byde Susanne
velkommen som medarbejder.
Academic Books er nonprofit. Er der et overskud,
bliver den del vi ikke bruger til service- og kompetenceudvikling og sikring af konkurrencedygtige priser,
brugt til at yde støtte til studentersociale projekter
uddelt via SL fonden.
Vi glæder os til at samarbejde med dig.
Med venlig hilsen
Academic Books
www.academicbooks.dk

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få
bevilget ekstra tid til dine eksaminer.
Er du i sidste trimester af din graviditet, får
du ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis
den varer mere end 2½ time. Du skal henvende
dig på eksamenskontoret senest 14 dage før
eksamen, medbringende vandrejournalen.
Er du gravid i første eller andet trimester og
har særlige graviditetsgener, kan du søge om
forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke
nok. I studievejledningen kan vi hjælpe dig med
at udfærdige en dispensation.
Hvis du skal amme et barn der er under 6
måneder gammelt, kan du også få bevilget 25
% tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er
af over 2½ times varighed.
Yderligere information kan findes på http://
www.sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/
dispensation/.
Du finder blanketten til at søge en dispensation
via www.medicin.ku.dk under ”blanketter”.
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00
EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens) cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

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

ANNONCER

BISPEBJERG HOSPITAL GERIATRISK
AFDELING HAR BRUG FOR
SKRIVEHJÆLP

Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne tage 4 vagter om måneden.
Lavt semestertrin foretrækkes
Det forventes, at du kan blive på holdet min. 1 år.

Har brug for FADL vagter gerne med sekretær erfaring
til at tage hjælpe med journalskrivning.

Løn: CARD-holdløn

Perioden er:
uge 26-27-28
samt uge 31, 32, 33 og 34
Arbejdstid:
• Hverdage fra kl. 08.00-15.00
Krav:
• Højt semestertrin prioriteres
• Erfaring med Opus og grønt system, Mirsk foretrækkes
• Bestilling af bl.pr. i labka
• Have gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. maj 2012 Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ”
BBH afd. G”

SPV-HOLD 4404 SØGER 1 NYT
MEDLEM.
Arbejdet foregår på neurologisk afdeling, Glostrup hospital, hvor vi if. m. udredning for epilepsi monitorerer patienter med video- og EEG-optagelse. Arbejdsopgaverne
omfatter overvågning af patienten, sørge for udstyret
fungerer, observationer og test under anfald samt i
varierende grad at medvirke til at fremprovokere anfald
hos patienterne. Overvågningen foregår hovedsageligt via
computere på vores kontor overfor sengestuen. Du får et
stort personligt ansvar i et meget selvstændigt arbejde, et
godt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker
og neurofys. ass., og på vagterne er der ofte god mulighed
for at læse ved eget skrivebord på kontoret, når du er
blevet fortrolig med arbejdet.
Vi forventer af dig, at du i høj grad er i stand til at arbejde
ansvarligt, selvstændigt og problemløsningsorienteret, da
du det meste af vagten vil være den, der bedst kender
udstyret, din funktion og patienten.
Vi er et lille hold, der er meget velfungerende og
selvkørende, specielt pga. en stærk kollektiv ansvarsfølelse, hjælpsomhed og fleksibilitet indbyrdes og særdeles pligtopfyldende holdmedlemmer, og vi forventer, at
du bidrager med samme indstilling og egenskaber.
Oplæring vil finde sted i form af to lønnede følgevagter
á fire timer samt en dag i epilepsiklinikken. Yderligere
forefindes der løbende lønnet undervisning fra de forskellige afdelinger, vi har kontakt med.
Arbejdstid:
Aften- og nattevagter på hverdage i ulige uger. Funktionen har lukket på helligdage og i sommerferien.
Krav:
Du skal kunne deltage i oplæring i uge 21
Min. 250 SPV-timer
Bestået 4. semester

Yderligere oplysninger:
Kontakt holdleder Sine Berntsen på tlf. 28555883/ mail:
gqb348@alumni.ku.dk
Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. Maj kl 12.00. Tilmeldinger
der indeholder motiveret ansøgning af relevant længde
opprioriteres.
Ansættelsessamtaler vil finde i uge 20.

ALMEN PRAKSIS PÅ ØSTERBRO
En delepraksis på Østerbro hvor der ca. er tilknyttet 2000
patienter. Vi anvender EDB-systemet Æsculab/profdok,
nyt og velfungerende
Arbejdsopgaver:
• Hovedsaglig pasning af telefon, derudover vil der være
sygeplejefaglige opgaver som skal løses.
Søger en vikar for lægesekretær for sommerferie perioden:
Uge 30-31-32
Derudover forstiller vi os, at du kan hjælpe på andre
tidspunkter.
Mødetider:
• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-13.00
Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. maj 2012 kl. 08.00 Via
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold
”Læge Østerbro”

SOMMERHOLD PÅ FREDERIKSBERG
HOSPITAL
Frederiksberg kliniks biokemiske afdeling har brug for et
sommer-stikke hold til at hjælpe i ambulatorium.
Perioden:
• Uge 28-35
Arbejdstid:
• Mandag til fredag fra kl. 08.00-13.00
Oplæring:
• Der bliver planlagt oplæring på afdelingen inden opstart.
Krav:
- Medlem af FADL
- Bestået 6. Semester
- Minimum 300 SPV-timer
- Ansøgere med stikke eraring vil blive prioriteret

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
- Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Mandag den 29.maj 2012. Ansøg via
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold–
”Sommerstik FH.”

LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk afdeling P - Gentofte Hospital
Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, Gentofte
Hospital søger nyt holdmedlem. Vi søger en som kan
starte fra juli måned (med oplæring inden), samt to som
kan starte pr 1 september (med oplæring i august). De
præcise oplæringdsatoer og start er meget fleksible.
Holdet skriver elektroniske journaler og klargører elektronisk medicin status på henviste elektive og subakutte
iskæmi patienter forud for koronararteriografi (KAG) og
Percutan Coronar Intervention (PCI). Der er et tæt samarbejde med sygeplejerskerne på afdelingen. Jobbet giver
god rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom og
journalskrivning. Arbejdet er travlt og lærerigt.
Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00
Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 9. semester.
• Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned – også
i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 4 følgevagter på 5 timer inden
start og hospitalsintroduktion (2 hele dage) de første to
hverdage i hver mnd.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav.
• Gyldigt akkrediteringskort
• Motiveret ansøgning da der vil blive afholdt samtaler
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid Bruun tlf:
3524 5408 eller holdleder Kasper Kyhl, tlf: 2825 2657
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. maj 2011 kl. 10.00.
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer –
tilmelding til hold – Mærket ”Hold Gentofte”
Blodprøvetagningshold 1605 – Frederiksberg
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KAN DU LIDE EN GOD LØN,
VARIERENDE VAGTTYPER OG ET
GODT HOLDFÆLLESSKAB? JA SÅ ER
DETTE NOK NOGET FOR DIG.
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse
1/6-2012, og 2 nye stikkere med ansættelse 1/7-2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem.
Vi tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængig af hvilken
vagt der dækkes.
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00, 13-18
(onsdage) én EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt én aftenvagt
kl. 18.00-22.00 på hverdage. Kortere og længere vagter
dækkes i weekenderne.

vagtbureauet
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt vagter på
hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blodprøvetagning og EKG-optagelse samt arbejdsgangen i
ambulatoriet er opnået
2 lønnede oplæringsvagter er obligatoriske, og falder
på følgende datoer:
Man. D. 4/6 + tirs. D. 5/6
Man. D. 11/6 + tirs. D. 12/6
Man. D. 2/7 + tirs. D. 3/7
Man. D. 9/7 + tirs. D. 10/7
Vi har bagvagtsordning ved sygdom
Betingelser for ansættelse:
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter om
måneden hele året
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 22/6 kl. 16, hvor
vi planlægger vagter for juni, juli og august

-Du skal kunne arbejde på én af de 4 angivne forløb for
følgevagter (se ovenstående)
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold
kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
- Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
holdleder Morten Sejer Hansen på morten_sejer@yahoo.dk
Ansøgningsfrist: d. 17/5-2012, kl. 8.00 (med angivelse
af semestertrin)
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København
– tilmelding til hold - Mærk 1605.

