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MOK støttes økonomisk af FADL og 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
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Onsdag:
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MOK NR. 2 UDKOMMER. Hallas fødselsdag. Fordrag ved
PUFF 16:15 i store mødesal.

-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 inkl. 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.

Torsdag:

Mille spiser suppe. PIPPI holder kursus i akut pædiatri
		kl. 16:30.

Fredag:
		

Fredagsbar. Revyhytteturen tager afsted.
SEHAT jubeleum i hannover 16:30.

Lørdag:

Apokalypsens anden rytter ridder igennem kantinen.

Søndag:

Forbrydelsen 20:00.

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
			
Bispebjerg:		
			
Gentofte:		
Herlev:		
Glostrup:		
Hvidovre:		
			
Frederiksberg:
			
Vagtbureauet:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinen
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

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE, Læger Uden Grænser fordrag
16:15 i hannover. Scorebogsuddeling.
		

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

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

Tirsdag:

PJ bliver genforenet med sin far.

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: IMCC Research Exchange

Denne

mok

.dk
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redaktion

Markus(Ansv. Red.)

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER
OG EKSAMENSKONTOR
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
Jonas

David

Peter James

STUDENTERKLUBBEN HAR NU
VÆRET LUKKET I:
185 dage

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:
gammel deadline: -7 dage
ny deadline: 205 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK!

Dennis 2

Simon G

Mille

artikel
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LÆGELØFTET KAN FØRE TIL FÆNGSLING OG TORTUR
Alle læger aflægger, når de skal
ud og praktisere lægegerningen,
et lægeløfte - Hippokrates ed. Som
en del af dette løfte lover man at
bruge de kundskaber, man har som
læge, til at gavne samfundet og ens
medmennesker . I 1952/53 blev flere
jødiske læger anholdt af den sovjetiske
regering, fordi de var jøder, og fordi
de havde ”forbrudt sig mod staten
ved at udøve lægegerningen .” Det
virker måske urealistisk, at dette
kunne ske nu. Ikke desto mindre er
dette sket igen i 2011 i Bahrain. Dr.
Nabeed Hameed, som var neurokirurg
på et hospital i Bahrains hovedstad,
har haft disse uretfærdigheder helt
inde på kroppen og her kommer hans
fortælling.

overtog hospitalet, havde våben eller
slog nogen ihjel som er anklagerne fra
styret til lægerne.”

Af: Markus Harboe Olsen/Stud.med.

SKUDOFFERET
D r. N a b e e d H a m e e d m o d t o g s o m
neurokirurg den dag et skudoffer. ”Han
var blevet skudt i hjernen, kuglen var
gået i stykker og hjernen var mos. […]
Kuglen gik igennem karotiskanalen,
ødelagde fuldstændig den venstre canalis
obturatorius. Al kuglens energi ramte
hjernen og han havde basal kranie fraktur.
Ingen blodforsyning fra venstre a. carotis
interna og det blødte fra næsen, øret, over
det hele. Han nåede hospital med udvidede
pupiller. Han blev taget til angiograft og
CT. Blødningen blev minimeret og nu
skulle problemet med hjernen løses. Det
var svært, hjernen var mos. Han blev holdt
i live i 2 dage.”

DET ARABISKE FORÅR
Det Arabiske Forår startede i Bahrain d.
14. februar 2011 med, at folk mødtes ved
Perlepladsen i centrum af hovedstaden
Manama. De demonstrerede mod
monarkiet, og pladsen ”… blev set som
et symbol på demokrati” – fortæller Dr.
Hameed, og fortsætter; ”de blev angrebet
af politiet og som ansat på det eneste
statsstyrede hospital i Bahrain, fik vi alle
de sårede fra demonstrationen.”
De modtog alt fra stumpe traumer
forårsaget af politiets hjelme til skudsår.
”Fordi vi behandlede demonstranterne,
blev vi stemplet som landsforrædere.”
”Hospitalets administration hjalp ikke
demonstranterne […] De oplyste forkerte
antal sårede og stoppede ambulancer fra at
tage ud og hente de sårede. De gjorde ikke
deres job, og det gjorde hospitalets læger
blev oprørte. Lægerne og administrationen
kom op at skændes, men lægerne hverken

Bahrains styre ser lægerne som
værende vidner til, hvad der skete med
demonstranterne. Lægerne udførte
bare deres arbejde, som var at beskytte
deres patienter. Nogle af lægerne følte,
at det var deres job at fortælle medierne
om de uretfærdigheder, deres patienter
havde været udsat for.
Omkring 500 medicinskfagligt personel
blev suspenderet og interviewet. 48
af dem var læger; 20 af lægerne fik de
hårde anklager og blev anklaget for at
prøve at vælte regimet; De 28 fik mindre
anklager sv.t. ulovlige forsamlinger og
misinformation. Alle de anholdte læger
blev udsat for tortur.

Denne sag blev kendt i medierne, og dette
oprørte regeringen. Derfor skulle Dr.
Hameed upålideliggøres. Dr. Hameed blev,
sammen med de 47 andre læger, anholdt
og anklaget for mordet på denne patient.
Anklagerne lød på, at patienten selv var

kommet gående ind i skadestuen og Dr.
Hameed havde slået patienten ihjel. ”Han
havde en Glascow Coma Scale på 3.” Dr.
Hameed blev tortureret i 4 dage og slået
med en lang pisk. Han ”blev ydmyget. De
ydmygede ens profession og ydmygede
ens familie. […] Alt dette for at få én til
at tilstå.”
Efter 3 måneders varetægtsfængsel med
daglige afhøringer kom Dr. Hameed
for retten. Dér blev han anklaget for at
holde ulovlige forsamlinger og at sprede
misinformation til medierne. Denne sag
skal afgøres i denne måned i Bahrain,
hvor han kan få alt fra 2 uger til flere års
fængsel.
EFTERFØLGERNE
Af de 20 læger, der blev anklaget for
at ville vælte regimet, blev 7 erklæret
uskyldige, og de resterende fik domme
af op til 5 års varighed. Der er stadig
7 i fængsel for at hjælpe borgerne
af Bahrain. ”De [fængslede, red.] er
prominente ortopædkirurger, pædiatere
og endokrinologer”
De 28 læger, som blev anklaget for ulovlige
forsamlinger og misinformationer, mangler
stadig at få deres straf. Denne gruppe er
Dr. Hameed en del af. De skal dømmes i
denne måned, november 2012.
”Ved at straffe lægerne, straffer man
faktisk patienterne, og der er ikke nogen til
at overtage for dem. Der er 3 neurokirurger
i Bahrain, 1 er suspenderet, 1 er i fængsel,
så der er kun 1 tilbage. Der er ikke nogen
endokrinologer tilbage.”
Stillet i en situation, hvor ens
selvopretholdelsesdrift og ens moralske
forpligtelser trækker i hver sin retning,
ville næppe alle gøre, hvad Dr. Hameed
gjorde. Har man som læge et ansvar – jf.
lægeløftet – for sine medmennesker, der
går forud for ens eget velbefindende? Kan
eller bør læger i det hele taget fungere
under regimer, hvor deres frihed til at
hjælpe efter bedste evne kompromitteres?
Hvad siger du, og hvad ville du selv have
gjort?
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NY læsemakkerportal på KUnet!
Kære medicinstuderende,
Studievejledningen for Medicin kan nu med glæde
orientere Jer om, at vi nu har fået oprettet en læsemakkerportal. Man kan bruge denne portal til at annoncere
på, når man leder efter en læsemakker. Man kan specificere, hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig om, hvilke
tidsrum man kan mødes og andre relevante forhold, når
man skal finde sig den ideelle læsemakker.
Du kan finde den nye portal på: www.kunet.dk -->
Mine enheder (i boksen yderst til højre) --> Bachelor/
Kandidat i Medicin --> Undervisning (i boksen yderst
til venstre) --> Læsegrupper --> ”Find en læsemakker”.
Læsegrupper eller en læsemakker kan være en stor
hjælp i løbet af din uddannelse. Ved at arbejde i grupper
lærer du at arbejde med andre mennesker, og det er
ofte mere motiverende at få studeret, når andre regner
med dit bidrag. I læsegrupper vil I også kunne udnytte
hinandens styrker og på den måde blive stærkere sammen.
Gode råd om læsegrupper:
Lav aftaler for læsegruppen fra starten!
• Hvor ofte skal I mødes?
• Mødes I på universitetet eller privat?
• Hvor lang tid skal I arbejde ad gangen?
• Hvordan kommunikerer I undervejs - pr. e-mail/sms/
grupperum?
• Hvordan fordeles mødelederrollen - fast eller på skift?
• Hvordan planlægger I gruppens arbejde og mål løbende eller i starten af semesteret?
• Hvordan (og hvem) opsummerer og dokumenterer I
dagens arbejde?
• Skal I have forskellige roller - og hvilke?
• Skal I lave referat af møderne?
Overvej også
• At I ved beslutninger har en talerunde så alle høres.
• At I skiftes til roller så alle bidrager til at skrive
referat og være ordstyrer.
• At afstemme jeres ambitionsniveau for gruppearbejdet.
• At diskutere arbejdsdelingen
• At faglig uenighed er en styrke og styrker jeres faglige
argumentationsevner.
Fravær
• Hvordan og hvornår melder I afbud til et møde?
• Ved fravær, hvordan sikrer I at vedkommende holdes
opdateret?
Konfliktløsning
• Hvilke problemer kunne opstå i samarbejdet?
• Hvordan vil I håndtere dem?
• Hvad skal der ske, hvis en af jer bryder en aftale?
• Hvordan sikrer I bedst, at I overholder jeres aftaler?
Vi håber, at I vil gøre brug af og får gavn af den nye
portal!
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Tilmelding til næste semesters undervisning
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis du
skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på
KUnet. Her kan du også se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” -> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.
• Tilmeldingsperioden er 15. november - 1. december 2012.
Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne på det
pågældende semester.
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen er ansøgningsfristen
også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger
på www.medicin.ku.dk/vejledning/.
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester også være indsendt inden d. 1
december.
• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. januar 2012.
Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret, www.ssc.ku.dk.

ÅBNINGSTIDERNE FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dage
Mandag
Torsdag

Træffe- og telefontid
09.00 – 13.00
15.00 – 19.00

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller
at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores mailadresse er:
studievejl-medicin@sund.ku.dk
Studievejlederne for Medicin:
Natasja Tholstrup Bomholdt
Sedrah Arif Butt
Pernille Heimdal Holm
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10).
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28
75 70 89.
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
International vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.04.22 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan
dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:
• Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa
• Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land
• Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan
Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om:
• Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
• Selvarrangerede studieophold
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.04.08 eller 10		

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.04.22

gøgl
-s

e
r
e
s
eva

p
m
a
V

Denne uges vampevasere er lavet med bagtanke på D-dag, ja det står
for defekt-dag.
Anders Gullach, Dennis 2, Henrik øøøh og Kasper Aagaard
Airupe (noun.): En knusende goddag-håndtryk givet af en pige, som
hedder Lotte og som kommer ind på skadestuen med uforklarligt
sekret ud af ørerne.
Culubus (noun.): Den ven som man helst ikke ønsker at hjælpe på
nogen som helst måde.
Difere (verb.): Når man prøver at løse en progredierende konflikt
ved at tale i flyvske floskler. F.eks. prøvede Sovjet i 1962 at difere mod
USA ved at sende dem en tom sæk, hvorpå der var bundet en seddel
hvor der var et billede af en nonne. Ingen fra USA forstod dog dette
sovjektiske ordsprog.
Eieloppe (noun.): En person der prøver at holde Movember, men som
kun kan gro lidt dun.
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Frikle (verb.): Når man synger for sig selv og bliver opdaget.
Grikle (verb.): Den position man indtager, når man lige har taget
mindst 2 øl i en tragt.
Frams (noun.): Person som altid vil have det sidste ord. Meget irriterende. De florerer rigtigt meget på Facebook.
Fygum (noun.): Ældgammel vikingeskik hvor man skulle bytte tøj
for en dag. Både mænd og kvinder byttede indbyrdes. Skikken findes
stadigvæk sporadisk visse steder i Nigeria.
Gujli (noun.): Person der har en ”god” blanding af uvidenhed og en
stor trang til at udbasunere sine holdninger til alt og alle.
Kafsi (noun.): Den si man bruger til at si kaffen i klubben med.
Lars Nielsen (egenavn): Det modsatte af Neil Armstrong. Den sidste
person der forlader jorden i 2189 for at komme til månen.
Ohhlum (noun.): Person der synes at blive mere kedelig jo mere man
lærer ham at kende. Ofte er en ohhlum en dame der hedder Bodil og
kun taler om Excel-ark.
Svajsk (noun.): Det modsatte af en chef. Denne person er ansat for
bare at lave uorden og ravage i den. Hvorfor nogle firmaer vælger at
ansætte disse folk er uvist, men humaniora-kandidater skal vel bruge
deres uddannelse til noget.

MOK Præsenterer: (Af: Simon/MOK.red.)
PRINTERGUIDE!
Det har forlydt sig på gangene, at problemer på printsalen er meget udbredte. Dette føler vi på MOK er synd, da hele systemet netop er blevet
udskiftet og effektiviseret1. For at akkommodere alle niveauer af PC-kundskab, giver vi to guides til print.
Guide nr. 1.:
1. Gå ind på EDB-salen, find dig en computer, hvor du føler dig behageligt til mode.
a. Det skal nok være en nede i enden af lokalet, da du er en lidt nørdet og asocial Panum-studerende som os andre, og det er ubehageligt
at være i centrum.
2. Log på systemet med dit alumnibrugernavn, som er tre bogstaver efterfulgt af tre tal og indtast din kode som sikkert er noget i retning:
”fluffykitten13,” ”anatomistyrer,” ”panum4leif” eller sådan.
3. Find det dokument, du skal printe og tryk ”Control + P” for at sende dokumentet til udskriftskøen.
4. Gå ud til printerne og indlæs dit studiekort for at komme ind til din personlige printkø.
5. Erfar at dit dokument ikke er sendt til printeren.
6. Gå tilbage til din PC og gentag punkt 3-5 syv gange, indtil du indser den grundlæggende eksistentielle meningsløshed, som er grundvilkåret for
ikke blot vores virke på Panum, men også den gennemsyrende ligvæske, som flyder i Danmarks metaforiske årer.
7. Gå tilbage til printeren og hiv hårdt men nænsomt og kærligt printerskuffen ud.
8. Uden at smide nogen papirer ud, skal du bladre ned gennem stakken af blanke papirer, som den ondsindede og utvivlsomt bevidste printer
nægter at begave med sit mørke blod. Når du når det 666ende papir, tager du det ud.
9. Fold papiret til et origamipentagram.
10. Væd din nye kreation i blod fra et nyfødt lam (dette udleveres på Studieservice, hvis der ikke er flere i klubben) og tag dit tøj af.
11. Dans en New Zealandsk Haka-kampdans, mens du taler i tunger, til du mister bevidstheden.
12. Når du vågner, vil du erfare, at dette tydeligvis ikke hjælper dig til at printe (hvad fanden regnede du med?) og går videre til:
Den rigtige guide!
1. Find det dokument, du vil printe. Hvis det i forvejen er et .pdf dokument, gem da en kopi af det på skrivebordet og gå videre til pkt. 2, men hvis
ikke:
a. Åbn dit dokument og klik på ”Filer.” Her kan du enten:
i. vælge ”Gem som,” hvorefter du vælger formatet .pdf fra en liste og derefter gemme dokumentet et sted på skrivebordet
ii. eller ”opret som” og så .pdf-fil igen, hvorefter du gemmer dit nye dokument (nu en .pdf) et sted på skrivebordet.
2. Du åbner dit .pdf dokument og er nu næsten klar til at printe succesfuldt!
3. Tryk på ”Control + P” for at åbne printvinduet.
4. Klik på ”Advanced” eller ”Avanceret”.
5. Kryds af i feltet ved ”Print as Image.”
6. Luk vinduet med avancerede indstillinger og print nu et fungerende dokument.
7. Gå ud til vores nye, fancy printere og indlæs din bruger enten ved at køre dit studiekort over den dertil indrettede skanner eller ved manuelt at
indtaste dine bruger
informationer (samme brugernavn og kode som til at logge på computeren).
8. Vælg i øverste venstre hjørne af touch-skærmen på printeren den tredjeøverste valgmulighed, som hedder ”Follow Me.”
9. Her kan du se en liste over de dokumenter, som du har sendt til printerkøen. Nu skal du blot markere det dokument, du vil printe, hvorefter du
klikker på den
grønne start-knap på tastaturet.
10. For at printe flere dokumenter skal du blot klikke på det lille ”OK” i den besked, som popper op, når du har printet første dokument, hvorefter du vender tilbage til
printerkøen.
1

”Effektiviseret” er et udtryk under © ved Panuminstituttet og betyder ikke ’effektiviseret’ i traditionel forstand. Ingen ved rent faktisk, hvad det betyder, men en
tilnærmelse ville være meningsløst
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SCOR HATTRICK
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SCOR HATTRICK

SÅ ER SCOREBOGEN ANNO 2012 UDKOMMET!
HUSK AT 1-5. SEMESTER SKAL SENDE DERES HOLD
REPRÆSENTATNTER SOM SKAL TAGE MED FOR HELE
HOLDET

2012

UDDELINGSTIDER

Mandag d. 12. november 10-12 på MOK, i Studenterhuset
Onsdag d. 14. november 16-18 på MOK, i Studenterhuset
Mandag»An
d.befa19.
november 10-12 på MOK, i Studenterhuset
lelsesværdig både
til
medicinstuderende
og til de
Onsdagyng
d. 21. november
16-18 foran Biblioteket
re læger«
Tirsdag d. 27. november 16-18 foran Biblioteket
Torsdag d. 29. november 10-12 foran Biblioteket
Venlig hilsen Scorebogsredaktionen!

LÆS MER E PÅ MUN
KSGA ARD. DK

Omslag 2012.indd

1

SÅ ER DET TID TIL
FREDAGSBAR I
INTERIMKLUBBEN!

14-10-2012 19:37
:34

LÆS MERE PÅ MUNKSGAARD.DK

»Anbefalelsesværdig både til
medicinstuderende og til de
yngre læger« UGESKRIFT FOR LÆGER

UGES KRIF T FOR
LÆG ER

Det bliver afholdt d. 9.
november fra kl. 11 - 24
Man kan kun komme ind og ud af
Studenterklubben via Blegdamsvej.
Så deeeet...
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studenterpolitik
Optakt til universitetsvalg
19. – 23. november
MedicinerRådet kæmper for …

Snart er der valg til studienævn og akademisk
råd! I den forbindelse vil vi gerne sætte fokus
på nogle af de emner, der optager os i MedicinerRådet for tiden. I denne uge handler det om
paveskrankeri, dårlig skemaplanlægning og
administrationsproblemer.
Medicinstudiet lider af en meget alvorlig
tilstand. Både objektivt og subjektivt findes
der adskillige symptomer. Det er nu endelig
blevet bekræftet med en blodprøve: Vi har
fået administrationsvirus.
Sådan virker det i hvert fald, når vi ser på
tingenes tilstand! Vi hører fra mange semestre eksempler på dårlig skemaplanlægning
og skemaændringer i sidste øjeblik, så de
studerende ikke har en jordisk chance for
at planlægge deres dage på forhånd. Ofte
bliver ændringerne ikke registreret på Syllabus, men blot skrevet et tilfældigt sted på
Absalon. Derudover ses det gang på gang,
at studerende på f.eks. 4. semester BA har
undervisning kl. 8-9 og, 7 lange timer senere,
fra kl. 16-17. Skyldes det mangel på lokaler og
auditorier eller bare mangel på omtanke?
Mange af os har også prøvet, gentagne gange,
at undervisere eller forelæsere ikke dukker op
– også til obligatoriske timer. Hvad har det af
konsekvenser? At undervisningen må rykkes
til et andet tidspunkt, og de studerende kan
så blot håbe på at de ikke skal noget andet
vigtigt. Det er spild af de studerendes tid, og
så udviser det også en grad af uprofessionalisme, som man ikke skulle tro burde forekomme på landets største universitet.
I MR ser vi også grund til at kigge nærmere
på reglerne for øvelsesbytte. Mange studerende står hvert semester med problemer, når
deres obligatoriske øvelser ligger samtidigt

Kære medstuderende,
Vi har en række ting vi står ind for. Dem kan du
læse om nedenunder. Har du noget du brænder for?
Så gå ind på www.SurveyMonkey.com/s/Maerkesager
og deltag i vores korte undersøgelse. Så er du også
med i lodtrækningen af blandt andet en Ipad Mini til
kittellommen og mange andre spændende ting. Svar
senest den 10/11.
Venlig hilsen,
Demokratiske Medicinere
1) Kvalitet
• Efter hvert kursus og eksamen udfylder du et
evalueringsskema. Det giver brugbare kvantitative mål for undervisningskvaliteten. I nogle fag er
der en tendens til at disse evaluering ikke tages til
efterretning. Vi synes dårlige evalueringer skal have
konsekvenser for kurser, de kliniske afdelinger og
undervisningselementer. Lidt mindre “business as
usual”, tak!
Vi vil stille større krav til kvaliteten af undervisning
og måden der undervises på. Udover fagligheden
skal formidlingen af pensum også være i orden.
Undervisere skal kunne formidle stoffet på en måde
som lever op til navnet Studenter Aktiverende
Undervisning (SAU). Vi finder ren oplæsning og
kedelige powerpoint shows for inaktiverende.
• Privat ekstraundervisning er en realitet på
medicinstudiet. I stedet for at negligere problemet
bør der ses på hvad det er privat ekstraundervisning tilbyder og lære fra dette. Vi mener, at privat
ekstraundervisning ofte er mere eksamensorienteret, mere struktureret og formidlet på en mere
pædagogisk måde. Hvis de studerende har brug for
denne type undervisning for at lære, så bør studiet
levere dette - GRATIS.
2) Flexibilitet
• Internationaliseringen taler både undervisningsministeren og KU varmt om. Vi kan dog ikke
rigtig mærke noget til det på medicinstudiet. Der

med andre vigtige ting, f.eks. SPV-kurser,
ferier eller arbejde. Det kan være svært at
få overtalt nogen til at bytte – og man kan
stå i en lettere desperat situation, hvor man
ligefrem kan ende med at være tvunget til at
betale sig til en bytte-aftale. Dette er til trods
for, at der på mange hold er ledige pladser,
da stort set ingen hold er fyldt op med 24
studerende! Selvom der er ledige pladser på et
hold, så tillader reglerne kun bytte, medmindre det er meget særlige tilfælde. I MR
er vi uforstående over for disse meget rigide
regler! Kunne man ikke forestille sig en lidt
lempeligere politik, hvor de studerende kan
få tildelt en ledig plads på et andet hold, hvis
de kommer i god tid og spørger pænt (også
selvom den studerende ”bare” skal have SPV
kursus eller på ferie).
En anden uheldig tendens vedr. øvelser er, at
de altid bliver planlagt kronologisk i forhold
til holdnumre. Dette medfører, at hold 01
ofte har øvelsen, før de overhovedet har haft
undervisning i emnet – hvilket som man nok
kan forestille sig kan gøre det lidt vanskeligt
at skrive rapporten, hvis det er et svært emne.
I den anden ende har hold 11 altid øvelsen
til sidst – er man så uheldig at blive syg, så
kan man pænt vente på, at øvelsen bliver
afholdt igen næste semester. Vi er i MR klar
over, at man skal planlægge på den ene eller
den anden måde – men kunne det tænkes, at
man ved øvelsesplanlægning engang imellem
kunne tage listen ”fra midten”?
Én ting er, når der sker små fejl i hverdagens skemaplanlægning – men hvad så når
administrationens bommerter rækker lidt
videre end det? Det seneste eksempel på en

er for lidt info og hjælp af hente fra KU, når man
arrangere et udenlandsophold. Bedre vejledning
og erfaringsrapporter burde være tilgængelige for
studerende der ønsker at komme ud. Flere udvekslingsaftaler mellem KU og Universiteter i udlandet
udenfor EU.
• En indtegnelsesbetingelse til et kursus bør bygge
på faglige argumenter. Det er ofte administrationen
der sætter begrænsningerne. Det er mere vanskeligt
at administrere medicinstuderende der selv strikker
deres studier sammen på en alternativ måde. Men
der er ikke noget der tyder på at de bliver dårligere
læger. Ja, mange vil faktisk kunne gennemføre
studiet hurtigere, hvis bare de ville få lov.
• At gøre et undervisningselement obligatorisk er en
stor begrænsning for flexibiliteten af studiet. Derfor
er det vigtigt at undervisningselementer der er
obligatoriske har en særdeles høj kvalitet.
3) Modernitet
• Hvorfor optager vi ikke alle forelæsninger på
video, inklusiv powerpointpræsentationener og lydsporet og lægger dem på nettet? Efterhånden kræver
det faktisk hverken en kameramand eller redigerer.
Videoforelæsninger skal ikke erstatte forelæsninger,
men benyttes til fx. fjernestudie og mulighed for
repetition af emne.
• Kan det passe at google calender er bedre og nemmere til at håndtere end vores egen kalender? Og
hvorfor er der ingen integration mellem absalon,
skema og andre e-lærings- systemer. Hvad med muligheden for at kunne se optagelserne, slides, noter
ect fra forelæsningerne, blot ved at klikke på dem
direkte i skemaet?
• Integration af it-systemer må være mere end en
link-samling på KUnet.
Der er mange undervisere, der gerne vil bruge nye
teknologier og undervisningsmetoder i deres undervisning, men det kræver for nogles vedkommende
lidt teknisk eller pædagogisk support.

sådan bommert taler sit eget klare sprog: For
noget tid siden meldte studievejledningen ud
(efter vejledning fra KU), at man skal tage
orlov for at tage et prægraduat forskningsår.
Dette medførte at de forskende studerende gik
på orlov, og dermed ikke fik SU. Senere fandt
man dog ud af, at dette var en fejl. Heldigvis
er det blevet besluttet, at man kan annullere
de studerendes orlov, og give dem SU med
tilbagevirkende kraft. Selvom der er rådet bod
på skaden, er det så i orden at jonglere med de
studerende på denne måde?
Et andet eksempel i denne foruroligende
kategori er studerende, der (uden deres eget
vidende) er blevet frameldt en eksamen, så de
bliver nødt til at vente til reeksamen med at
gå op. Endnu en gang har det kun konsekvenser for de studerende – og ikke administrationen.
Problemstillinger er der nok af, men hvad kan
vi egentligt gøre ved det? Hvordan får vi dem
til at indse, at universitetets administration er
til for de studerende og ikke omvendt?
I MedicinerRådet kæmper vi for de studerendes sag! Vi vil arbejde for at sætte en
stopper for bureaukratiet, og sikre bedre
vilkår for de studerende. Vi repræsenterer de
studerende fra alle studiets semestre, og vi
vil kæmpe for at få hul igennem, så vi kan få
ændret tingenes tilstand.
Vi sidder allerede nu på 4 ud af 5 studenterpladser i Studienævnet. Her har vi en reel indflydelse og når nye mål hvert semester. Men
for at nå endnu flere af vores mål, har vi brug
for alle 5 pladser i Studienævnet. Vi har brug
for din stemme for et bedre medicinstudie –
uden administrationsvirus.

4) Rammerne omkring studiet
• Da det nye administrative it-system STADS kom,
blev vi lovet at holdsætningen ville blive nemmere.
I praksis går nu der længere tid inden man ved hvor
det kliniske ophold er placeret, og man kan ikke
længere blive holdsat med sin læsemakker. Så længe
STADS ikke kan klare opgaven, bør holdsætningen
foregå på anden måde - og selvfølgelig skal man
kunne blive placeret sammen med ens læsemakker.
• Vi er glade for den nye kantine. Men priserne ligger fortsat over kantinen på f.eks. Herlev Hospital,
og de fleste af os er trods alt studerende. Dette
forhold stiller vi os undrende overfor.
• Studenterklubben er en vigtig del af mange
medicinstuderendes hverdag. At lukke den på
ubestemt tid uden at komme med gode alternativer
synes vi er en fejl fra administrationens side. Vi er
glad for Studenterklubben har klaret at få en plads i
enden af vandrehallen, men en rigtig studenterklub
havde været dejligt, helst før december 2018.
5) Karrierevejledning
Vi er glad for at den nye studievejledning har øget
fokus på karrierevejledningen. Mange studerende
tænker allerede nu på 4-års reglen, drømmespecialet
og hvad man skal gøre for at nå ens mål. Vi kommer
således med tre forslag til hvordan man kan øge
kvaliteten af karrierevejledningen.
- Lav et kontor hvor studerende kan møde op med
deres CV og få det kigget igennem og få sig en
personlig snak og rådgivning med en karrierevejleder omkring specialevalg og ekstracurriculære
aktiviteter.
- Det ville være ønskværdigt, hvis der lå lidt mere
forklaring af den postgraduate lægelige uddannelse
på medicinstudiet, så man ikke som medicinstuderende har følelsen af at man skal lave det hele nu og
her.
- Vi er glad for at Regionernes Råd for Lægelig Videreuddannelse bliver involveret i karrierevejledning
ved blandt andet at holde foredrag. Mere af dette.

annoncer
Anæstesiologi og forskning…?
Vi søger en engageret og pligtopfyldende
medicinstuderende på 10. eller 11. semester, som
har tid og lyst til at være investigator i et klinisk
forskningsprojekt vedr. neuromuskulær blokade
og laparoskopisk hysterektomi.
Der vil være aflønning samt mulighed for et
forskningsår med henblik på kandidatopgave.
Hvis dette har din interesse, vil vi meget gerne
høre fra dig hurtigst muligt.
Projektstart: 15. november 2012
Send en ansøgning og dit CV til matias.vested.
madsen@regionh.dk.
Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte os:
Matias Vested Madsen, læge, klinisk assistent,
ph.d. stud. tlf. 38689058 og
Mona Gätke, forskningsoverlæge, ph.d.
Anæstesiologisk afdeling I, Herlev Hospital

Lægepraksis på Frederiksberg søger vikar for
sekretær snarest og indtil
15.12.
Arbejdstid 9 - 12 (evt til 13 eller 14. Henv prak
læge Anne Marie Rytter,
rat. tlf 2625040
Amr@amrytter.dk

1-årigt skolarstipendiater
på Rigshospitalets
Børnecancerlaboratorium
(Bonkolab) fra 1. februar 2013.
Børn med DS har øget risiko for at udvikle
akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og klarer
sig markant dårligere end andre børn
med ALL. En af årsagerne kan være at
knoglemarvsfunktionen og deres hæmatologi
adskiller sig fra raske børns. Til belysning af
dette opslås ved Bonkolab, Rigshospitalet, et
fuldtids et-årigt skolarstipendiat. Projektet
vil kortlægge hæmatologien hos børn med
DS der ikke har leukæmi samt hos deres
søskendes.
Arbejdet vil bestå i at indsamle og
registrere patientmateriale i samarbejde
med Herlev Hospital, Skejby Universitets
Hospital og Odense Universitets Hospital.
Udover laboratorieanalyser vil du gennem
projektet blive fortrolig med software til
databasearbejde og statistisk analyse.
Bortset fra at du er medicinstuderende, er der
ingen særlige krav til ansøgers kvalifikationer
indenfor disse områder. Lønnen er 10.000 kr/
md. Der vil ikke være mulighed for andet
lønnet arbejde i projektperioden.
Motiveret ansøgning med personlige data
og studiekarakterer fremsendes til Cathrine
Bohnstedt, BørneUngeKlinikken, JMC5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø, tlf. 35454652.
Der er ansøgningsfrist den 1.12.12. Svar vil
foreligge senest 8.12.
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Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital
SØGER LÆGEVIKARER.
Ansættelseperiode: 1.12.12-31.1.13.
Henvendelse til
Kári J. Mikines
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital.
Email: kari.mikines@regionh.dk
Tlf.: 38682092

PLOLG annoncerer efter
professionelle LOL-gamere!
Kontakt os!
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NU HAR DU MULIGHED FOR AT VÆRE MED I
IMCC’S LOKALBESTYRELSE I KØBENHAVN.
Har du lyst til at være en del af et stort og
favnende socialt netværk på tværs af semestertrin? Kunne du tænke dig at udforske en
større organisation og være med til at planlægge
sjove arrangementer for dine medstuderende?
Og kunne du tænke dig at tage på forskellige
spændende kurser og deltage i både nationale og
internationale møder. - Så er IMCCs lokalbestyrelse noget for dig!
IMCC – International Medical Cooperation Committee – er en organisation bestående af over
1000 frivillige studerende, der arbejder inden for
felterne med 26 forskellige projekter
Undervisning og oplysning
Udvekslings- og klinikophold
Udviklings- og hjælpearbejde
					
		
IMCCs lokalbestyrelse får hele IMCC til at løbe
rundt i København – vi planlægger kurser og foredrag for medlemmerne, afholder månedsmøder
og meget mere. Vi får grupperne og lokalkontoret
i København til at fungere. Mange af bestyrelsens medlemmer er i forvejen engageret i andre
undergrupper i IMCC, men det er slet ikke noget
krav for at være med i bestyrelsen. Tværtimod
kommer du nemt og hurtigt til at stifte bekendtskab med de mange inspirerende projekter, og
lære en fantastisk gruppe af frivillige studerende
at kende.
Nu tænker du sikkert: ”Hvordan får jeg dog tid til
at være en del af en så spændende og udfordrende
organisation som IMCC ?”

I inviteres hermed til månedsmøde og efterfølgende
generalforsamling torsdag d. 15. november i loungen i
Studenterhuset, Panum Instituttet.
GENERALFORSAMLING I IMCC KØBENHAVN
Dagens program
17:15 - 17:45: Månedsmøde med nyheder fra både
lokalbestyrelsen og undergrupper
17:45 - 18:45: Ordinær generalforsamling
18:45 - ?
Fællesspisning og hygge
IMCC København Generalforsamling
Alle medlemmer af IMCC København, som har betalt
kontingent for 2012 er stemmeberettigede. Interesserede ikke-medlemmer er selvfølgelige mere end
velkomne til at deltage i mødet.
IMCC Københavns vedtægter fra 2011 kan findes på
http://imcc.dk/om-imcc/dokumenter/. Ethvert medlem
af IMCC har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer - man opfordres derfor til at læse dem igennem
og kommer med forslag til ændringer, såfremt man
finder det relevant.
Forslag til ændringer skal sendes til lokalbestyrelsen
på kbh@imcc.dk senest 1. november.
Der vil være valg til en ny lokalbestyrelse og det skal
meddeles, at samtlige poster i lokalbestyrelsen vil
være på valg.
Arbejdet i lokalbestyrelsen er udfordrende og fantastisk givende! Som medlem af lokalbestyrelsen er man
med til at holde IMCC København kørende, hvilket
indebærer en række forskellige opgaver.
Vi er ansvarlige for at afholde fælles IMCC arrangementer, som fx. IMCC Infodag, månedsmøder, udarbe-

jdelse af informationsmateriale, arrangere kurser og
sociale arragementer. Lokalbestyrelsen har også til opgave at skabe gode arbejdsforhold for lokalsekretæren
og optimere IMCC kontoret.
Arbejdet i lokalbestyrelsen skaber mulighed for at
lære organisationen bedre at kende og man får indsigt
i hvad der rører sig - både på lokalt og nationalt plan.
Man behøver på ingen måde at være en gammel og
garvet IMCC'er for at stille op til lokalbestyrelsen,
det kan tværtimod være en rigtig god måde at lære
organisationen at kende.
Følgende ansvarsposter vil være på valg:
- Formand
- Økonomiansvarlig
- Socialansvarlig
- PR-ansvarlig
- Bæredygtighedsansvarlig
- IT-ansvarlig
Herudover vil det være muligt at stille op som muligt
at stille op som menigt medlem. Lokalbestyrelsens
foreslår en vedtægtsændring, der skaber en tværfagligehedsansvarlig-post. Skulle dette blive vedtaget vil
det ligeledes være muligt at stille op til det.
Hvis du har lyst til at lære mere om IMCC og være
med til at udvikle IMCC København, så er lokalbestyrelsen lige noget for dig! Det kræver ikke andet end
vilje og ansvarlighed!
Har man lyst til at høre mere, så er du velkommen til
at kontakte os på kbh@imcc.dk, eller ringe til mig personligt på 22802887. Lokalbestyrelsens næste møde
finder sted torsdag d. 8. november og mødet er åbent
for alle, der ønsker at snuse til arbejdet i lokalbestyrelsen. Ønsker man at deltage på dette møde skal man
blot skrive os en mail.
Vi glæder os til at se jer alle
Lokalbestyrelsen, IMCC København

Dit engagement i gruppen er op til dig selv. Dog
finder du sikkert hurtig ud af, at det er både
lærerigt og sjovt at dukke op til de altid hyggelige
månedlige bestyrelsesmøder.

IMCC RESEARCH EXCHANGE

Medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling d. 15. november 17.15 i
Studenterhuset! Har du lyst til at være med eller
spørgsmål, så skriv en mail til kbh@imcc.dk eller
kom forbi lokalsekretæren på IMCC kontoret
onsdage mellem 15-17.30. Du er også meget
velkommen til at komme til vores næste lokalbestyrelsesmøde. Møderne afholdes altid privat,
så skriv til vores mail, og få af vide, hvor det er.

Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning!
Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet.
Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt
efter eget ønske.

Er du interesseret i forskning?
Kunne du tænke dig at kombinere et forskningsophold med en rejse? Så se lige her!

Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se nedenfor hvilke lande der er mulighed for at ansøge til i 2013/2014!

Venlig hilsen
Lokalbestyrelsen i København

IMCC Exchange, Research Exchange og IMCC Grønland holder informationsmøde tirsdag d. 6/11-2012,
kl. 17!
For alle dem der kunne være interesserede i at komme på
klinik- eller forskningsophold i udlandet i 2013/2014 holder vi
informationsmøde i 29.01.30!
Alle på det Sundhedsvidenskabelige fakultet er velkomne
til infomødet, uanset semestertrin og studieretning! Vi vil
fortælle om alt det praktiske omkring ansøgningsprocessen, og
der vil være flere studerende der fortæller om deres erfaringer
med exchange.
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!
Program for infodagen:
17:00: Velkomst
17:05 - 17:25: Fremlæggelse af Research Exchangetur til
Tyskland af Jakob Steenberg + Research Exchanges ansøgningsprocedure
17:25 - 17:45: IMCC Grønland
17:45 - 18:05: Fremlæggelse af Exchangetur til Tunesien af
Christian Møller + Exchanges ansøgningsprocedure
18:05 - 19:00: Boder, hvor I kan komme og stille spørgsmål hos
hver gruppe

Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2012!
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public
Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu!
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Lea Stevnsborg, på følgende mail:
research-kbh@imcc.dk
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VIL DU MED PIT TIL INDIEN I FORÅRET
2013?

PIT har lige nu én ledig plads på Mungeli Hospital i Inden i perioden maj-juli 2013. Den anden
plads er allerede besat, så du vil ikke skulle rejse
alene.
Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh
provinsen, der rummer masser af nationalparker,
vildtreservater, buddhistiske templer og store
vandfald.
Hospitalet styres af ildsjælen Dr. Anil Henry, som
hver dag går stuegang på alle de ca. 100 patienter
hospitalet kan rumme, fordelt på afdelingerne
gyn/obs, brandsårs og almen medicin/kirurgi. Med
3 operationsstuer tager hospitalet sig af alle typer
operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi
og medicinstuderende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster.
Hospitalet rummer også en out-patient afdeling
(ambulatorium), hvor medicinstuderende kan tage
imod patienter med alle typer af lidelser ifølge
med en læge eller ”junior doctor”, som vil være i
stand til at oversætte patienternes hindi.
Lige op af hospitalets bygninger ligger ”guesthouse”, som deles med læger og besøgende fra
andre dele af verden, men hvor der i de fleste
tilfælde vil være mulighed for eget værelse.
Mungeli er et fattigt område, men er rigt på
kultur. Der er tradition for på hospitalet for at
invitere besøgende med til alle slags festlige
begivenheder, som fødselsdage, bryllupper og
lignende og efter endt arbejdsdag på OP bliver
der ofte lagt op til et spil badminton med andre af
hospitalets ansatte.
For at komme ud med PIT skal man have bestået
8. semester samt samle 5 kg hospitalsudstyr, som
skal medbringes til hospitalet. Se praktisk info
om at skulle ud med PIT samt tidligere udsendtes
erfaringer på www.IMCC.dk/pit
Send din ansøgning (samt eventuelle aktivbevis
fra PIT) til rekruttering.pitkbh@gmail.com inden d. 19. november. Højt semestertrin samt evt.
aktivbevis prioriteres højere.

VIL DU MED PIT
TIL RWANDA I
FORÅRET 2013?

Vi har to restpladser i perioden
februar-april 2013
på Kirinda Hospital i Rwanda.
Kirinda Hospital
er PIT's hospital i
Rwanda i den centrale del af Afrika.
Hospitalet ligger
i en lille landsby i et frodigt område vest i landet.
Personalet består af 7 læger, og der er 130 sengepladser fordelt på fire afdelinger: fødselsafdeling,
pædiatrisk afdeling, intern medicin og kirurgisk
afdeling. Landet er en gammel belgisk koloni, så
fransk er blandt de officielle sprog. Hospitalets
ansatte og patienterne taler for det meste kun
fransk og det lokale sprog Kinyarwanda, så det er
stærkt anbefalet at kunne tale fransk, hvis man
ønsker at blive udsendt til Kirinda Hospital (en
perfekt anledning til at lære et nyt sprog!). Rwanda har en blodig historie, men er i dag anset som
et trygt land at rejse til. Turistmæssigt tilbyder
Rwanda blandt de eneste i verden muligheden til
at tage på bjerggorillasafari. Man kan også bestige
landets flotte vulkaner.
Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man
kan forvente at være nogle af de første PITstuderende på hospitalet. Dette betyder, at vi ikke
er lige så sikre på forholdene dernede, som på
vores gamle hospitaler, som vi har samarbejdet
med i årevis. Det kan derfor være en lidt større
udfordring at vælge et ophold på et nyt hospital, men det kan også være en fordel og utroligt
spændende idet man kan være med til at starte og
præge samarbejdet.
For at blive udsendt med PIT skal man have
bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr
til hospitalet.
Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@
gmail.com senest d. 19. november med angivelse af navn og semestertrin. Vedhæft eventuelt
aktivbevis fra PIT. Højt semestertrin og eventuelt
aktivbevis prioriteres højere.

LEGAT MØDE
Kom til PIT’s legatmøde Torsdag d. 6. November kl.
16.00 i miniaud. 29.01.32.
Mangler du penge til dit udenlandsophold? Aner du ikke
hvor du skal begynde?
Har du lyst til at få råd og vejledning fra én, som selv har
haft stor succes med søge legater?
Så kom med d. 6. november og hør Anna Grynnerup dele
ud af gode råd! Hun fik selv hele sit ophold som PITudsendt betalt af legater.
(Der vil være kaffe og kage.)
KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS I FUNDRAISING OG
ØKONOMI
- Søndag d. 25. november kl. 11.30-16.30 på Panum
Så er det nu du kan lære hvordan du kan fundraise og
opsætte et overskueligt budget!
Du vil lære at fundraise penge til dit projekt, stipendier
og forskning og hvordan pengene bedst administreres. Du
vil få nogle gode basale teknikker og værktøjer, så du kan
målrette din fundraising - og dermed større succes med at
fundraise. Økonomidelen vil fokusere på planlægning og
opsætning af et budget samt aflægning af regnskab efter
endt projekt, rejse, forskning mm.
Dette kursus henvender sig ikke kun mod organisatorisk
arbejde. Du får også redskaber, som du kan bruge personligt - eksempelvis til job- og fondssøgninger.

PMS ost og rødvin samt generalforsamling
Vi holder en af de vigtigste arrangementer i
PMS på lørdag d. 10/11 fra kl. 18.30. Nemlig den traditionelle ost og rødvinsaften!
Denne gang begynder vi aftenen med at
afholde generalforsamling, hvor der bl.a. vil
være valg til bestyrelsen.
Generalforsamlingen begynder kl. 18.30 og
dagsordenen er:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
8) Eventuelt
Både generalforsamling og ost og rødvin
foregår hos Andreas Hoff på adressen:
Refsnæsgade 41 3. tv, 2200 KBH

Kurset er gratis og efter først-til-mølle princippet. Der
serveres kaffe/te og snacks, frokost skal selv medbringes.
Der er kun 35 pladser. Så skynd dig at tilmelde dig ved
at skrive til sekretaer-kbh@imcc.dk

Alle er velkomne, og vi glæder os til en
hyggelig aften!

Med venlig hilsen,

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Bæredygtighedsansvarlig IMCC Kbh
På vegne af IMCC Kbh lokalbestyrelse

VIL DU MED PIT TIL TANZANIA I FORÅRET 2013?
PIT har lige nu én ledig plads på Mbulu District Hospital
i Tanzania i perioden feb-april 2013. Den anden plads er
allerede besat, så du vil ikke skulle rejse alene.
Mbulu District Hospital i Tanzania er et mindre hospital
med fokus på medicinsk behandling. Hospitalet kan
rumme op til 120 patienter på sine afdelinger, tilset af op
til tre læger, men oftest er kun en eller to af lægerne til
rådighed.
Tanzania rummer nogle af Afrikas største turistattraktioner, og bl.a. Mount Kilimanjaro og Lake Victoria ligger
blot nogle få hundrede kilometer fra hospitalet. Derudover
kan der findes et utal af naturreservater samt Serengeti
sletten i den nordlige del af landet, som byder på safarioplevelser ulig noget andet sted i Afrika.
Afdelingerne på hospitalet udgøres af pædiatrisk, fødselsafsnit, TB for hhv. mænd/kvinder, almen medicinsk
m/k, out patient afdeling, HIV/TB/hepatitis rådgivning og
OP. Da de fleste operationer udføres på det nærliggende
norske missionshospital Haydom tager hospitalet sig mest
af ukomplicerede operationer, såsom kejsersnit.
Malaria og HIV er tungtvejende problemer i Tanzanias
sundhedssystem og malaria angives som den største
dødsårsag hos børn, efterfulgt af pneumokokpneumoni.
Tidligere PIT’ere har været i stand til at tilbringe en stor
del af deres tid på at hjælpe børn på den pædiatriske afdeling samt i out-patient afdelingen, der også er domineret
af børn under fem og ældre.
Udvekslingsstuderende på Mbulu District Hospital indkvarteres fri for betaling i et rummeligt hus 15-20 minutters gang fra hospitalet, som bestyres af Justin og Rachel
(hhv. vagt og rengøringsdame hvis løn dog betales af de
logerende), som tager sig af de huslige gøremål, således at
studentens fokus kan lægges i klinikken.
For at komme ud med PIT skal man have bestået 8.
semester samt samle 5 kg hospitalsudstyr, som skal
medbringes til hospitalet. Se praktisk info om at skulle
ud med PIT samt tidligere udsendtes erfaringer på www.
IMCC.dk/pit
Send din ansøgning (samt eventuelle aktivbevis fra PIT)
til rekruttering.pitkbh@gmail.com inden d. 19. november.
Højt semestertrin samt evt. aktivbevis prioriteres højere.

Angsten i Kunsten

Kurset afholdes af den tidligere formand i IMCC Troels
Græsholt-Knudsen, som har meget erfaring inden for
fundraising og afholdelse af kurser, samt den nuværende
økonomiansvarlige i IMCC’s landsbestyrelse Howraman
Meteran.

Mila Broby Johansen,
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Psykiater Rasmus Nejst Jensen har skrevet bogen
”Angsten i Kunsten”, hvor han har interviewet
10 danske kunstnere, som alle lever med angst i
forskellige afskygninger.
Kom og hør ham fortælle om sin bog, og om
samspillet mellem kunst og psykiatri. Blandt de
interviewede er forfatter Ib Michael, skuespiller
Ghita Nørby, billedkunstner Michael Kvium og
pianist Katrine Gislinge.
Foredraget finder sted i Store Mødesal på Panum,
torsdag d. 22/11 fra kl. 17.00.
Vi glæder os til en spændende aften med PMS, og
vi glæder os til at se Jer!

Foredrag 7. november kl 16.15
“Hvor skal jeg søge tilladelser?”
Skal du i gang med at opstarte et forskningsprojekt og søge tilladelser, inden du kan komme i
gang? Så kom og hør Videnskabsetisk
Komité fortælle om, hvor og hvordan man søger
tilladelser. PUFF vil
desuden fortælle om andre instanser, hvor man
skal søge tilladelser.
Det er 7. november kl 16.15 i store mødesal.
Vi glæder os til at se jer!
Andre kommende arrangementer
10-11 november: Kursus i basal SAS-programmering
3. december: Kursus i præsentationsteknik
4. december: Månedsmøde med julehygge.
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basisgrupper

MÅNEDSMØDE I SAKS
Der vil være dejlige forfriskninger så kom glad
I lokale 42. 0.01
Tirsdag d. 13. November 2012
Kl. 16.15.
Kursus i Akut luftvejshåndtering
SATS har endnu engang mulighed for at tilbyde kursus i
akut luftvejshåndtering.
Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af løsning
af A-problemer (anlæggelse af tungeholder, nasal airway,
larynxmaske samt intubation). Efterfølgende vil der være
mulighed for at udføre praktiske øvelser på dissektionssalen på ufikserede præparater.

Intro Til Laparoskopi
d. 15.11.12 kl 17.00-21.00
tilmelding er startet d. 1. Nov. på
www.saks-kbh.dk

Dette semester bliver kurset afholdt:
Fredag d. 16. november 2012 kl. 15.30 - ca. 19.30

SÅ SKYND DIG IND OG TILMELD
DIG!!!!!

Program:
• 15.30-17.00 Introduktion og teoretisk gennemgang af
principper
• 17.15-19.00 Praktisk træning
• 19.15-19.30 Evaluering og afslutning

Har du en kirurg i maven?
Mave/tarm, thorax, urolog, gynokolog,
orthopæd – Skal du være kirurg, skal du
kunne udføre kikkertoperationer!!!

Sted: Panum Instituttet, lokale oplyses pr. e-mail ved
tilmelding.
Undervisere: Viktoria Poulsen
Antal: 16 studerende

På dette kursus tager vi udgangspunkt i
laparoskopi men kurset er yderst relevant
for alle der overvejer kirurgiske specialer.
Vi har fået mulighed for at benytte det
samme udstyr og øvelser der benyttes til
YDK´s (Yngre danske Kirurger) kursus for
introlæger i kirurgi. Kunne du tænke dig at
prøve kræfter med "kunsten" at arbejde i et
3D rum men kun kunne se feltet i 2D - Så
skal du deltage på dette kursus.
Kurset vil foregå på DIMS, på Herlev sygehus, 25 etage.
Program
17:00 - 17:30 Kort introduktion
17:30 - 18:30 2 korte indlæg (endnu ikke
fastlagt)
18:30 - 18:45 Kort pause
18:45 - 20:45 2 timer til øvelser på lapblackbox
20:45 - 21:00 Evaluering og afslutning
Kursusafgift: 50 kr.
Krav til deltagere: Medlem af SAKS
Kursuspladser: 24 deltagere
tilmelding starter d. 3. okt på www.sakskbh.dk

Hvordan håndteres obstetriske
nødsituationer i felten?
Læge, ph.d. og frivillig hos MSF Bjarke
Lund Sørensen fortæller om sine
erfaringer med ALSO-principperne,
(Advanced life support in obstetrics)
der har nedbragt mor/barn dødelighed
i 3. verdenslande.
Hvornår: Mandag d. 12 Nov. 16.15 –
17.45 i Auditorium Hannover
(MED KAFFE OG KAGE)

Indhold: Teoretisk og praktisk uddannelse i akut luftvejshåndtering. Der vil først være en teoretisk gennemgang
af principperne og relevante kliniske problemstillinger,
derefter fortsættes med den praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor alle får mulighed for at prøve kræfter
med udstyret. Træningen på dissektionssalen foregår på
ufikserede præparater. Der gennemgås relevante emner
for 9. semesters ”OSCE-eksamen” samt 12. semesters
”Akut patient”.
Kurset er forbeholdt SATS-medlemmer. Evt. indmeldelse
kan ske via vores hjemmeside www.sats-kbh.dk inden kurset. Tilmeldingen starter tirsdag d. 13 november 2012 kl
15.00 og foregår efter først til mølle princippet. Det er en
forudsætning for deltagelse, at der inden kurset bruges tid
på at gennemlæse udsendt materiale (pr. e-mail), samt at
man er motiveret for at deltage aktivt under afviklingen
af kurset. Det er desuden et krav, at man kender til den
relevante anatomi, dvs. bestået 3. semester.

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?”
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.
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.
Synes du dette lyder som noget, du har lyst til, så
besøg vores månedsmøde torsdag d. 6. december
kl. 17 i studenterhuset
Mødet vil indeholde:
- nyt fra ansvarsposterne
- sjove icebreakers
- et spændende vidensoplæg
Efterfølgende vil der som altid være hygge og
pizza - vi glæder os til at se dig !
Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”
den
9.
den
11.
den
12.
		
for det
10.

dag i
måned i
år i dette årtusinde, holdes
JUBILÆUM
år for SEHAT.

Kom og hils på de gamle venner og hør alle
anekdoterne!
Kom og se de gamle dinosaurer og mød de unge
løver!
Haderup Auditorium
Fredag d. 9 nov
Kl 16.30-18.30

basisgrupper
Eorta præsenterer temamånedsmøde d. 27/11-12 kl. 17 i lokale 42.1.01
(pavillon):
”Infektionsmedicin – nu og i fremtiden”
Vi får besøg af dr. med Jens Ole Nielsen, som bl.a. er professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre hospital, formand og medstifter for AidsFondet og medlem af etisk råd.
Hvis du bare har en lille interesse for infektionsmedicin og vil høre lidt mere
om specialet, er dette et arrangement, du IKKE må gå glip af!
Der vil være forfriskninger og lidt til den søde tand.
Efter månedsmødet vil vi diskutere basisgrupperelevante ting, og du er mere end velkommen til at blive.
Vi ses.
Eorta – basisgruppen i intern medicin og klinisk ernæring.
PS: Vi har stadig få pladser tilbage på vores stetoskopikursus.

gøgl

Et af bidlerne er ikke fotosjobbed - vilked?
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pigespalten og random

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 drenge har.
I denne uge har MOK motaget endnu et brev fra
en af vores kvindelige læserer, hun kalder sig "den
fortvivlede tøz" som beskriver et meget alvorligt
og reelt problem, som vi i det følgende vil forsøge
at behandle.

Kære Mok.
Jeg har nu 'gjort det' med min lægesnack og
han er heldigvis af ganske fin størrelse.
Vi har efterhånden gjort det en del gange,
men når vi knalder tager det virkelig lang
tid, men desværre når jeg ikke klimaks.
Jeg har derfor gjort det dumme og 'faket'
de sidste par gange.. men det får jeg jo ikke
meget ud af.
Problemet er jo, at han nu tror, at hans
moves er the shit, men det er jo ikke nok.
Hvad skal jeg gøre? Jeg vil jo gerne have at
han finder vej lige til MIT g-punkt.
Knus
Den fortvivlede tøz

Små hentydninger
En mulighed er at få ham til at opdage at
der er noget der skal gøres anderledes, prøv
f.eks. med at fortælle om din veninde, hvis
kæreste er begyndt at gøre xx, og det skulle
være virkelig godt. Du kan også prøve at
vise ham moves du godt kan lide du har
fundet i blade eller lignende.
Guide ham undervejs
Som alle ved lærer man bedst i situationen,
og derfor kan det være en mulighed at
fortælle ham under akten hvad du genre
vil have han gør. Alt efter hvad han er til
kan du gøre det på en kærlig og kælen
måde eks. "lidt til venstre, så er det rigtig
godt". Hvis han kan lide det lidt hårdere,
eller bare ikke forstår det i første omgang
så prøv med "til venstre for h.., med det
anatomi kendskab skulle man ikke tro du
var læge"

Tag sagen i egen hånd

Hvis intet af ovenstående virker foreslår
MOK, at du opgiver ham og gør som Samantha fra "Sex And the City" og anvender en
vibrator under akten. Første gang bliver han
nok lidt overrasket, men bare sig til ham, at
du gerne vil prøve at "komme begge steder",
så skal han nok gå med på ideen.
Først og fremmst skal du finde ud af om du
vil fortælle ham hvordan tingene står til,
og at du endnu ikke er kommet ved hans
hjælp. Du skal dog være opmærksom på
at han formentlig bliver såret over det, og
du muligvis laver skår i hans manddom
for evigt. Derfor vil vi anbefale at du IKKE
fortæller ham det, visker tavlen ren og
starter forfra. Så kan du altid bruge det
mod ham i et skænderi senere hen.

Giv ham en "brugsvejledning"
Hvis han ikke forstår de små hentydninger
kan det være du skal fortælle ham lige ud
hvad der fungerer. Det er der mulighed for
både at gøre i situationen eller til en dyb
samtale over en kop te. Er du ikke så meget
til sige det til ham kan du skrive en guide,
dem er vi store fans af her på redaktionen
og give til ham. Den kunne f.eks. hedde
'Den store guide til mit underliv.'

Kære fortvivlede tøz
Det er et meget relevant problem du kommer med her, og du er uden tvivl den eneste
der sidder med dette problem.
Vi vil derfor i det følgende give dig nogle forskellige muligheder for at løse dit
problem.

MANGLER DU ET PAR TRÆSKO
TIL NÅR DU SKAL I KLINIK?
Der er nu en unik mulighed for at få et par træsko til
når du skal i klinik.
Det eneste du skal gøre er at skrive en mail til
gratissko@gmail.com
denne e-mail skal indeholde fulde navn, skostørrelse og
semester.
Dette kan du gøre fra onsdag d. 7. november 2012 kl.
16:00
Hvis du er en af de heldige der når igennem nåleøjet
og får tildelt et par gratis træsko så kan du læse i MOK
hvor og hvornår du kan afhente dem. Ved afhentning
skal du huske dit studiekort.
Der er over 500 par træsko der skal uddeles så hold dig
ikke tilbage!

Tak til Novo Nordisk for donationen
Mails før kl. 16 d. 7. november 2012 vil ikke blive taget i betragtning

Krydsord svar fra sidste uge

horoskoper
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Tvillingen

I denne uge er horoskoperne lidt kortere fordi jeg endnu ikke har
vænnet mig til at dagene er kortere. Jeg har med andre ord 21. maj - 20. juni
mindre tid til at arbejde i, så jeg har holdt mig til at give nogle korte dankortautomater er ikke direkte farlige for dig, men
advarsler der burde være nok til at få jer igennem den næste uge. hold dig alligevel på sikker afstand.

Krebsen
Vandmanden
21. juni - 21. juli
20. jan. - 18. feb.
Alt syd for nildeltaet.
Pas på fodgængerovergange og den falske tryghed
de giver.
Løven
22. juli - 22. aug.
Fisken
Dit eget ego.
19. feb. - 19. marts
Dilddressing giver dig eksem. Vælg selv.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Vædderen
Dine venners egoer.
20. marts - 19. april
Tag dig i agt for alkohol, oksekød, ænder, stikkontakter, Vægten
hvaler, vandmænd, TV2 Charlie, brandmænd (både 23. sep. - 22. okt.
gobler og mennesker), dørklokker, bordlamper, folk af Gulvtæpper.
det andet/eller begge køn, vinkler på over 128 grader,
jætter, mursten over stuetemperatur, åbne vinduer, Skorpionen
katte (orange, plettede og alt midt i mellem), høj musik, 23. okt. - 21. nov.
lave dyrelyde, regntøj, pollen, alt senere end kl.19, pas på pengene.
morskab, underholdning, spænding, gode tider, alt der
er mere interessant end lottotallene, reklamer for Skytten
codan og farven grå (alle nuancer). Med andre ord 22. nov. - 20. dec.
en helt normal uge for væddere.
Alt der ikke har nogen direkte effekt på dig.
Tyren
20. april - 20. maj
Limstifter.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Herning.
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