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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
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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!
-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.

Det sker i ugen
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Onsdag:

MOK NR. 17 UDKOMMER
		MR intromøde
		SATS Månedsmøde
		
Første Stormøde i Rusvejledningen

Torsdag:
		
		
		

PMS intromøde
Tour De Chirurgie
AKS stiftende generalforsamling
GO Kick-off møde

Fredag:

PJ skal på Zoologisk museum

		

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.

Lørdag:
		

Mille har formentlig ikke tømmermænd
Så alt i alt sker der ingenting

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 26, Baghuset

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.

Søndag:
		

Alle vågner veludhvilet, efter en kedelig lørdag
Mok spiller Game of Thrones

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
		Dissektionstur introduktionsmøde
		Revypremiere
		

Tirsdag:

Medicinerrevyen spiller på Egmont Kollegiet

Ansvarshavende redaktør: Peter James Bruhn
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: MedicinerRevyen

Denne
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Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

redaktion

Markus

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(ansv. red.)

STUDENTERKLUBBEN HAR NU
VÆRET LUKKET I:
255 dage

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:
gammel deadline: 105 dage
ny deadline: 107 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK!

Dennis 2

Simon G

Mille

leder
PAVEN ER GÅET AF!!!
... Jeg tabte både næse og mund da jeg
stod op ud på formiddagen, og læste den fænomenale nyhed om at Guds wingman tager på pension
mette vons, og bare skal chille resten af livet. Det
må også have været besværligt at skulle tage sig af
alle de pædofilianklager når man i virkeligheden
bare prøver at holde styr på den kæmpeorganisation, som verdens største religion byder ham. Jeg må
indrømme at jeg aldrig har haft en vildt tæt forhold
til den nu afgåede Pave Benedikt XVI, men bare det
med at han nu i en god håndfuld år har ageret Guds
bro no. 1 synes jeg indbyder til en kæmpe respekt og
applaus. Det er sgu godt gået. Og ja, så er der lige det
der med Hitlerjugend, homofobi, og pædofili - det er
godt nok noget værre noget. Jeg håber ikke at der
er så meget hold i det. Men ja, faktum er at paven
er blevet en gammel syg mand, og han orker ikke
længere at stå oprejst i verdens sejeste køretøj: THE
POPEMOBILE. Er du svedt hvor ville jeg bare gøre
alt for at blive pave, ALENE af den grund at jeg ville
få lov at køre rundt i the popemobile. Fuck Air Force
One - the popemobile er en goddamn 10'er!

Der er selvfølgelig en vildt god grund til
at jeg hiver fat i netop pavehistorien. Som mange
mennesker ved, så er vores chefredaktør, vores fører,
vores fader, Markus, travlt optaget af et vikariat i
provinsen dette semester. Og det betyder jo at han
har en smule svært ved at varetage sit embede som
ansvarshavende chefredaktør. Så hermed kan jeg
bekendtgøre at undertegnede på bedst muligvis vil
fylde det gigantiske hul (waaaahhh), som Markus
har efterladt, som konstitueret ansvarshavende
chefredaktør for MOK.
Som en ny redaktør SKAL gøre, så har
jeg fremlagt en ny strategi for bladets indhold. Det
er min holdning at MOK i tidens løb har lavet alt,
alt for dybdeborende og kritisk journalistisk. Vi har
været alt for meget ude med riven, inklusive mod
fakultetet, og det er jo simpelthen bare ikke rart
for nogen. Alle må lave fejl, også fakultetet - hele
tiden. En studieavis skal ikke være oplysende eller
pullitzeragtig. Så jeg vælger, med min enevældige
autoritet, fra næste uge af at trække bladet i en helt
ny retning. Den første ændring, jeg fra næste uge
vil gennemtvinge, er en navneændring. "MOK" lyder
simpelthen for mærkeligt, og "MedicinerOrganisa-
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tionernes Kommunikationsorgan" har simpelthen
bare INGEN power. Derfor skifter vi navn til
"YOLO-mag" - se DET har gennemslagskraft! Bladet
for dem som elsker livet, og sig selv! Der vil hver uge
blive skrevet anmeldelser af tidens sejeste kulturelle
tilbud, tips til hvordan du kan leve livet fuldt ud,
tests hvor du på videnskabelig vis kan assesse din
verdensmandsness, krydsord som kan bekræfte dig i
at du er den klogeste du kender, klummer omhandlende andre verdensmænds problemer, og meget
andet godt. Det bliver en mellemting mellem Vice
Magazine og Ugens Rapport. Glæd dig!
Og vigtigst af alt - YOLO!
Peter "F-f-f-funky Frrreeeesh" James/MOK-red

MOK på udveksling i Sydney
Så er første uge i klinik Down Under overstået! Det har været
virkeligt interessant, hårdt, og jeg har kunnet se tydelige
forskelle mellem hospitaler i Danmark og hospitaler hernede.
En bunke forskelle jeg har fundet på hospitaler i DK vs
Australien er bl.a. at hernede skal lægerne gå i pænt tøj. Dvs.
nystrøget skjorte, pæne sko og pæne bukser hver eneste dag.
Derudover tiltaler alle hinanden Dr. eller Professor, hver eneste
gang man er i nærheden af enten patienter eller sygeplejersker.

Den første dag vi var her, fik vi en hurtig rundtur på
operationsgangen. Det lader til at være en hel del anderledes
end i Danmark. Her er der ikke tilknyttet en operationsgang
til hvert enkelt kirurgisk speciale, der er blot en kæmpe
operationsgang, hvor alle operationer foregår. Derudover
virker her en kende mere rodet på operationsgangene, og
deres sterilvask var meget mærkelig. Hjemme i Danmark
er man måske forvænt med at gå i steril vask, dernæst
gå igennem en automatisk dør, for så at komme ind på
operationsstuen, hvor en sygeplejerske hjælper en med steril
kittel og handsker, for at man så er klar til operation. Hernede
er der ingen sådan service; man vasker sine hænder, men
man bruger ingen afspritning, herefter tager man selv kittel
og handsker på i vaskerummet, for dernæst at SPARKE
døren til operationsstuen op, sådan at man kan skynde sig
ind, og forhåbentlig undgå at ramme døren, så man stadig er
nogenlunde steril.. Det virker lidt mærkeligt, og jeg ser frem
til at se det i praksis når jeg om 7 uger starter mit kirurgiske
ophold.

Jeg har i denne uge været på rheumatologisk afdeling, som
er udpræget afslappet… De fleste af dagene har vi tilset 5-6
patienter, og derefter holdt fri. Dog skal man vænne sig til, at
overlægerne når som helst kan finde på at begynde at quizze
en i forskellige faglige ting. Lige foran patienterne, har jeg
været stillet til regnskab for f.eks. Schleroderma… Det er en
kende ”hårdt”/pinligt, ikke at kunne tingene på stående fod, på
engelsk, foran 2-3 overlæger og en patient. Generelt kommer
det nok lige til at tage en smule tid, at vænne sig til den
engelske fagterminologi.. Jeg havde f.eks. ingen ide om hvad
”dropfod” hedder på engelsk, eller at ”gait” betyder gang..
Kort sagt har jeg fået en masse nye indtryk, og jeg glæder mig
til de næste 15 uger på Concord Repatriation General Hospital
i Sydney.
Dennis /MOK-red
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studievejledningen

Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.
Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Hvis
du ønsker at tage nogle eksaminer, selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem på KUnet.Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet registreret.
Skal du tilmelde dig en ordinær eksamen uden at være tilmeldt undervisningen, kan du gøre det i perioden 15. januar til 15. februar. Bemærk at du skal opfylde adgangskravene til eksamen, ved f.eks. tidligere at have deltaget i undervisningen. Hvis du er i tvivl, så tjek i din studieordning eller spørg os.
Framelding
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at
hvis du afmelder eksamen, kan du ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en sygereeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet, selvbetjeningen.
Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som eksamen. Senest tre dage efter skal en lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret, hvis man
ikke når at aflevere lægeerklæringen tæller det som udeblevet til eksamen.
Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i første hele uge af februar eller sidste hele uge af juli. Du kan tilmelde sig, hvis du tidligere har deltaget i samme
eksamen, eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet.
Det er ikkemuligt at framelde en reeksamen!
Eksamensforsøg
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke forvente at få dispensation til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind og
snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg.
Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det næste semester. Dette gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle semestre
vil man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpning af eksamen betyder, at man ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning eller spørg
os.
Du kan læse mere om eksamen på KUnet, under Mine Enheder, vælg bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen i medicin, vælg eksamen.
Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA

Holdplads og obligatorisk undervisning

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2013 eller i foråret 2014 hos en af vores partneruniversiteter i Norden og Europa, så skal du huske at søge om at blive indstillet til en plads senest den 4. marts 2013.

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

i efteråret 2013 eller foråret 2014

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 1., 3. og 5. semester på kandidatdelen af medicinstudiet.
Hvortil:
Fakultetet råder over 38 Erasmus/Nordplus aftaler i 14 forskellige lande:
Europa: Ansøgning til enten efteråret 2013 eller foråret 2014:
- Belgien: Université de Bruxelles. Sprog: fransk.
- England: Keele University School of Medicine (ny aftale). Der er en plads på 1. semester (KA) i 8 uger (klinisk
kursus i kirurgi) i efteråret 2013. Sprog: engelsk
- Frankrig: Université Pierre et Marie Curie, Université Paris XII (ny aftale), Université de Poitiers, Université de
Rennes I, Université Loius Pasteur Strasbourg I. Sprog: fransk
- Irland: Queens University Belfast (ny aftale). Der er to pladser på 1. semester (KA). Sprog: engelsk
- Italien: Universita degli studi di Firenze, University of Napoli, Universita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk
- Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Málaga, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia. Sprog: spansk
- Tyskland: Charité (Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin), Universität Bonn, Universität
Heidelberg, Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog: tysk
- Østrig: Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk
Norden: Hvis du vil ønsker at komme på udveksling til en af de nordiske lande i efteråret 2013, så skal du søge den
4. marts 2013, mens ansøgningsfristen for udveksling i foråret 2014 i Norden er 9. september 2013.
- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet, Tromsø universitet, universitet i Trondheim.
- Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå. Bemærk at det de seneste år ikke været muligt
at komme på udveksling til vores partneruniversiteter i Sverige på grund af kapacitetsproblemer dog med undtagelse af, at du kan søge om en udvekslingsplads i Stockholm på et delt 4. og 5. semester (kandidat), hvor fagene
neurologi/neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen, eller
på 5. semester (KA) i Göteborg og Linköping.
Hvordan:
Du kan finde information på KUnet om hvilke semestre, det er muligt at søge ud på ved de enkelte udenlandske
partneruniversiteter; hvor mange pladser, der er til hvert enkelt universiteter mv. Derudover kan du læse tidligere
udvekslingsstuderendes erfaringsrapporter. KU net: Mine enheder - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Undervisning og Eksamen - Medicin KA - Udlandsophold.
Ansøgningsskemaet kan du finde på SUND’s hjemmeside: http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/medicin/
Ansøgningsfrister:
•
Europa: 4. marts 2013 - for ophold i efteråret 2013 eller foråret 2014
•
Norden: 4 marts 2013 – for ophold i efteråret 2013
•
Norden: 9. september 2013 – for ophold i foråret 2014
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Eva Maryl i lokale 33.4.22.

Først og fremmest er det eget ansvar at vide, hvad
der er obligatorisk undervisning. Hvis du bliver
i tvivl, kan du finde det på det nye KUnet, www.
kunet.dk, under Mine Enheder, bachelor eller
kandidat i medicin, undervisning, obligatorisk undervisning eller du kan slå op i vores allesammens
studieordning, som du også finder på KUnet.dk.
Hvis du har en god grund til ikke at kunne
deltage eller bliver syg til obligatorisk undervisning, så kontakt kursussekretæren for at
høre, om du kan deltage senere. Du finder alle
kursussekretærer på KUnet.dk, under Mine
Enheder,bachelor eller kandidat i medicin, kontakt, studieservice. Alternativt kan du kontakte
studievejledningen. Dette er især vigtigt, hvis
du er på 1. studieår, da du kan risikere ikke at
overholde 1. årsreglen.
Hvis uheldet er ude, og man ikke får godkendt
sit kursus, skal man vide, at man ligesom til
eksaminer har 3 forsøg til at få det godkendt.
Du kan derfor godt få en holdsætning igen på
efterfølgende semester.
Hvis man har fået godkendt sit kursus, men
dumper eksamen og vil tage semesteret forfra,
kan man ikke søge om gentagelse af undervisningen. På de fleste semestre er det dog muligt at
deltage i SAU undervisningen alligevel, hvis man
først lige hører den holdsættende sekretær, hvor
der er plads. Forelæsninger er på de fleste kurser
offentlige.

studievejledning
Studieteknikkursus
Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage gode notater og at kunne huske det du har lært - så er
dette kursus lige noget for dig.
Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og som de fleste først rigtig får fod på efter et par semestre.
Studieteknik handler både om, hvordan man læser hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater i
undervisningen og til forelæsningerne.
Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du husker. Desværre følger der ikke en brugsvejledning
med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang række teknikker.
SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige forspring.
•
•
•
•
•

Motivation
Koncentration
Læseteknik
Hukommelse
Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser.
Tid og sted:
•
•
•

Tirsdag d. 2. april kl. 15:15-18:15, Panum, Hannover auditoriet.
Onsdag d.10. april kl. 15:15-18:15, Panum, Haderup auditoriet
Tirsdag d.5. marts kl. 15:15-18:15, lokale A1-04.01 på Grønnegårdsvej på Frederiksberg Campus

Kurset er hovedsagligt tiltænkt nye studerende, men alle semestre er velkomne til at deltage.
Læs mere og tilmeld dig her:http://sund.ku.dk/sundinternt/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

OBS OBS! Nye regler vedrørende
Kandidatopgave og forskning
Det er ikke et krav at den studerende skal have
orlov under forskningsåret, men man skal være
opmærksom på, at forskningsåret er en fuldtidsbeskæftigelse.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal få finansieret dit forskningsår, kan du prøve at kontakte
PUFF eller kigge på deres hjemmeside for ideer
til fonde og hjælp til fonds-søgning.
Pr. 1. september 2012 er det også blevet besluttet
at alle nu kan forsvare deres kandidatopgave i
løbet af de to sidste år på kandidatdelen (i stedet
for kun på det sidste år) og ingen, uanset om det
er på baggrund af forskning eller ej, kan forsvare
den på det første år af kandidatdelen. Det er en
ministeriel beslutning, og der kan derfor ikke søges dispensation. Hvis du er i gang med forskning
og ikke har bestået første studieår på kandidatdelen, skal du kontakte Eksamenskontoret.
Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Awkwars
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Attention nordiske medstuderende!
Først og fremmest velkommen til Københavns
Universitet. Har du svært ved at forstå det danske sprog? Så kig her.
Når du starter på medicinstudiet i Danmark,
er det en klar fordel at kunne det danske sprog.
Både dine medstuderende, patienter og medarbejdere på hospitalerne taler dansk, og mange af
bøgerne er skrevet på dansk. Derfor er det nemmere for dig, at blive involveret i dit studiemiljø,
hvis du lærer dansk. Det er god træning, at tale
med dine danske medstuderende. Hvis du stadig
synes, at det er svært at følge med i undervisningen, kan det være en mulighed, at tage et
danskkursus.
Studievejledningen har samlet en række tilbud
om sprogundervisning, der er særligt målrettet
nordiske medicinstuderende:
Sprogcenter IA
Hejrevej 26, 2., 2400 København NV
Tlf. 38 88 32 33
mail: scandidansk@ioc.dk
Hjemmeside: www.sprogcenter-ia.dk
Sprogcenter Hellerup
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf: 39 46 30 50
Mail: info@sprogcenterhellerup.dk
Hjemmeside: www.sprogcenterhellerup.dk

Bacheloropgave og kandidatspeciale

Husk tilmelding til bacheloropgaven, hvis du vil forsvare din opgave dette semester. Ved kandidatspecialet
skal man i stedet udfylde en specialekontrakt.
Bacheloropgave
Har du planer om at aflevere og forsvare din bacheloropgave i dette semester, skal du huske to ting: Du
skal tilmelde dig eksamen på KUnet.dk inden d. 15. februar og aflevere forsiden til opgaven i Studieservicecenteret senest d. 1. marts. Husk at gemme en kopi af forsiden, da den skal afleveres igen sammen med
opgaven.
Kandidatspeciale
Når man skriver kandidatspeciale, skal man i stedet udfylde en specialekontrakt med sin vejleder, og denne
fungerer automatisk som tilmelding til eksamen. Du skal altså ikke særskilt tilmelde dig til eksamen. Oplysninger om kandidatspecialet og kontraktenkan findespå KUnet.dk, under Mine Enheder, kandidat i medicin,
blanketter.
Bemærk, at du nu må aflevere kandidatspeciale på de to sidste studieår af kandidaten, du skal altså blot
have bestået 1. og 2. semesters KA for at kunne lave og aflevere speciale.
Hvis det ikke er sket automatisk, kan du tilmelde dig fagene ”Bacheloropgave” eller ”Kandidatspeciale” på
Absalon ved at søge efter det i fagkataloget. Her finder du en masse nyttige oplysninger som emnekatalog,
regler om vejleder, tidsfrister for til- og afmelding, faglige kriterier for opgaven og meget mere.
Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Storyline: PJ
Paint: Mille

Rubrik 6

Rubrik 1
Vi skulle jo mødes i den
første rubrik, Mille.

Nå ja, det havde jeg
glemt.
Undskyld PJ.
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studietilbud

Nyt fra studenterpræsten & Co.
Uge 07

I medierne og i den almindelige samtale i befolkningen hører man ofte, at kirkerne er tomme. Er det en myte? Det hører man somme tider fra præster og andre
kirkelige personer.
Først må man definere hvad der skal besvares. Hvad ligger der i udsagnet? Taler
man om deltagelsen i søndagsgudstjenesterne eller taler man om det generelle
aktivitetsniveau i kirkerne. Og hvad ser man det i forhold til? Ser man det i
forhold til det samlede antal siddepladser i kirkerne eller sammenligner man med
andre institutioners tilslutning?
Et af de store problemer med at forholde sig til spørgsmålet er, at der ikke findes
ret meget statistik.
Der laves ikke ensartede opgørelser af kirkegængere eller lignende. Nogle steder
er det gjort, andre steder slet ikke. Danmarks Statistik har opgørelse over antallet af kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse (kirkelig velsignelse) og
bisættelse/begravelse. Og her er der tal både for folkekirkelige og andre.
Der er dog flere undersøgelser, der viser, at antallet af mennesker, der kommer i
en kirke en gang om ugen er på ca. 2,5 % af danskerne. (Tallene er lavet af analyseinstituttet Gallup i 2008). Det dækker dog ikke hele befolkningen. Men viste
i 1995 at der var ca. 86.000 mennesker, der kom en gang om ugen.
I en nyere undersøgelse siger Gallup, at antallet af mennesker, der kommer i
folkekirken en gang om ugen opgør de nu til 113.000. Men det er stadig kun dem,
der kommer en gang om ugen. Udvider man man dem, der kommer lidt sjældnere, kan tallet være så højt som 213.000 på en uge. Sammenligner man med
antallet af tilskuere til superligakampe, så ligger det samlet på ca. 46.000 på uge.
Ifølge Danmarks Statistik Antal var der i 2011 i alt 147.091 kirkelige handlinger.
Dette dækker konfirmationer, bisættelser, vielser, dåb. Hvis vi sætter deltagertallet lavt til 5 pr handling, får vi 147.091 x 5 deltagere på et år , så får vi et
ugentligt gennemsnit på 13.133 deltagere. Hvis vi dividerer med antallet af sogne
(menighedsråd), så får vi et ugentlig gennemsnit på 7 personer på sogn. Hertil
kommer, at der en del sogne med flere kirker. En del bisættelser foregår også på
kapeller, men de her nævnte er alle med præstelig medvirken. Det lyder ikke af
meget. Men hertil skal så lægges dem, der bare går i kirke, deltager i babysalmesang, foredrag, koncerter og andre aktiviteter.
Endelig er der flere steder på landet, hvor sognene er meget små. Der vil man
have en oplevelse af faldende kirkegang og tomme kirker. Kommer der 5 i en
kirke, hvor der er 1000 medlemmer i sognet er det en besøgsgrad på en halv %.
Men kommer der 50 i en kirke med 14.000 medlemmer, udgør det kun ca. 0.36%
af medlemmerne.
Så generelt er udsagnet om de tomme kirker en myte. Men der er mange steder
plads til flere.
Nicolai Halvorsen, Studenterpræst

Summer School in International
Health
5. - 23. August 2013

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte
kursus i International Sundhed?
Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt
stykke arbejde før og under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige
undervisere, udvælgelse af ansøgere, planlægning af
sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal
kunne deltage i 4 planlægningsmøder (21/3, 16/4, 27/6
og 2/8) samt et opsamlingsmøde med middag efter
kurset.
Du får kursuslitteraturen gratis og desuden en værdifuld erfaring i kursusplanlægning.
Kurset er velorganiseret og tæller for fuld VKO.
www.globalhealth.ku.dk/ssih
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret
ansøgning til sommerskole koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 15. marts 2013.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Semesterets tilbud fra Studenterpræsten og Co.
Tirsdag den 19. februar og to følgende tirsdage kl. 17-19  – St. Kannikestræde 8,
1. sal
Laboratorium om tro og spiritualitet.
Gennem samtaler og øvelser vil vi undersøge, hvad vi selv tror på, hvad tro og
spiritualitet betyder for os, og hvordan vi kan tale om det.Du behøver ikke være
kristen, have en stærk tro eller være meget religiøs for at melde dig. Alle er
velkomne. Laboratoriet er gratis, men der betales 20 kr. for spisning på stedet.
Kontakt Nicolai for tilmelding eller yderligere info.
Torsdag den 7. marts kl. 16.30-ca. 18.30
Rundvisning og rådhuspandekager på Københavns Rådhus
Tilmelding nødvendig på lotz@adm.ku.dk senest fredag den 29. februar
Onsdag den 20. marts kl. 19.30 – Sankt Johannes Kirke
Præsten og terapeuten – kan vi bruge hinanden?
Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi Lars Warming og studenterpræst Nicolai Halvorsen
(Temagudstjeneste+foredrag og debat)
Tirsdag den 23. april kl. 20.00 – Skt. Johannes Kirke
”Rumklang” – en hybrid af en koncert, gudstjeneste og oplæsning m. stud.med.
Signe Vange, studenterpræst Nicolai Halvorsen og keyboardspiller Jesper Bo
Hansen
Lørdag den 27. april kl. 10.30 – Liseleje
Filosofisk fugletur
Tirsdag den 7. maj kl. 19.00 – Cinemateket, Gothersgade
En ny dag truer (Groundhog Day, 1993)
Gratis billetter reserveres på lotz@adm.ku.dk.
Lørdag den 18. maj kl. 12.30
Fisketur på Øresund
Billetter/tilmelding på www.billetto.dk/fisketur
På Studentermenighedens side på Facebook og i folderen, der kan findes ved
studenterpræstens kontor, kan du findeomtale af arrangementer, der foregår på
KUA og i Indre By.
________________________________________
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 foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
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

Pre-departure training - a workshop for students going abroad
Copenhagen School of Global Health and Global Doctors are offering a pre-departure training workshop
for students planning to go abroad for an internship, placement, fieldwork, rotation, etc. in low- and
middle-income countries.
Time: Sunday, 17 March 2013 from 9-16
Place: Centre for Health and Society (CSS), University of Copenhagen, Øster Farimagsgade 5., room 9.2.22
You will gain most from the workshop, if you are in the process of planning a trip abroad.
Participation is free of charge for students at the University of Copenhagen, but please register with Astrid
Skou van der Keur (Astrid@sund.ku.dk).
For more information please contact workshop facilitator Thilde Rheinländer (thtr@sund.ku.dk).
Teaching goals
The aim of the workshop is to give students a better understanding of their future placements including
the impact they themselves will have on the receiving community. The goal is to make students better
aware of the social and cultural context a placement fits into and a good understanding of the likely challenges that may occur.
Course content and teaching methods
This 1-day workshop will consist of diverse sessions with different teaching methods, mixing lectures with
discussions, group work, case studies, and interactive activities.
The sessions will cover themes of:
- motivations of going abroad
- impact of placements on host communities
- cultural differences, cultural shock and cultural competency
- ethical questions linked to working or doing research abroad
- common issues on travel health in low- and middle income countries
Please visit our pre-departure online guide: http://globalhealth.ku.dk/predeparture/
Workshop facilitators
Representatives from Copenhagen School of Global Health (CSGH), a framework for interdisciplinary,
cross-faculty research hosted at the University of Copenhagen. CSGH has as its overall purpose to coordinate and improve health research and training in collaboration with local and global partners.
Representatives from Global Doctors, a Danish NGO committed to putting global health issues on the
public agenda. The prime focus of Global Doctors is to ensure that health workers across the globe are supported and empowered. Global Doctors works with researchers, other NGOs, and political decision-makers
to bring about this goal.

annoncer
Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat
Stillingen: Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger en dedikeret scholarstipendiat i forbindelse med
opstart af 2 nye multicenter studier. Dine arbejdsopgaver bliver at bidrage til opstart og koordinering af 2
kliniske randomiserede kirurgiske projekter. Projekterne omhandler en ny og uafprøvet teknik til operation af lyskebrok. Der vil være ca. 5-7 danske centre involveret i projekterne og der vil inklusive dig være
tilknyttet 4 ansatte fra CPO til projekterne. Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af de
deltagende centre i Danmark. Sporadisk rejseaktivitet til de deltagende centre i Danmark må påregnes.
Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, som kan tilbydes, men du
vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og dette aftales hurtigt muligst i ansættelsen. Du tilbydes
ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen.
Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt, som er finansieret, og der skal således ikke bruges tid på at søge lønmidler. Stillingen har en varighed på 12 måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/9 - 2013
Den ideelle ansøger:
			
			
			
			

-

Er medicinstuderende på kandidat-delen
Er struktureret, dedikeret og flittig
Har personligt drive og gode samarbejdsevner
Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter

Om CPO: Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har 26 ansatte og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk
forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og
det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og
backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk
forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.
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Challenges sommerskole søges!
Vil du være med til at arrangere dette års sommerskole i Global Health Challenges?
Så kom til introduktionsmøde tirsdag d. 19.
marts kl. 16 på Copenhagen School of Global
Health på CSS (Kommunehospitalet), Øster
Farimagsgade, bygning 9, 2 sal.
Hvad laver man på en sommerskole i Global
Health Challenges?
Sommerskolen i Global Health Challenges er en
2 ugers international sommerskole, der finder
sted fra d 12. – 23. August 2013. Som læge og
sundhedsfaglig i en verden, der bliver mere og
mere globaliseret er det nødvendigt at vide noget
om, hvorledes globaliseringen påvirker sundhed
og sundhedssystemer internationalt såvel som
i Danmark. Sommerskolen dækker emner som:
"Communicable and Non-Communicable Diseases
– and the Double Burden of Disease", ”Migration and Mental Health”, "Brain-drain", ”Global
Health Care Systems”, ”Global Actors in Health
Policies”, ”Environment and Health”, ”Human
Rights”, ”Global Drug Policies”, og meget mere.

Ansøgning: Kort ansøgning samt CV sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 1/3 -2013.
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere om CPO på: http://www.herlevhospital.
dk/cpodenmark
Yderligere information: Læge, ph.d.studerende Jakob Burcharth. Email: jakobburcharth@gmail.com,
telefon: 26 27 26 62.
Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på
kurset og du vil få den obligatoriske bogpakke
gratis (normalpris 350 kr). Herudover bliver
du en del af det team, der står for afholdelse af
kurset og arrangementerne ud over dagsprogrammet. Det vil forventes at man kan deltage i
ca. 5 møder op til kurset og bruger en del af sin
fritid under kurset til arrangementer og fælles
aktiviteter – det hele er med garanti sjovt og
udfordrende!

Auditorieoperatørerne på Rigshospitalet søger nyt holdmedlem!

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete
opgaver og om kurset, så send en mail til Sandra
på sandrav@sund.ku.dk og få nærmere information.

Vi er et lille eksklusivt hold (pt. 8 medlemmer) på Rigshospitalet der søger et nyt holdmedlem (stud.med.).
Som operatør i Rigets auditorier skal du være med til at sikre kunderne en god service til deres arrangementer.
•
•
•
•

Du skal sørge for at lukke op for auditoriet inden arrangementerne
Kontrollere og opstille det tekniske udstyr, så det fungerer
Være behjælpelig med teknisk assistance under arrangementet
Lukke ned igen efter endt arrangement

Som operatør skal du have følgende egenskaber:
•
Mestre Microsoft Powerpoints basale funktioner
•
Være lærenem i forhold til oplæring i AV-udstyrets basale funktioner (holdet kræver ikke den
store tekniske eksamen – hvis du har viljen, skal vi nok lære dig resten :-)
•
Du skal være smilende, imødekommende og hjælpsom.
•
Desuden er det vigtigt at kunne bevare overblikket og berolige kunder ved uforudsete tekniske
problemer, så disse kan blive løst hurtigst muligt.
Arbejdet er meget fleksibelt. Man kan selv være med til at bestemme sin arbejdstid, men man er ikke sikret
et bestemt antal timer om måneden, da antallet af vagter er varierende måned for måned.
Vagterne fordeles hver måned mellem dig og de andre medlemmer af holdet. Der afholdes et vagtmøde i
slutningen af hver måned, hvor alle vagter i auditorierne dækkes af holdmedlemmerne. Det kan forekomme,
at man er nødt til at gå glip af undervisning for at få alle vagter dækket. Der tages dog hensyn til obligatorisk undervisning og eksamen.
Lønnen er 150,00 kr. i timen. Der gives ikke søn- og helligdagstillæg.
Der er god mulighed for at læse på vagterne og du får en enestående mulighed for at være med til rigtig
mange af de spændende arrangementer og konferencer der afholdes i Rigets auditorier. Vi har et rigtig godt
sammenhold og arrangerer årligt flere sociale aktiviteter sammen.
Vi holder planlægningsmøde d. 26. februar 2013 kl. 1700 hvor du forventes at kunne deltage.
Ansøgningsfristen er d. 21. februar 2013 kl. 1200. Der er oplæringsvagter med fuld løn i starten af marts og
det forventes, at man tager vagter selvstændigt fra slut marts start april.
Skriv nogle ord om dig selv (inkl. semestertrin) og send ansøgningen til av.riget@gmail.com
På vegne af holdet,
Martin Vedel Nielsen

Alle spørgsmål vedrørende sommerskolen i Global Health Challenges er også meget velkomne på
ovenstående e-mail adresse.
Se eventuelt mere information om kurset på
www.globalhealth.ku.dk/courses/details/ssghc/
Jeg glæder mig til at se Jer.
Mvh
Sandra Villumsen, kursuskoordinator Global
Health, KU

Hvad med et studenterjob i stor
lægepraksis i Rødovre Lægehus?
Pr. 1. april søger vi 2 kvikke medicinstuderende,
som kan hjælpe os mandag til torsdag ca. kl.
14.00 til 19.00 og fredag kl. 8-15. Gerne studerende på 2. eller 3. semester.
Arbejdsopgaverne består som hovedfunktion i
at passe vores reception. I receptionen visiteres
patienter, der bookes tider og telefonen passes
fredag. Desuden forfaldende arbejde som arkivering, indkøb, post, oprydning af venteværelse,
nedlukning af klinikken dagligt både i Rødovre og
satellit klinikken i Albertslund.
Vi er 5 speciallæger, 5 uddannelseslæger, 6 sygeplejersker 4 so-su assistenter og 1 sekretær.
Der vil være både læge og sygeplejerske til stede i
de sene eftermiddagstimer.
Løn efter aftale.
Hvis dette lyder interessant, så send venligst din
ansøgning senest d. 1. marts til:
Rødovre Lægehus
Rødovre centrum 272
2610 Rødovre
eller på Tina@rlhus.dk
Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Tina Olsen eller Mette Hallund ”på tlf.
20686787

annoncer
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• Medicinskt Kompedium seneste udgave sælges før 2900 kr
• 10 sem. Psykiatri -en lærebog om voksnes psykiske sygdomme
(FADL): 250 kr
• 10 sem Retsmedicinbogen 2. udg: 350 kr
• 10 sem WHO ICD-10 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige
forstyrrelser: 180 kr
Kontakt Martin på 31956189 eller på martin.kw.ekdahl@gmail.com
Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk
projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Stud.med søges til fMRI-projekt med
relevans for neurologi og oftalmologi
Projektet er en undersøgelse af det visuelle system i
hjernen hos raske forsøgspersoner ved hjælp af funktionel MR.
Vi har i forvejen et stort datamateriale. Din opgave
vil være at hjælpe med til at foretage enkelte MRscanninger og efterfølgende analysere de indsamlede
data. Desuden skal du finde litteratur, der er relevant
for undersøgelsen.
Projektet er oplagt som en kandidatopgave i medicin.
Du skal være erfaren i medicinsk litteratursøgning og
have en grundlæggende forståelse for forskningsmetodologi. Det er en fordel, hvis du desuden har erfaring
med programmering, UNIX, Matlab og/eller statistik,
men det er ikke noget krav, da du vil blive oplært i de
relevante færdigheder. Det er desuden en fordel, hvis du
har en Mac-computer.
Projektet forventes startet og gennemført hurtigst
muligt, gerne inden for 4 måneder.
Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres
sideløbende med studiet.

Vi søger 2 medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde (FADLs takst). Det drejer sig om ca. 6-8
timer ugentligt pr studerende med fleksibilitet i eksamenstunge perioder.
Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på
koronararterier ved Koronar arteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær
dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar
flow reserve målinger og måling af endothel funktion.

Dine vejledere vil være undertegnede samt overlæge,
PhD, dr.med Messoud Ashina, Neurologisk Afd.,
Glostrup Hospital.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:
1)
Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for at tage EKG, lægge venflon,
blodprøvetagning samt håndtering, foretage måling af endothelfunktion og klargøring af mad til patienten.
Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30
2)
forefaldende arbejde inkluderende print samt pakning af patientbreve, indtastning af data i et
patientregister og andre praktiske opgaver.

Ansøgningsfrist: 15-02-2013

Vi søger en medicinstuderende (intet semester krav) som er ansvarlig og glad for praktisk arbejde. Det er en
fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har
mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til forsøgsarbejde pr måned.

Danish Headache Center & Department of Neurology
Glostrup Hospital
Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
DK-2600 Glostrup, Copenhagen
Denmark
Phone: + 45 38 63 27 13
Fax: +45 43 23 39 70
E-mail: andhou05@regionh.dk

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.
Opstart snarest muligt.
Interesserede bedes rette henvendelse til
PhD-studerende, Marie Michelsen, MD
Email: marie.m.michelsen@gmail.com
Tlf: 4016 3283

Studentermedhjælper til klinisk randomiseret studie søges
WHO-CC på Frederiksberg Hospital søger studentermedhjælper med start 1. marts 2013.
I Danmark skønnes det, at omkring 860.000 personer har et storforbrug af alkohol, hvilket vil sige et
forbrug over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser. Patienter med et højt alkoholforbrug har en signifikant
øget risiko for operationskomplikationer sammenlignet med patienter med et lavt eller intet forbrug.
Dette projekt er en del af et større forskningssamarbejde i Skandinavien, kaldet ”Scand-Ankle”. Studiet er
et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og hospitaler i Danmark, Norge og Sverige.
Man ønsker i dette studie, at etablere ny evidens om forebyggelse af postoperative komplikationer hos
akutte operationspatienter med et risikabelt alkoholforbrug. Vi skal i alt inkludere 120 patienter med
ankelbrud. Patienterne randomiserestil enten 6 ugers alkoholstopprogram eller standardbehandling. Alle
patienterne bliver fulgt op i et år med hensyn til komplikationer, alkoholvaner og generelt helbred.
Som studentermedhjælper skal du være med til at inkludere, intervenere og følge op på disse patienter på
ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre og Bispebjerg Hospital. Dette vil du blive oplært til, således at du
kan varetage denne funktion selvstændigt. Der er mulighed for fleksibilitet, således at du kan passe dit
daglige studium.
Vi søger en studerende, der har:
•
Interesse for klinisk forebyggelse
•
Lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning
•
Gå på mod og flexibilitet
•
Bestået 4. semester og som kan tage blodprøver
•
Humor og empati
Vi kan tilbyde:
•
Ca. 10 timers arbejde om ugen, både hverdage og weekend
•
Gode kollegaer
•
Mulighed for indblik i den kliniske forskningsverden
•
Mulighed for at skrive OSVAL 1 og 2
•
Booste dit CV
Send din ansøgning til jegh0006@regionh.dk inden fredag d.22. februar 2013
Har du har spørgsmål?
Kontakt ph.d. studerende Julie Weber, tlf: 38163856
jegh0006@regionh.dk eller ph.d. studerende Bolette Pedersen, tlf: 38163854 bolette.pedersen@regionh.dk

Skriv lidt om dig selv, dine faglige interesser og ambitioner og dine forventninger til projektet.

Med venlig hilsen
Anders Hougaard,
MD, PhD Student

Job med GOD
LØN!! $$$$
Søger du et fritidsjob,
med masser af relevans
for dit studie, og rigtig
god LØN, LØN, LØN!!!?
Jobbet kan tilrettelægges
efter dit studie, og du vil
have masser af tid til vennerne og damerne!
Dette job er desuden en sikkerhed for at SCORE!!

RE

SCO

SCO

SCOR

E

RE

Så har vi lige jobbet for dig!
Vi søger nemlig nye, unge
friske mænd, der vil deltage
i en ny TV-satsning, der
handler om glamour, damer
og DOLLARS!!
Vi har
- penge, sex og succes
Vi søger
- DIG (hvis du er mand
der vil have penge, sex og
succes)
Ring 4043-5445
og hør nærmere...
www.tv3.dk/wallstreetwildlife

WildLife

annoncer
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Medicinsk fagsprog II
Hanne Bech Müller

Medicinsk
fagsprog II

Medicinsk fagsprog II er en fortsættelse af Medicinsk
fagsprog I og har bl.a. fokus på fordanskninger og
fordanskningsregler. Desuden indeholder bogen emner
som: latinske og græske præfikser (forstavelser), latinske
og græske suffikser (afledningsendelser) både i
originaludtryk og i fordanskninger, opbygning af journaler
og regler for journalskrivning, ordinationsord samt andre
latinske og græske ord og udtryk i journaler.

190 sider

Kr. 250,(vejl.)

Til bogen hører opgaver, som er knyttet til de
emner, der gennemgås, og den indeholder
desuden en gennemgang af al nødvendig
grammatik samt en udførlig ordliste, som
dækker alle ord og udtryk, som forekommer i
bogen og opgaverne.

Munksgaard

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

studenterpolitik
Er der en studenterpolitiker gemt i dig?

Kære Medstuderende
Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre seje medicinstuderende, læger og personer med
en sundhedsvidenskabelig uddannelse?
Så er AMEE konferencen lige noget for dig. Der er forskellige oplæg med forskellige målgrupper, således kan man
lære om, at England mangler flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at tegne kropsdele på sig selv som en del af
anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer, hvordan man kan forbedre studiet og få flest
mulige studerende igennem. Tja, man kan i bund og grund selv vælge imellem de flere hundrede forskellige oplæg
eller tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt
andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 24.-28. August , men vi ankommer allerede d.
23. August. Der vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre studerende at kende samt ser lidt af byen.
Selve konferencen, fly og hotel er finansieret af fakultetet, der kan dog forekomme en smule brugerbetaling alt
efter hvor mange vi bliver, men som udgangspunkt er det gratis at tage med.
Lyder dette som noget for dig skal du:
•
Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv
o
Heri må du gerne komme ind på undervisningsmiljøet på SUND
o
Hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
•
Navn, semestertrin, KU-mailadresse skal ligeledes stå i ansøgningen.
•
Sende den til ameeudvalg@gmail.com senest mandag d. 4. Marts 2013.
Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 11. Marts 2013.
Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle kan søge, såvel nye som gamle medlemmer. I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på, at man blandt andet har sat sig ind i, hvad AMEE er. Yderligere
oplysninger kan findes på www.amee.org
Glæder os til at høre fra jer!
Kærligste Hilsner
AMEE udvalget under MedicinerRådet.

De studerende på medicinstudiet har stor indflydelse. Det er vigtigt, at vi som studerende kan
være med til at bestemme, hvordan vores egen
uddannelse skal se ud.
Hvor har vi som studerende noget at skulle have
sagt?
MedicinerRådet har de 5 pladser i studienævnet.
Derudover har MedicinerRådet repræsentanter i:
- StudenterRådet
- Akademisk Råd
- SundRådet
- Kvote 2 udvalget
- Dispensationsudvalget
- Og meget mere.
Vi kan som studerende gøre en forskel.
Kom til vores intromøde og hør, hvad studenterpolitik egentlig er.
Få et overblik over de råd, udvalg og nævn hvori
der sidder medicinstuderende og arbejder med
vores uddannelse.
Intromødet finder sted onsdag d. 13/2-13 kl 17 i
MedicinerRådets lokaler i studenterhuset på 1.
etage.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
MedicinerRådet ved Københavns Universitet.

basisgrupper
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Velkommen til årets ordinære
generalforsamling i KM
Onsdag d. 20. februar kl. 18 på Refsnæsgade 41, 3
tv, 2200 Kbh N
Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab

Hvad	
  kan	
  jeg	
  gøre	
  for	
  at	
  
optimere	
  mit	
  CV	
  mod	
  de	
  
kirurgiske	
  specialer?	
  

Hvilke	
  muligheder	
  er	
  
der	
  indenfor	
  kirurgi?	
  

Nu	
  er	
  forårets	
  plan	
  for	
  Tour	
  de	
  Chirurgie	
  ved	
  at	
  være	
  lagt,	
  og	
  vi	
  glæder	
  os	
  til	
  at	
  præsentere	
  en	
  
masse	
  spændende	
  foredrag	
  for	
  dig!	
  

Tidens	
  tendenser	
  med	
  4	
  års	
  reglen	
  og	
  hård	
  konkurrence	
  om	
  specialerne	
  kan	
  vi	
  ikke	
  ændre	
  på.	
  
Det	
  kræver	
  ikke	
  blot	
  postgraduat,	
  men	
  i	
  høj	
  grad	
  også	
  prægraduat	
  målrettethed	
  fra	
  den	
  
studerende	
  mod	
  kirurgi	
  og	
  mod	
  det	
  specifikke	
  kirurgiske	
  speciale.	
  
Vi	
  ønsker	
  fra	
  de	
  kirurgiske	
  basisgruppers	
  side	
  at	
  klæde	
  dig	
  som	
  studerende	
  med	
  kirurgisk	
  
interesse	
  bedre	
  på	
  gennem	
  en	
  foredragsrække,	
  Tour	
  de	
  Chirurgie.	
  Foredragene	
  er	
  tænkt	
  som	
  
havende	
  to	
  overordnede	
  formål:	
  

1) At	
  give	
  dig	
  som	
  studerende	
  indblik	
  i	
  de	
  forskellige	
  kirurgiske	
  specialer:	
  hvad	
  det	
  
vil	
  sige	
  at	
  være	
  speciallæge	
  eller	
  under	
  uddannelse	
  til	
  speciallæge	
  inden	
  som	
  det	
  
kirurgiske	
  speciale?	
  
2) CV-‐optimering:	
  hvordan	
  forbereder	
  du	
  dig	
  bedst	
  muligt	
  allerede	
  som	
  stud.med.’er	
  

Vi starter med at spise sammen og fortsætter
derefter med følgende dagsorden:
* Valg af dirigent
* Formandens årsberetning
* Kassererens årsberetning
* Ordet er frit
* Valg til bestyrelsen
* Evt.
Hvis man har et forslag til dagsordenen eller ønsker at stille op til bestyrelsen, er man
velkommen til at kontakte Nadja Skadkær på
tlf. 60600918. Alle er velkomne til at deltage i
aftenen, men man kan kun stille op eller stemme,
hvis man har betalt kontingent til KM, som er 75
kr., der kan overføres til 6771-6331145. Husk at
skrive jeres navn, når I indbetaler.
Jeg vil opfordre alle til at komme til generalforsamlingen! Det er en vigtig aften for KM, både
for at danne og opbakke bestyrelsen, men også
for at samles om at huske og fejre det, der er sket
i 2012.
Tag 25 kr. med for maden og tilmeld jer til Nadja
eller på facebook-event ”Generalforsamling
2013”.

	
  

Det	
  foreløbige	
  program	
  for	
  foråret	
  2013	
  

Mave-‐tarmkirurgi:	
  torsdag	
  den	
  14.	
  februar	
  kl.	
  16.30	
  ved	
  Thomas	
  Boel	
  og	
  Jens	
  
Ravn	
  i	
  Store	
  Mødesal	
  ved	
  den	
  gamle	
  kantine	
  i	
  hovedbygningen	
  

Neurokirurgi:	
  mandag	
  den	
  25.	
  februar	
  kl.	
  16.15	
  ved	
  bl.a.	
  Per	
  Rochat	
  i	
  lokale	
  29.0.30	
  
Gynækologi	
  og	
  obstetrik:	
  torsdag	
  den	
  14.	
  marts	
  (mere	
  info	
  følger)	
  
Øre-‐næse-‐hals	
  kirurgi:	
  torsdag	
  den	
  4.	
  april	
  (mere	
  info	
  følger)	
  
Thorax-‐kirurgi:	
  i	
  slutningen	
  af	
  april	
  (mere	
  info	
  følger)	
  
Ortopædkirurgi:	
  maj	
  (mere	
  info	
  følger)	
  
	
  

	
  

	
  	
  

Er du også interesseret i psykiatri?
Så kom med til PMS intromøde torsdag d. 14/2 kl.
17.00 i Store Mødesal i Studenterhuset.
Vi holder et kort møde med introduktion til PMS
og begyndende planlægning af forårets arrangementer. Efter mødet går vi ud og spiser lidt mad
og hygger os :)
Så, hvis du er interesseret i psykiatri eller bare
har lyst til at vide mere om, hvem vi er, og hvad
vi laver i PMS, så kom med til en hyggelig og
uforpligtende aften. Alle er velkomne, og vi
glæder os til at se jer!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

	
  
	
  
	
  

SAKS	
  SUTUR	
  1	
  kursus:	
  
	
  

Vil	
  du	
  gerne	
  lære	
  at	
  suturere?!	
  

	
  
SAKS	
  afholder	
  d.	
  20.	
  februar	
  2013	
  semesterets	
  første	
  kursus	
  i	
  sutur	
  1.	
  
Kurset	
  er	
  kl.	
  17.00-‐20.00	
  i	
  lokale	
  21.2.22a.	
  	
  
	
  
Dette	
  er	
  et	
  kursus	
  for	
  dig	
  der	
  ikke	
  har	
  prøvet	
  at	
  suturere	
  før,	
  eller	
  for	
  dig	
  der	
  gerne	
  vil	
  have	
  
genopfrisket,	
  hvordan	
  det	
  nu	
  liiiige	
  er	
  man	
  gør.	
  
Kurset	
  kommer	
  til	
  at	
  indeholde	
  en	
  teoretiskdel	
  omhandlende	
  det	
  helt	
  basal	
  indenfor	
  
kirurgisk	
  suturering	
  samt	
  en	
  praktisk	
  del	
  med	
  suturering	
  på	
  grisefødder.	
  
Kurset	
  er	
  mest	
  relevant	
  for	
  de	
  studerende	
  der	
  endnu	
  ikke	
  har	
  været	
  i	
  klinik	
  på	
  7.	
  Semester.	
  
Men	
  alle	
  er	
  velkomne	
  –	
  blot	
  man	
  er	
  indmeldt	
  i	
  SAKS.	
  	
  	
  
	
  
Tilmelding	
  starter	
  den	
  13.	
  Februar	
  2013	
  kl.	
  16.00	
  og	
  foregår	
  efter	
  først-‐til-‐mølle-‐
princippet.	
  Gå	
  ind	
  på	
  vores	
  hjemmeside	
  www.saks-‐kbh.dk	
  og	
  tilmeld	
  dig	
  før	
  din	
  
læsemakker!	
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SØNHKS
	
  
	
  
	
  

	
  

SAKS	
  byder	
  alle	
  velkomne	
  til	
  et	
  nyt	
  semester!	
  
	
  
Vi	
  starter	
  ud	
  med	
  første	
  månedsmøde	
  
d.	
  12.	
  Februar	
  2013	
  kl.	
  16.15	
  i	
  lille	
  mødesal	
  på	
  
Panum.	
  	
  
	
  
Program:	
  	
  
	
  
Oplæg	
  ved	
  Læge	
  Flemming	
  Bjerrum	
  	
  

Han	
  forklarer	
  om	
  hvorledes	
  laparokopien	
  er	
  og	
  bliver	
  en	
  del	
  af	
  kirurgien	
  i	
  
dag.	
  	
  
	
  

Introduktion	
  til	
  nye	
  SAKS’ere!	
  	
  
	
  
	
  
Alle	
  er	
  meget	
  velkomne	
  og	
  vi	
  glæder	
  os	
  til	
  at	
  se	
  nye	
  som	
  
gamle	
  til	
  et	
  nyt	
  og	
  spændende	
  semester!	
  	
  
	
  
Bring	
  alle	
  du	
  kender,	
  der	
  vil	
  være	
  lækre	
  snacks.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Vi	
  glæder	
  os	
  til	
  at	
  se	
  dig/jer.	
  	
  
	
  

indkalder til årets første månedsmøde
torsdag d. 14/2 kl. 16.30 i Loungen i Studenterhuset.
Dagsorden:
1. Siden sidst v/Hjalte.
2. Kirurgi på grise v/Catarina.
3. Næste Hoved-Hals UL kursus v/Iben.
4. Deltagelse i A-kursus i mellem- og indre øre kirurgi v/Mads.
5. Ny fondsbevilling v/Niels.
6. Kontakt til landets øvrige Sundhedsvidenskabelige Fakulteter v/Sedrah.
7. Indbetaling af kontingent v/Hjalte.
Alle ikke-medlemmer er som altid mere end velkommen til at komme forbi og høre
om SØNHKS og blive klogere på om vi skulle være noget for jer. Man kan også læse
mere om os og kommende arrangementer på www.soenhks.dk.
Vi giver kaffe og kage, så kom glad.
Mvh. SØNHKS.

Workshop i fondsansøgning

PUFF Arrangementer foråret 2013
For nærmere information om datoer, sted og evt. tilmelding, følg med på vores
hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslagstavlen og på medlemsmailen.
Foredrag om posterpræsentation
Foredrag om artikelskrivning
Foredrag om forskningsformidling til lægmand
Workshop i litteratursøgning
Workshop i fondsansøgning
Kursus i præsentationsteknik
Kursus i basal statistisk
Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering
Vi glæder os til at se Jer!
Hilsner PUFF.

SATS månedsmøde
Onsdag d. 13. Februar kl. 16.15 i loungen i
studenterhuset
Velkommen til et nyt semester til os
alle og velkommen til alle jer unge nye
medicinstuderende! Det er nu I skal snuse til
basisgrupperne – så hvorfor ikke starte med den
sejeste af dem alle?
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
Det har været juleferie.
Akut patient d. 9. – 10. februar
3. Nyt fra udvalg:
Traumedage 2013 – nu kommer der
for alvor i gang i planlægningen!
4. Arrangementer 2013
Hvordan går det med de kurser 		
og foredrag, der blev besluttet på 		
sidste månedsmøde?
Nogle nye arrangementansvarlige?
5. Eventuelt.
Alle ikke-medlemmer med interesse for
akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS (Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet
på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i
en lang række arrangementer, som udelukkende
er for medlemmer. Tjek os evt. ud på facebook
under ”SATS København”.

PUFF har i samarbejde med KUs afdeling for Forskning og Innovation (Fakultetsservice) arrangeret en workshop med samme tema som de sidste års succeser: Workshop
i fondsansøgning.
Det er et halvdageskursus, hvor opbygning og gode råd til fondsansøgning bliver
gennemgået, og du får gode fif til opbygning af et forsknings-CV.
Så mangler du finansiering til din forskning, så tilmeld dig kurset og kom og hør
mere!
Praktiske oplysninger:
Tid: fredag 1. marts kl. 10.30-13.30
Sted: Store Mødesal, Panum Instituttet
Pris for PUFF-medlemmer: Gratis
Pris for ikke-PUFF-medlemmer: 50 kr (indmeldelseskontingent)
Antal deltagere: Max 25
Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet til Anne Polk, lkj366@alumni.ku.dk
Forberedelse: Du skal have en idé til et forskningsprojekt, som du gerne vil søge
penge til, og derudover skal du huske at medbringe en computer på dagen
På vegne af PUFF's bestyrelse,
Anne Polk.

12
12

basisgrupper

KOM TIL IMCC’s INFODAG TORSDAG D. 21. FEBRUAR 2013
- i Lundsgaard Auditoriet

KOM TIL SPÆNDENDE KURSUS i
”DEN GODE WORKSHOP”

Onsdag d. 6. marts kl. 17-20 på Panum
Du har et tema du vil formidle, et emne du vil
diskutere, eller et projekt du vil udvikle. Men hvordan
griber du det an?

Kære alle glade IMCC'ere og næsten, men ikke helt ligeså glade ikke-IMCC'ere.
Lokalbestyrelsen i København Kbh byder hermed velkommen til
IMCC INFODAG 2013 d. 21. februar - en guidet tur i Mulighedsland.
WHAAAT!?
ER DET ALLEREDE NU?!
Vi kan med glæde informere om, at JA, ja det er det! Og vi glæder os så det skal I også gøre
HVAD er en infodag?
Vi troede aldrig, I ville spørge.
En infodag er dagen, hvor IMCC byder velkommen til en masse nye interesserede medlemmer - og åbner op
for en masse døre ved at fortælle om alle de dejlige undergrupper.
For, hvad er IMCC?
Hvad kan man i IMCC?
---> HVAD ER EN UNDERGRUPPE!?
Hvorfor overhovedet bruge tid på IMCC?
Få svar på det HELE og gå på opdagelse i en verden af sundhedsrelateret engagement, sex, politik, frivillighed, førstehjælp, psykiatri, alt. behandling, Ulandsarbejde, udveksling og MEGET MEGET MERE!
Program for IMCC INFODAG
16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om de enkelte projekter

Med dette kursus vil du blandt andet få redskaber til,
hvordan du:
• konkret planlægger og strukturer en workshop
• finder frem til det gyldne indhold og hvilke elementer
der typisk indgår i ”den gode workshop”
• via øvelser som facilitator engagerer og involverer
ALLE dine deltagere - så de ikke kun sidder og lytter
• kan lede gruppen frem mod et resultat trods
modstand undervejs
Efter de 3 timer vil du gå derfra med et færdigt udkast
til en workshop. Du vil få masser af inspiration og
motivation til at gå ud og holde fede workshops!
Dette kursus henvender sig også til dig som allerede
har erfaring med at lave workshops, da du vil blive
introduceret til nye og spændende metoder.
Kurset afholdes af Clara Christensen, som er uddannet
antropolog. Hun har gennem sit studie og 10 års
frivilligt arbejde specialiseret sig i involverende metoder.
Clara har tidligere afholdt kurser og workshops for
unge i både Danmark, Mellemøsten og Afrika, bl.a. for
Mellemfolkelig Samvirke.
Arrangementet er gratis og efter først-til-mølle
princippet.
Så skynd dig at tilmelde dig ved at skrive til sekretaerkbh@imcc.dk

Om man fatter IMCC eller ikke, så er IMCC for alle - kom glad!
Vi glæder os til er byde jer velkommen
Efter kl. 18 byder Københavns lokalbestyrelse på mad i studenterhuset. Mere om tilmelding kommer snart.

DISSEKTIONSTUREN 2013

Er du interesseret i dissektion?
Vil du have et forspring på 3. semester?
Og kunne du tænke dig at møde medicinstuderende fra
hele landet?
Kom til infomøde mandag d. 18. feb. kl. 16:15 lokale
31.01.38a
Der er selvfølgelig kage og flødeboller!

Basisgruppen GO afholder Semester
Kick Off møde

for nye og gamle torsdag d. 14/2 kl. 16 i lille møde sal!
Kom og hør hvad vi laver i GO og hvilke arrangementer
vi afholder i foråret 2013. Vi sætter forskellige stande op
så du kan øve dig i at vurdere post partum blødning mv.
Du kan desuden vinde et gratis medlemskab af GO hvis
du klarer dig igennem vores quiz.
Du kan også læse mere på Facebook: GO – Gruppen
for medicinstuderende med interesse i gynækologi og
obstetrik eller
vores hjemmeside: www.gynobs.nu

Så er det tid til en ny omgang
Introduktion til Husgruppen.
Husgruppen, som bestyrer Studenterklubben
og bla. holder fredagsbarer, holder
introduktion mandag d. 18.
Programmet:
Kl 15.30 vil der være en lille præsentation,
hvorefter det ugentlige mandagsmøde vil
finde sted kl. 16. Efterfølgende (kl. 17-ish)
vil der være en lille rundvisning rundt i
Studenterklubben, hvor gamle HG'ere vil
fortælle anekdoter og vise klubben frem.
Når det er færdigt, spiser vi mad sammen og
hygger resten af aftenen
Kom forbi og se hvad vi laver - det er super
hyggeligt!!!

MR Månedsmøde

Så er Medicinerrådet klar til semestrets første
månedsmøde! Udover de sædvanlige punkter, skal
vi også diskutere de nyligt oprettede institutråd.
Der er masser af institutter og studenterpladser
at fylde op, så det skal nok blive spændende!
Det foregår på onsdag, d. 13., i MR's lokaler i
Studenterhuset kl. 18-20. Alle interesserede er
velkomne, og eventuelle helt nye kan fx passende
blive efter intromødet.
Dagsordenen er som følger:
- Formalia
- Tilbagemelding fra semestrene
- Tilbagemelding fra udvalg
- Fastlæggelse af MR møde-dage
- Introduktion til Institutråd (v. Camilla)
- Valg til Institutråd
- Orientering fra bestyrelsen, herunder status på
økonomi
- Sundrådet
- StudenterRådet
- Meddelelser
- Eventuelt
Vi håber på at se så mange som muligt!
Hilsner fra Medicinerrådet

er med fra starten.
Har du været til infomøde om at blive rusvejleder?!
SÅ SE HER!
Hvis du har været det og endnu ikke har været til "aktiv tilmelding", har du en
chance for at gøre dette på tirsdag d. 12 eller onsdag d. 13 kl 16-17 foran "tør
studiesal".
Herefter vil der blive trukket lod om, hvem der bliver rusvejleder...
"Hørte jeg rigtigt?! Kan alle ikke blive vejledere fra starten?!"
- Jo måske, hvis der ikke er for mange... Det er jo sådan, at der er plads til 84
rusvejledere, så hvis der er flere, er der nogle, der må sidde over. Men fat mod...
eftersom det er MEGA hårdt er være vejleder (læs: fordi man ikke sover), vil der
være folk, som løbende springer fra, og derefter kan man "indsuppleres"... Det vil
altså sige, at man bliver ringet op og spurgt, om man vil være med, hvis man ikke

"Hvordan ved jeg så, om jeg er kommet med?!"
- Jo ser du! Efter lodtrækningen ringer vi tal alle, der ikke er kommet med, og
KUN dem, der ikke er med. dvs, at dem som er kommet med, ikke bliver ringet
op. Vi ringer mellem kl 17-19, så sørg for at være parat ved telefonen, ellers
risikerer du at gå forgæves...
"Hvad tid skal jeg så komme, hvis jeg ER kommet med?!"
- kl. 20.00
"Jamen hvorhenne?!"
- Et hemmeligt sted
"Ej sig det nu?!"
Ok ok... Det er i den midlertidige studenterklub... vi ses der?!

skryd

HENAD:

NEDAD:

3. Hvis patientens rektaltemperatur er højere end 37,5 og
lavere end 38 grader
5. Antikoagulant, som virker ved at binde Ca2+
8. En bagud konkav krumning af hvirvelsøjlen
11. Ømhed sv.t. McBurneys punkt er stærkt tegn på .....
13. Forstærket smertesans
14. Fjernelse, ofte kirurgisk, af større eller mindre dele af
en ekstremitet
17. Efternavnet på elendig dansk tennisspiller, som for
nyligt har fået opkaldt en semi-semi sang efter sig
19. En gruppe antibiotika, som hæmmer den bakterielle
proteinsyntese ved at hæmme ribosomernes 50S-enhed.
21. Lymfoidt organ, som spiller en stor rolle i modningen
af T-celler
22. Ubevægelighed, nedsat eller ophævet spontanmotorik, ses eksempelvis ved Parkinsons sygdom
24. Mekanisk bearbejdning af legemet i terapeutisk
øjemed, eks. vha. tryk, gnidning, strygning, eller æltning
26. Betændelse i en vene
27. Hudsygdom, som skyldes toksisk ydre påvirkning eller allergi, og som karakteriseres ved rødme, infiltration,
blæredannelse og senere afskalning
29. Rør, som forbinder larynx og hovedbronkierne
30. Device, som bruges til skylning af vagina
32. Bloody piss
34. Latin for stjerne

1. Gulfarvning af huden grundet ophobning af bilirubin
2. Andet ord for stikpille
4. Andet ord for stofskifte
6. Nerveender, som registrerer vævsskade eller potentielt
vævsskadende stimuli
7. Fransk pendant til flødekartofler - indeholder blandt
andet bacon og ost!
9. Når Jonas O har snakket i virkelig lang tid kan det ske
at hans tunge går i krampe. Det hedder....
10. Et enzym, som kan fraspalte estherbundet fosfat
12. Drejning af underarm, således at håndfladen på en
nedhængende arm vender fremad og tommelfingeren
udad
15. Det vigtigste udtryk i verden - hvis du i hvert fald,
ligesom mig, lever livet FULDT UD!!!
16. Dette ketchupmærke skal man holde sig langt væk
fra!
18. Det letteste af metallerne. Bruges i psykiatrien som
behandling for eksempelvis mani og bipolær lidelse
20. Efternavnet på den bedste, og ikke mindst
GLADESTE, danske løber EVER
23. Den der lille lodrette groove, som går fra den nedre
del af septum nasi til overlæben
25. Udførselsgangen fra gl. parotis hedder ductus....
26. Latin for hvælving eller bue
28. Abnorm fremtræden af et organ gennem væggen i en
legemshule, almindeligvis bughulen
31. Forkortelse for den væske, som omgiver hjerne og
medulla spinalis
33. Forkortelse for morbus
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Jaaaa så kom der en kryds til! I dagens anledning (som alle
ved er det jo i dag, onsdag, 130-året for Richard Wagners
død) har jeg valgt at lade Jer alle slappe lidt af og løse en
ualmindeligt nem kryds. Værsgo'!
		

Peter "God hårdag" James/MOK-red
Svar på sidste uges kryds:

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

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det
koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og
solgt øl og vand i FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med
FADL i ryggen, vi ses!

Der er fastelavnsfest torsdag d. 21.2 på Blegdams vej 26
i baghuset hos FADL. Det starter kl. 17 med fastelavnsboller
og tøndeslagning!
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for
DHL-stafet

RUS-introduktion - efterår 2012
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Det sker i sep/okt

Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september
2012.
Tilmeldingen
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online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere
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» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL

Læs mere på de efterfølgende sider.

Julebanko
Fastelavn

pigespalte

Pigespalte
Pigespalte
I denne uge har MOK fået følgende problem fra en af
vores kvindelige læsere:
Kære MOK
Jeg har et stort problem, som jeg håber i kan hjælpe
mig med. Jeg har gennem nogle år haft en kæreste, lad
os kalde ham Søren, men han har slået op med mig for
cirka to måneder siden. Bruddet kom efter, at Søren
havde gennemgået en utrolig hård periode med en meget
svær eksamen. Efter en omfattende refleksion over hele
forløbet kan jeg godt nu se, at Søren faktisk havde det
rigtigt svært i denne tid. Faktisk tror jeg, at han var ved
at få en depression! Men jeg var der ikke for ham. Jeg
kunne simpelthen ikke se, hvor alvorlig situationen var.
Og konsekvensen blev altså, at Søren slog op med mig.
Men jeg bebrejder ham ikke noget mere. Jeg kan godt se
nu, at han var deprimeret – og det er faktisk en sygdom.
Og han var så langt ude, at han ikke selv kunne se det.
Han havde simpelthen ingen sygdomserkendelse, og
derfor tolkede han sine depressive følelser til at handle
om vores forhold, i stedet for sin sygdom. Men selvom jeg
allerede har nået denne erkendelse, så gælder det samme
desværre ikke for Søren. Han har nemlig allerede fået
en ny kæreste, lad os kalde hende Sofia! Efter bare to
måneder!!! På trods af alt det vi havde samme i så lang
tid (2 år og 136 dage, helt præcist). Og som om dette ikke
var underligt nok i sig selv, så er denne her nye kæreste
altså virkeligt grim! Jeg ved godt, at jeg måske bare lyder
som en jaloux ekskæreste, men alle mine veninder er
altså enige med mig i, at hun er grim, og at jeg er meget,

MOKs svar

Kære Camilla
Hvor er Søren heldig, at han har så omsorgsfuld,
betænksom og velreflekteret ekskæreste som dig. Vi
vil selvfølgeligt gerne hjælpe dig med at finde på
nogle måder, at ødelægge deres forhold på.
Rygtebørsen
Den mest effektive måde, hvorpå man kan splitte et
par ad er altid, at forsøge at bryde deres tillidsbånd. Her skal du udnytte, at de stadig er et meget
nyt par, og førnævnte bånd derfor endnu ikke er så
stærkt. Heldigvis har Panum en meget veludviklet
rygtebørs. Det vil sige, at hvis du fortæller en hemmelighed til en hvilken som helst panum studerende
og understreger, at det er meget vigtigt at han/hun
ikke siger det videre, så kan du være helt sikker på,
at det har nået hele fakultetet rundt i løbet af en
uges tid. Du skal derfor blot finde på et par ”hvide
løgne” omkring Sofia f.eks. at hun er HIV-smittet,
eller at hun har anmeldt sin ekskæreste for at
voldtage hende, men at det viste sig at være en løgn.
Så snart det når tilbage til ham skal han nok droppe
hende
Gå til hans venner
Der er ingen, der bryder sig om at have en kæreste,
der er grim! Især ikke at alle ens venner synes, også
synes det. Derfor bør du få alle hans venner til at
indse, at hun er grim. Dette kan du nemt gøre, når

meget pænere end hun er! Jeg tror heller ikke hun er
særligt sød. Hun har i hvert fald en fake gucci taske, og
jeg har også en gang set hende sætte sit tyggegummi fast
under bordkanten på bib! Altså helt ærligt, det kunne
jeg bare aldrig finde på.
Det står derfor helt klart for mig, at Søren kun er sammen med hende, fordi han simpelthen savner mig så
meget, at han bare har brug for én, til at udfylde det
enorme tomrum jeg har efterladt i ham. Problemet er
blot, at han ikke kan se alt det her fordi han slet ikke har
samme indsigt i sin situation og sin sygdom, som jeg har.
Fordi jeg stadig holder så meget af ham ser jeg det som
min pligt at hjælpe ham. Efter meget overvejelse er jeg
blevet enige med mine veninder om, at han nok ikke
selv vil være i stand til at se, at han har et problem –
drenge er jo ikke altid så reflekterede som vi piger er
det. Derfor er jeg kommet frem til, at jeg nok er nødt til
at ødelægge deres forhold, således, at Søren kan indse,
at han faktisk kun var sammen med Sofia, fordi han
savner mig så meget.
Kærlig hilsen Camilla

du af og til møder dem på gangen. Sørg for at virke
rigtigt overskuds-agtig og sig ting som ”ej hvor er
det dejligt for Søren at han allerede har fået en ny
kæreste”, og så slut af med at sige; ”ja, det er bare
synd at hun har så stor en næse”, eller ”ja hun er jo
godt nok ikke særlig pæn at se på, men jeg er helt
sikker på hun har så meget andet at byde på”. Samtidig skal du selvfølgeligt sørge for at se rigtigt godt
ud, så du kan være helt sikker på, at du efterlader
dem med et indtryk af, at du er rigtig pæn, mes
hans nye kæreste er ret grim. Når Søren indser, at
alle hans venner synes, at du er lækker, men at sofia
er grim skal han nok komme på bedre tanker.
Utroskab
Hvis alt andet slår felj vil denne løsning helt sikkert virke; til næste panum fest skal du få en af
dine drenge venner til at lægge rigtigt meget an
på hende, mens Søren er til stede selvfølgeligt,
så han får mistanke om, at de har noget kørende.
Efterfølgende får du ham så til at følge efter hende,
f.eks. ud på toilettet, hvor han så skal kysse hende,
mens du selvfølgeligt står klar til at tage et billede
af det. Hvis han bare overrasker hende burde det
kunne lade sig gøre at chokere hende tilstrækkeligt
til at hun står stille så længe, at du kan få et godt
billede. Det er vigtigt, at Søren ikke ved, at det
er dig der har taget billedet. Du kunne med fordel
oprette en profil på facebook og lægge billedet ud,
og tagge hende i det.
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