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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
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Onsdag:

MOK NR. 18 UDKOMMER

Torsdag:

Oplæg ved SiMS, kl 17 i miniauditorium 2, se s. 8

-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.

Fredag:
		

Pharmaceut revy, Mille skal se det
PJ har fest med venner på 3C, RHK.

Lørdag:

Jonas skal på psyk weekend... God tur!

Søndag:

Søndagsbrunch i Roklubben kl. 10. YOLO!

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
GO temamånedsmøde, kl 17 i 29.02.30, se s. 8
Tour de Chirurgie, kl 16.15 i 29.01.30, se s. 10

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

Tirsdag:

SAKS suturkursus 2, kl. 17 i 31.01.38a, se s. 10
		TILLYKKE LASSE!!!!!!!!

Denne uges forside: MOKred (David)

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:
262 dage

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:
gammel deadline: -112 dage
ny deadline: 100 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK!

Dennis 2

Simon G

Mille

redaktionelt
MOK på udveksling i Sydney

2. uge i klinik i på-hovedet-land er overstået!
Jeg har denne uge erfaret, at man absolut intet laver på rheumatologisk
afdeling hernede.. Vi har det meste af ugen været på 1-2 indlagte patienter, og
efter endt stuegang tirsdag (kl 9:15) holdt vi fri resten af dagen.. Med andre
ord: Her er jævnt kedeligt – Dog skal jeg i morgen optage sygehistorie på en
patient, og får den tvivlsomme fornøjelse af at fremlægge den for vores Head
of Department, 3 overlæger og 2 i speciallæge uddannelse på torsdag, mens vi
går Rounds.
Derudover har jeg fået lov at være med til noget undervisning i en times tid
om dagen, i abdominalkirurgi – det er egentlig for de australske studerende,
men vi har fået lov at hoppe med ind. Endnu en gang har jeg erfaret, hvor
mange fagtermer der er anderledes på engelsk end på dansk.. til gengæld er de
vildt glade for forkortelser, hvilket virkelig ikke letter forståelsen!
Held og lykke med at fange forkortelserne: IBD, MSU, RA, OR, BD, QD osv
osv. – Det er et helvede at læse journaler hernede.. En ting er at de er på
engelsk, en helt anden ting, er den gamle skrøne med at læger skriver grimt..
Det er meget meget sandt, og frustrerende at læse håndskrevne journaler…
Håber at der er mere at rapportere til næste uges MOK – Der sker ikke pisse meget på rheuma
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Mindeord for Sophia Markenvard
En vellidt veninde, holdkammerat og læsemakker
er gået bort alt for ung.
Vores tanker går til hendes familie.
Du vil blive savnet.
- Hold 502
Allerkæreste Sophia.
Alt for meningsløst og alt for
tidligt er du taget fra os. Du vil
være så frygtelig savnet.
- Dit gamle 07 hold

Dennis/ MOK-red.

lillekys
NEDAD:
1. Medfødt misdannelse, hvor
fosteret har to hoveder
2. Hæmoglobin, hvortil der er
bundet ilt
3. Den hængende fodstilling
ved lammelse af fodleddets
strækkemuskler (peroneusparese)
4. Tand
12. Sekretion til en ydre eller
indre overflade
13. Stof, som kan optage eller
afgive
14. Lysten til at spise
uuuunderlige ting, fx jord
(neeeeej, ikke graviditet)
17. Vævsopbyggende
18. Græsk for skrædder
HENAD:
1. Tilstand med mangel på
både vand og natrium
3. Den spongiøse knoglesubstans
4. Akut indtrædende sygdom,
som skyldes dekompression af luft, hvor frigørelse
af luftbobler i vævene, især
hjernen, leddene og de
subkutane væv kan forårsage
en lang række alvorlige og
mindre alvorlige symptomer
5. Para-aminobenzoesyre
6. Lavmolekylært, basisk protein, der findes i cellekernen,
og binder DNA
7. Eneste pattedyr med 9
halshvirvler
8. Ledningsdel hvorfra en
elektrisk strøm ledes til eller
fra en væske eller en luftart
9. Dette er forkortelsen for
det populære navn for den
blå skærm, som fremvises når
Windows fucker seriøst op
10. Denne gut har lagt navn
til en misdannelse med
manglende udvikling af 3. og
4. brankiebue
11. Andet ord for hjernekassen (neeeeej, ikke
hjernemadsen)
15. Effluvium capillurom
16. Andet navn for fødsel
19. Mættet kulbrinte
20. Synkebesvær

21. Et protein, som under forbrug af ATP kan
"vandre" i én bestemt retning på overfladen af en
mikrotubulus
22. Universitetslektorens fornavn i Blåt Chok
23. Fornavn på pigen med størst fortrin i denne
sæson af Paradise Hotel

Svaret på sidste uges kryds kan ses på facebook - bliv fan af MOK på facebook!
Peter "MOK'er by choice" James/MOK-red
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studievejledning

Infomøde om Prægraduat Forskningsår
Er du i tvivl om reglerne for prægraduat forskningsår? Eller overvejer du at påbegynde et prægraduat
forskningsår? Så er dette oplæg lige noget for dig.
Studievejledningen for Medicin har i samarbejde med PUFF og Ph.D.-skolen arrangeret et kort
informationsmøde om de helt formelle krav og regler for et prægraduat forskningsår og om, hvordan man
benytter det til enten kandidatspeciale eller bacheloropgave. Derudover vil PUFF fortælle lidt om deres
erfaringer og muligheder for finansiering af et prægraduat forskningsår.
Hele arrangementet foregår i Hannover Auditorium.
Program
Kl. 16.15-16.35: Information om prægraduat forskningsårs-ordningen, dertilhørende regler og
kombinationen med kandidatspecialet/bacheloropgaven.
Kl. 16.35-16.40: Information fra PUFF
Kl. 16.40-16.45: Spørgsmål
Ditte Nissen Lund, som er ansvarlig for den administrative del af prægraduat forskningsår vil også være til
stede og besvare Jeres spørgsmål.
Der er mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål omkring ordningen. Tilmelding er ikke nødvendig.

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
i efteråret 2013 eller foråret 2014
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.
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. (evma@sund.ku.dk)

Merit – kunsten at slippe for en
eksamen
Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller
hele eksaminer, hvis du har læst fag, der kan
give merit. Bare vær opmærksom på, at der er en
ansøgningsfrist.
Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan
det være at nogen af de fag, du har bestået på
den pågældende uddannelse, kan give merit. Det
vil sige at du kan blive fritaget for obligatoriske
studieelementer eller for en hel eksamen. Man
skal have ansøgt om merit senest semesteret før,
man skal have det pågældende fag, 1. semester er
dog undtaget.
Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og
1. marts i foråret. Der er som hovedregel meget
lang sagsbehandlingstid for meritansøgninger,
hvorfor det er bedst at ansøge så hurtigt som
muligt. Du finder ansøgningsblanketten på www.
KUnet.dk, under Mine Enheder, bachelor eller
kandidat i medicin, blanketter. Desuden bør
man have talt med en studievejleder, inden man
afleverer sin ansøgning.

Mangler du en læsemakker dette
semester?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme
igennem, hvis man har en læsemakker. Her er
nogle steder at lede efter makkeren.
Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis
du lige er startet på studiet, i tilfælde af at du er
dumpet, ikke kender folk på dit semester eller
bare føler dig lidt isoleret. Men der er masser af
andre, der ligesom dig har svært ved at finde én/
flere at læse med.
Du kan fx skrive et opslag og hænge det
op forskellige opslagstavler rundt omkring
på Panum. Du har også mulighed for at
skrive en ansøgning i MOK, hvor masser af
medicinstuderende kigger. Inde på KUnet kan du
også skrive et opslag på markedspladsen, som du
finder på ”bagsiden”. Hvis du er ny på studiet,
kan du prøve at spørge din tutor om han/hun
kender nogle.
Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at
spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange
for hvordan andre studerende ser på dem, men
der er mange andre i samme situation som dig. Så
kom ud af busken og spørg dine medstuderende.

Studievejledningen på Facebook
Studievejledningen for Medicin er endelig også
kommet med på noderne og har fået deres egen
facebookside. Her vil vi skrive remindere til
forskellige tidsfrister, som du ellers ville glemme
og lægge information ud om alle vores spændende
oplæg. Så husk at like din studievejledning!
Du finder os, ved at søge efter:
Studievejledningen for Medicin.

annoncer
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Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen for
ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Juni 2013 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston,
USA.
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Mads L. og Helle H.
Krav:
•
•
•

Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
Du er interesseret i ØNH
Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
•
Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
•
Karakterudskrift
•
CV (max 1 A4 side)
til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
(mærk kuverten Harvard Medical School).
Deadline er 12.04.13 kl.12.00. Opholdet er skemalagt til Juni 2013. Københavns Universitet dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) men man skal selv sørge
for at tegne en “malpractice insurance” via en lokal forsikringsselskab I USA.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. Info-møde afholdes 10.04.13 kl.15.00 I auditoriet på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

Rejsebeskrivelse
- af Helle Heinsen og Mads Lawaetz
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i Boston ligger med en fantastisk udsigt over Charles river og Boston by. MEEI er placeret i den charmerende gamle
bydel Beacon Hill. Boston er historisk set en meget interessant by, der husede den spirende frihedskamp for selvstændighed fra England, som i dag fejres den 4.juli
som den amerikanske uafhængighedsdag.
MEEI er et universitetshospital tilknyttet Harvard Medical School. Hospitalet er specialiceret udelukkende i øre-næse-hals -og øjensygdomme og er indenfor dette
område et af de mest anerkendte hospitaler i USA.
Der er en høj grad af subspecialisering på hospitalet, men overordnet er ØNH-delen opdelt i otologi, laryngologi, facialplastik, pædiatrisk ØNH, rhinologi og hoved-hals
kirurgi. I stueetagen har hospitalet egen skadestue. Der er desuden en stor forskningsaktivitet på stedet, primært indenfor otologien. MEEI deler matrikel med Massachusetts General Hospital, som rummer de fleste andre specialer og som ligeledes er et velrenommeret og anerkendt hospital i USA.
Vi startede vores ophold i denne historiske by en tidlig morgen først i juni, forventningsfulde og spændte på at skulle tilbringe en måned på et af USA's førende hospitaler og samtidig få lov til at opleve det amerikanske sundhedssystem indefra.
På MEEI starter man kl. 6:00-7:00 med stuegang på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært patienter, der
har gennemgået større canceroperationer. Stuegangen bliver gennemført af et samlet team af yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident”,
som tilser de indlagte patienter og fordeler dagens opgaver. Under stuegang hjalp vi til med det praktiske så som at række instrumenter, skifte forbindinger, fjerne
suturer og dræn. Efter morgenstuegang havde vi mulighed for at spise en hurtig bid morgenmad i kantinen. Efterfølgende var vi placeret enten på operationsgangen,
i ambulatoriet eller i skadestuen. Der var her god fleksibilitet i programmet og vi havde mulighed for selv at ønske om specifik placering indenfor særlige interesseområder.
Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi blev fordelt på operationsstuerne enten som første assistent eller sammen med en eller flere yngre læger.
De ældre kirurger var generelt læringsmindede særligt overfor de yngre læger og som studerende var der mulighed for at lære rigtig meget. Vi fik lov til at suturere,
brænde, klippe og enkelte gange selv indsætte skruer eller fridissekere afhængig af operatør.
Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt og spænder fra mindre indgreb som tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, kraniotomier,
samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap transplantationer. På MEEI er der omkring 10 operationsstuer disponible for øre-næse-hals kirurgiske
operationer og med et tæt pakket operationsprogram, der varer til 17-18 tiden giver dette et særdeles stort patientflow.
De dage vi ikke tilbragte på operationsstuen var vi i ambulatoriet eller i skadestuen.
I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor diverse subspecialer. Effektiviteten var imponerende og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte timer, så man
måtte holde tungen lige i munden som medfølgende medicinstuderende, for ikke at blive hægtet af. Andre læger havde bedre tid og brugte meget energi på at undervise.
I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, fik vi mulighed for at se patienter med blandede problemstillinger som eksempelvis: BBPV, akut otitis media, epistaxis
osv. Specielt i skadestuen kunne vi selv få lov at se patienter og efterfølgende diskutere dem med en speciallæge. I fællesskab lagde vi så planer for videre udredning og
behandling. Dette fik vi sommetider også mulighed for i ambulatoriet. Som dansk medicinstuderende skulle man lige vende sig til den mindre restriktive brug af CTscanninger og den høje frekvens af MRSA infektioner. Både skadestuearbejdet og ambulatoriedagene var utrolig lærerige og lægerne søde og imødekommende.
Generelt er arbejdsmentaliteten imponerende. De yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer hvorfor de
bliver så dygtige og erfarne på forholdsvis kort tid. En dansk 37-timers arbejdsuge er derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel slutter man dagen af med aftenstuegang, ved en 17 tiden, når den sidste operation er overstået. Her foregår også overlevering til den yngre læge der har aften-nattevagten.
Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Her er meget forskning og mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet samlet under
et tag. Der er en diversitet i patienter indenfor ØNH-specialet, og så har vi ikke engang nævnt det amerikanske hospitalsvæsen, som er en oplevelse i sig selv. Københavns Universitet dækker udgift til flybillet med maximalt 5000 kr. Alle andre udgifter som kost, logi, rejseforsikring og malpractice forsikring dækker man selv. Vi
kan varmt anbefale opholdet for studerende med interesse for ØNH.
I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalet:
Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk
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studietilbud og annoncer

Ugens tilbud fra studenterpræsten og Co – Uge 8,
2013
Myter? Jamen, det står i avisen!
Som du har kunnet læse i MOK de sidste to mandage, så
handler dette semesters føljeton fra studenterpræsten
og undertegnede om myter – især dem, der er forbundet
med forestillinger om kirke, kristendom, tro og andet i
den boldgade. For der er – ved Gud! – mange myter i omløb. Den store udfordring er selvfølgelig at skille myter
fra Sandhed. Eller fra ”den anden slags” sandhed.
Der er jo ofte mindst et gran af sandhed, selv i en myte.
Myter kan bruges til at forklare noget, der ellers er
uforklarligt, kompliceret eller bare svært at begribe.
Myter er historier, der er til at forstå, som har et –
relativt – klart budskab, og som man kan forholde sig til.
Myter giver sandheder en slags krop, som Sandheden ellers ikke har og gør det muligt at fortælle og genfortælle
sandheden.
Så myter kan sagtens være sande uden at være Sande.
Sandheden fortælles på flere måder og - som Nicolai har
antydet - så er noget så håndfast og ”Sandt” som tal og
dertilhørende statistik et fremragende grundmateriale,
når myter skal skabes.
Gentagelse er et andet grundelement. Når en historie –
sand eller Sand – er blevet fortalt og hørt tilstrækkeligt
mange gange, så får den en Sandhedskarakter, som alene
kommer af gentagelsen og en derved langsomt svækket
kritisk sans overfor historien. Det sker helt umærkeligt,
og det kan vække stærke følelser og voldsomme reaktioner, hvis man sætter spørgsmålstegn ved historier og
vaner, som er blevet gentaget så ofte, at mennesker har
bygget deres tilværelse på den dermed opbyggede sandhedsværdi. Det gælder ikke kun områder der har med
religion at gøre, men ”livssandheder” i al almindelighed.
Og hvis noget har stået i avisen, så virker det stadig et
langt stykke hen ad vejen Sandheds-etablerende.

Dette og meget mere ser vi nærmere på i løbet af foråret.
Venlig hilsen
Lise Lotz
Akademisk medarbejder
Tilbud i foråret - og gastronomisk studietur til
Brügge i efteråret
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
Uge 40 (tirsdag til søndag)
Studietur til Brügge, Belgien
Studieturen til Brügge vil lægge stor vægt på god mad og
det fællesskab, der opstår, når mennesker spiser og drikker sammen. Vi vil selvfølgelig også se på byens smukke
arkitektur, de flamske malere og andre seværdigheder
kendt ikke mindst fra den sorte komedie fra 2008 ”In
Bruges”.
Prisen for turen er fra 3300 for studerende. Der vil være
tillæg for eneværelse og mulighed for tilkøb af særlige
gastronomiske og/eller historiske oplevelser.
Læs mere om turen under ”Begivenheder” på vores side
på Facebook. Tilmelding og yderligere info kan fås hos
Lise Lotz lotz@adm.ku.dk. Både Lise og Nicolai deltager
i turen.
________________________________________________
På Studentermenighedens side på Facebook (www.
facebook.com/smikbh) og i folderen, der kan findes ved
studenterpræstens kontor, kan du finde omtale 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

Hvor går grænsen?
Sex er uden tvivl kommet for at blive, men hvordan
forholder vi os til de etiske spørgsmål, som opstår,
når flere og flere får børn uden at have sex? Og
hvordan håndterer man seksuelle afvigelser, der
udfordrer gængse moralske normer?
”I ’Helt uden grænser’ er filosoffen i overført forstand
steget ned i den dampende undergrund, hvor
seksualiteten udfolder sig helt uden grænser.”
Kristian Østergaard, Jyllandsposten

Jacob Birkler
152 sider • Kr. 180,- (vejl.)

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

annoncer
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Medicinstuderende søges!

(7. semester, rul 3, CEKU hold 27-38)
I kan nå det endnu!
Der er fortsat ledige pladser på Virtuel Patient
studiet (du skal have læst alle 6 semestre på KU).
Få den perfekte start på semestret; øv dig i at
bruge de journaloptagelseskneb du lærer på
kurset i objektiv undersøgelse, arbejd hjemme
med 4 medicinske cases en uge og få praktiske
erfaringer med at skrive de første 2 journaler i et
trygt miljø, med erfarne simulerede patienter.
For at få flere med i studiet, så studiet får større
vægt, har jeg udvidet muligheden for at komme
til introduktion.
• DAG1 foregår på CEKU d. 18-21/2 i tidsrummet kl 8-16 (du skal kun være her 1,5 time).
• Derefter skal du arbejde med 4 patientcases
hjemme i en uges tid før DAG2.
• DAG2 vil være på CEKU d. 25,26 eller 27/2
i tidsrummet kl 15-21 (du skal kun være her 3
timer).
Al uddannelsesforskning viser at anvender man
nyligt lærte færdigheder på flere forskellige
måder, anvender man dem i forskellige situationer og flere gange - så bliver man bedre. Det
her er altså din chance for at få trænet og omsat
den teori du lærer på CEKU til praksis, før du
skal ud i klinikken og anvende din viden!
Lidt citater fra deltagende studerende fra rul 1
og 2.
Hvad kan stud. med. på dit niveau bruge det
virtuelle patientprogram til?
• "Få styr på hvordan man skriver en journal,
optager en anamnese. Man får virkelig et godt
billede af hvad man mangler at få mere viden
indenfor"
• "Det er en rigtig god måde at repetere hvad
man har lært inden for medicin og giver samtidig
en mere praktisk vinkel på dette end der bliver
gjort i undervisningen."
• "Giv mere afslappet, naturligt og målrettet
journal optag. Samt få indsigt i hvordan de
forskellige patienter i forskellige specialer
præsenter sig."
Om mødet med de simulerede patienter:
• "Det var sjovt at opleve, hvordan patienter
reagerer på de spørgsmål man stiller, og hvor
mange oplysninger man kan få på meget kort tid.
Og det var rart at få mulighed for at øve sig i, at
styre samtalen og få relevante oplysninger ud af
patienten. Og opleve, at det allerede var noget
lettere anden gang."
• "Det er meget anderledes at sidde med en rigtig
person i forhold til web-cases, så det giver en
endnu mere realistisk træning i journal optag.
Web-casene var en god forberedelse til at møde
de simulerede patienter, så det var ikke lige så
angstprovokerende som da vi første gang havde
SPK1 :)"
• "En langt mere ægte situation af casene.  En
tryg situation at teste sin spørgeteknik."
Hvad har du lært ved at deltage i studiet?
• "Jeg har lært om de sygdomme og differentialdiagnoser, som jeg har arbejdet med i casen. Jeg
har lært hvor vigtigt det er at gå systematisk
til værks i en anamneseoptagelse, men jeg har
især fået lyst til at læse mere på de sygdomme,
som de simulerede patienter havde. Det giver en
enorm motivation til at lære mere om den givne
sygdom, når man har siddet over for et rigtigt
menneske som "har fejlet" denne sygdom."
• "En mere rolig og struktureret fremgang i
mødet med patient."
• "At jeg skal øve mig i at få en god struktur på
samtalen, for at komme hele vejen rundt, og få
spurgt godt ind til de væsentligste ting for den
pågældende patient. Og at det ikke er så farligt,
som jeg frygtede, at optage journal!"
Honorar: 400kr
Rikke Malene Jepsen, Forskningsassistent og
Læge, CEKU og DIMS
Sms til 27209007 eller skriv til rikke.
malene.h.g.jepsen@regionh.dk med navn, mail,
CEKU hold nr og dato for hvornår du kan være
med på DAG1 og DAG2.
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Awkwars

Storyline: PJ
Paint: Mille

PJ?

PJ, er du ok?

Ja, jeg er bare helt vildt stoked over,
hvor meget den her stribe ligner et flag

Kæft en idiot...

Basisgrupper
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Blå blink!

Større muskler med Pubmed

"Bigger, stronger and faster! – but how"
Vi i SIMS (Studerendes Idrætsmedicinske selskab)
forsøger at finde svaret. Bo Belhage gav os i oktober
2012 et indblik i hvordan vi blev hurtigere, og hvad
videnskaben havde at sige på det område. Mange
har fortrudt, at de ikke mødte op til dette yderst
interessante oplæg. Så derfor må I ikke snyde jer selv
igen !
Nu er det nemlig blevet tid til at finde ud af, hvordan
vi så bliver større og stærkere. I den forbindelse har
SIMS fået biokemikeren/biologen Anders Nedergaard,
som bl.a. har en PhD indenfor muskelbiologi, til at
gøre os klogere på hvordan muskler vokser, og især
hvad der er videnskabeligt belæg for og hvad der er ren
"broscience".
Anders Nedergaard aka Incognito er kendt fra diverse
træningsfora, hvor han har skrevet artikler til bodylab.
dk, bodybuilding.dk, videnskab.dk, Iform.dk og mange
andre. Derudover kan man følge ham på hans blog:
www.Kropblog.dk

SATS månedsmøde + ekstraordinær
generalforsamling

Onsdag d. 6. marts kl. 16.15 i loungen i studenterhuset
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst: Besøg hos akutlægebilen
3. Nyt fra udvalg: Traumedage 2013 – tilmelding åben!
4. Arrangementer 2013: Næste arrangement: ”læger uden bremser” d. 20 marts kl. 15.30 i store mødesal
Hvordan går det med at få planlagt de kurser og
foredrag til foråret?
5. Eventuelt:

Har du benzin i blodet er dette noget
for dig!
SATS tager en tur på hovedbrandstationen torsdag d. 28 feb. kl. 16.15, hvor
akutlæge Christian Svane vil fortælle om
livet som læge med 200 km/t og vise bil
samt udstyr frem.
Tilmelding foregår fra d. 13 feb. kl. 18 på
www.sats-kbh.dk og er kun for medlemmer (man kan som ikke-medlem ligeledes
melde sig ind på hjemmesiden). Max 20
pladser – så vær vaks på tasterne!

Ekstraordinær generalforsamling:
Godkendelse af vedtægtsændringer
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”.

Det er gratis at deltage.
Arrangementet er også for kvinder!!
Det hele finder sted torsdag den 21/2 klokken
17-19 i Miniauditorium 2 lok. 29.01.32 (Altså et af
miniauditorierne ved tandlægerne)

Foredrag om de

Intern Medicinske specialer

PUMUI inviterer til
informationsaften.

Endokrinologi:

Drømmer du om at gøre en forskel? Kunne du tænke
dig at arbejde frivilligt i Liberia?
- Uanset om du har udlængsel, er skabs-tropemediciner
eller om du blot har interesse for at høre om
spændende erfaringer fra Liberia, er du hjertens
velkommen til informationsaften ved PUMUI
Mandag d. 4. marts 2013 kl. 16.30 i Store Mødesal
PUMUI indbyder til en hyggelig eftermiddag, hvor
de netop hjemkomne expats, Christian Vestergaard
og Mathias Melgaard, fortæller om deres oplevelser,
berigelser og udfordringer ved arbejdet på Foya Borma
Hospital i Liberia.
PUMUI søger expats til efteråret 2013, så her har du
muligheden for at undersøge, om det kunne være noget
for dig!
Efterfølgende afholdes den årlige generalforsamling,
hvor alle, der har lyst, kan blive og deltage.
Med venlig hilsen PUMUI

Allan Vaag
Klinisk professor
Overlæge
dr.Med

26. februar kl. 17.00 i lille mødesal.

Reumatologi:
Bevægeapparatets medicinske
sygdomme: behandling og perspektiv
Hans Daniel Hansen
Overlæge

Ansat som overlæge ved reumatologisk afdeling på Køge sygehus.
26. marts 2013, tid og sted følger.

Basisgruppen GO afholder
Temamånedsmøde om Urogynækologi
d. 25/2 kl. 17 i Aud. 29.02.30.

Ved du hvad Urogynækologi indebærer? En funktionel
blære og tarm er et vigtigt aspekt i både sociale og
fysiologiske sammenhænge. Specielt efter en fødsel
kan mange kvinder føle, at de har mistet kontrol over
deres krop. De kan opleve inkontinens, problemer
i forbindelse med toiletbesøg etc. Urogynækologi
omfatter udredning og behandling af sygdomme
vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære,
urinrør og endetarm.
Kom og hør overlæge i Urogynækologi, Monica
Wedell Topp fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på
Hvidovre Hospital fortælle meget mere om specialet.
Nyd en kop kaffe/Thé og et stykke kage, mens du bliver
klogere på specialet og få mulighed for at networke i
pausen.
Du kan også læse mere på Facebook: GO – Gruppen
for medicinstuderende med interesse i gynækologi og
obstetrik.
På glædeligt gensyn i GO!

Temamånedsmøder

Eorta (basisgruppe for folk med interesse for de intern medicinske specialer)
afholder fortsat temamånedsmøder der
har til formål at introducere den studerende til de forskellige intern medicinske specialer. Foredragene er ca. af en
times varighed og vil bestå af to dele:
først en introduktion til specialet,
dettes fordele og ulemper, en typisk
dag i ambulatoriet og en typisk dag som
vagt-havende. Dernæst vil foredragsholderen snakke lidt
mere specifikt om noget
der er “hot” indenfor det
pågældende speciale.
Du behøver ikke være
Eorta-medlem for at
deltage, og der vil være
kaffe og kage.

Nefrologi:
Hypertension og nyrerne
Poul Michael Freese
Overlæge
dr.Med
Ansat som overlæge ved nefrologisk
afdeling på Herlev hospital.
30. april 2013, tid og sted følger.

Hæmatologi
Daniel El Fassi
1. reservelæge
ph.d.
Ansat På Rigshospitalets hæmatologiske klinik.
28. maj 2013, tid og sted følger.

Basisgrupper
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Skal du rejse her til foråret og efterlader du en tom bolig i KBH, eller har du bare
for meget plads i din lejlighed? Og vil du gerne tjene lidt penge på det? SÅ SE
HER!
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom den næste måned, eller har du et ekstra
værelse du vil tjene lidt penge på, hvorfor så ikke være generøs, og lej den ud til en
medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cashhelt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned.
Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
• Skal have en seng eller sovesofa
• Adgang til bad
• Adgang til køkken
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret,
eller blot ønsker mere info,
så er det nu du skal skrive til bolig.exchange@gmail.com .

Synes du allerede nu, at semesteret er læsetungt? Så giv dig selv
chancen for en kæmpe oplevelse
til efteråret og byt læsesalene ud
med et spændende klinikophold
i et 3. verdensland; Vi har pt. 3
restopslag til udrejse med PIT
Bwindi, Uganda (okt-dec):
Hospitalet rummer mellem 70
og 100 patienter af gangen på
voksen-, børne- og gyn/obs afdelingerne. Behandlingen overses af
3 læger, samt en administrerende
overlæge. Tidligere PIT’ere har
i stor udstrækning fået frihed til
at indgå som vigtige elementer
i hospitalets drift, under kyndig
vejledning.
Indlogeringen på hospitalet sker
i ”guesthouse”, et hus med to
værelser, stue, køkken og bad, lige
ved siden af hospitalet. Det koster
150 dollars om ugen for kost og
logi. Der er stor aktivitet omkring
hospitalet, og efter endt arbejdsdag
spilles der ofte volleyball med de
lokale, ligesom der i weekenden
ofte holdes fester med de ansatte
fra hospitalet.
På hospitalet gives der også
mulighed for at komme med på
”out-reach” til mindre landsbyer
i området, der ikke har anden
adgang til sundhedsvæsnet.
Kirinda, Rwanda(sept-nov)
Hospitalet ligger i en lille landsby
i et frodigt område vest i landet.
Personalet består af 7 læger, og der
er 130 sengepladser, som er inddelt
i fire afdelinger: fødselsafdeling,
pædiatrisak afdeling, intern
medicin og kirurgisk afdeling.
Hospitalets ansatte og patienterne
snakker 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!). Turistmæssigt tilbyder
Rwanda blandt de eneste i verden
muligheden til at tage på bjerggorillasafari.
Hospitalet er et nyt samarbejde

med PIT, så man kan forvente at
være nogle af de første PIT-studerende afsted. 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 det
kan være enormt spændende at
være afsted som de første og være
med til at starte samarbejdet op.
Opuko, Ghana (sep-nov)
Dette mindre landsbyhospital
ligger halvanden time fra landets
næststørste by Kumasi. Hospitalet er omgivet af regnskov på alle
sider. På hospitalet er der 40 sengepladser, og deres hovedområder
er skadestuebehandling, general
outpatient care (ambulatorie), intern medicin, pædiatri, obstetrik,
gynækologi og general surgery. Da
det er et relativt nyåbnet hospital,
har de generelt gode faciliteter:
moderne operationsstue, endoskopi-udstyr, ekg-apparat, ultralyd,
laboratorie, veludstyret apotek
samt en ny ambulance. Hospitalet
tilbyder en billig bolig, som deles
af besøgende læger/studerende.
Vi har haft to hold studerende
dernede før og lægen på hospitalet
har arbejdet på et andet PIT-hospital før, så han er bekendt med
vores kvalifikationer, og glæder sig
meget, til der kommer PIT-studerende derned og hjælper ham.
For at blive udsendt med PIT skal
man have bestået 8. semester
og samle 5 kg hospitalsudstyr til
hospitalet. Man kan søge hospitalerne alene eller sammen med en
anden. Alle klinikopholdene er af
tre måneders varighed, hvor man
er fuld tid på hospitalet.
Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com senest d.
1. marts med angivelse af navn og
semestertrin. Vedhæft eventuelt
aktivbevis fra PIT. Højt semestertrin og eventuelt aktivbevis
prioriteres højere.

Sexekspressens vinterseminar 2013
Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en masse søde mennesker?
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 7. -10. klasse?
Har du lyst til at informere unge om prævention, første gang, følelser
m.m.?
Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 8. marts til søndag d. 10.
marts, hvor Sexekspressens årlige vinterseminar finder sted.
Weekenden vil bl.a. byde på:
seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver
mulighed for at komme med ud at undervise
spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder
festlig underholdning
Så uanset om du er ny eller gammel i Sexekspressen, bliver det en
weekend, du sent vil glemme. Det eneste du skal gøre er at skrive til
6xseminar@gmail.com, hvorefter du vil få tilsendt en mail med informationer og en formular, der skal udfyldes - senest onsdag d. 6. marts
(HUSK tilmeldingen ikke er gyldig før du har udfyldt formularen).
Det koster 150 kr. at deltage, hvilket dækker mad, fællestransport og
gode oplevelser. Så skynd dig og meld dig til, da der er begrænsede
pladser.
Vi glæder os meget til at se dig i Sexekspressen – ”Panums hyggeligste
basisgruppe”
HUSK månedsmøde torsdag d. 7. marts kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum - mødet vil indeholde: valg af forskellige ansvarsposter, sjove icebreakers m.m. Og som altid er der efterfølgende hygge
og fællesspisning.

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

Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab

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	
  

	
  

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)	
  

	
  

	
  	
  

	
  
	
  

SUTUR	
  2	
  

Du	
  står	
  på	
  operationsstuen	
  i	
  sterilt	
  og	
  den	
  kære	
  doktor	
  skal	
  til	
  at	
  lukke	
  festen.	
  SÅ	
  
er	
  det,	
  at	
  han	
  siger:	
  ”Kunne	
  en	
  gæv	
  mediciner	
  som	
  dig,	
  ikke	
  tænke	
  sig	
  at	
  
suturere?”	
  Du	
  kan	
  nu	
  vælge	
  at	
  reagere	
  på	
  flere	
  måder:	
  

1) Kigger	
  skeptisk	
  på	
  ham	
  og	
  spørger	
  om	
  det	
  er	
  en	
  joke.	
  
2) Går	
  i	
  panik	
  og	
  løber	
  ud	
  på	
  det	
  mindre	
  sterile	
  toilet	
  og	
  gemmer	
  dig.	
  
3) Takker	
  ja	
  og	
  laver	
  et	
  mega	
  sejt	
  sutur	
  på	
  patienten,	
  som	
  får	
  det	
  
flotteste/mindst	
  synlige	
  ar	
  nogensinde.	
  

LÆR	
  DET	
  FØR	
  DIN	
  LÆSEMAKKER! 	
  

	
  

Der	
  er	
  21	
  ledige	
  pladser.	
  

Tilmelding	
  på	
  www.saks-‐kbh.dk,	
  som	
  starter	
  d.	
  19/2	
  kl.	
  16:00.	
  	
  

For	
  at	
  deltage	
  skal	
  du	
  være	
  medlem	
  af	
  SAKS,	
  samt	
  have	
  deltaget	
  i	
  sutur	
  1	
  
eller	
  have	
  anden	
  relevant	
  erfaring.	
  

Kursuspris:	
  50	
  kr,	
  betales	
  kontant	
  på	
  dagen.	
  

Kurset	
  afholdes	
  tirsdag	
  den	
  26/2	
  kl.	
  17-‐20,	
  lokale:	
  31.01.38a	
  

	
  

Sutur	
  2	
  er	
  for	
  dig,	
  der	
  har	
  deltaget	
  i	
  sutur	
  1	
  og	
  nu	
  gerne	
  vil	
  have	
  genopfrisket	
  og	
  
videreudvikle	
  dine	
  teknikker.	
  Vi	
  går	
  videre	
  med	
  forskellige	
  suturteknikker,	
  
eksempelvis	
  intrakutan	
  og	
  gentoftesutur,	
  samt	
  lapteknik	
  eller	
  andet	
  underviseren	
  
har	
  inden	
  for	
  sit	
  speciale.	
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RUS-introduktion - efterår 2012

Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.
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10.15 - 11.00
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Tirsdag den 4/9

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

Hold 106

Tirsdag den 4/9

11.15 - 12.00
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Hold 107

Torsdag den 6/9

12.15 - 13.00

13.15 - 14.00

Hold 108

Torsdag den 6/9

13.15 - 14.00
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Rabat
på kitler!
FADLs lægevikarkurser

Vidste du, at du med nogenstående kode kan
til FADLs
Lægevikarkurser på
i København
starter mandag den 3. september
fåTilmelding
30% rabat
på laboratoriekitler
stetoskop.
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere
dk?
om tilmeldingen og de enkelte kurser.
Koden er: fadl8467a
Læs mere på de efterfølgende sider.
Man skal da ihvertfald bruge kittel på 1. - 6.
semester

Det sker i sep/okt
» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
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Anmeldelse: Blåt Chok
Forfatter: Jørgen Olsen
Forlag: Forlaget Odysseous v. Jørgen
Olsen
Udgivet: 2012, 204 sider
Pris: E-bog 49kr, Paperback 99kr
Af PJ og Mille/
MOK-red

Som
op
mod
100%
af Jer
efterhånden
ved, så har
vores kære
studieleder
Jørgen Olsen
formået/begået/bedrevet
en roman, som
det seneste
stykke tid har
været genstand
for en vis mængde
opmærksomhed;
ikke blot i universitetskredse, men helt
op i Weekendavisens
fyldepenssvingende
pejsestuer. Dette skyldes
ikke
blot det interessante faktum at en
højt estimeret forsker og universitetsboss under egen damp har udgivet
et stykke af sit livsblod i papirsform,
men i særlig høj grad på grund af de
mildest talt chokerende sexscener, som
bogen/handlingen ikke beskæftiger sig
helt lidt med. At ”debatten”, hvis der
har været en sådan, har handlet så
meget om bogens erotiske elementer,
gør ifølge disse anmeldere ikke romanen fuld retfærdighed, eftersom der
her er tale om en bog, som primært er
en kriminalroman, og kun lejlighedsvis åbner op for karakterernes mørke,
perverse sider, i nogle scener, som man
ganske vist aldrig har set mage til før.
Mange af Jer har hørt rygter om bogen
og dens indhold, og her kommer altså
en grundig analyse af debutromanen
fra Panums nyeste kriminalforfatter!
”Blåt Chok” foregår rundt om
et betændt administrations- og
forskningsmiljø på Panum, hvilket
følges tæt af journalister såvel som
politi. Romanen følger en række
personer, men den helt centrale figur
er universitetslektor og forsker i
molekylærbiologi Paul Bruhn, hvis liv
egentlig mest består i at balancere sin
professionelle identitet, og sit højst
perverterede og seksuelt forvirrede
jeg. Paul Bruhn er mildest talt
omniseksuel, og introduceres meget
tidligt i bogen med følgende ord: ”han
er til urin, gummi, lak, transseksuelle,
mænd, dyr, unge piger, gamle kvinder,
hvide, brune, gule, røde. Ingen race,
ingen isme må være uforsøgt”. Ja så
er stilen sgu sat! Og det må siges at

anmeldelse
læseren får lov at overvære en hel del
af Paul Bruhns udskejelser i mange
af disse ismer. Han er derudover
amatørforfatter, og arbejder på en
måske
sand, måske usand,
historie om en
påstået veninde,
som blev giftet
væk som ung
teenager til
en mand i
40’erne, og
som har
levet i et
lykkeligt
seksuelt
forhold
med
denne
mand
lige

siden.
Arbejdet med
bogen holder Paul
Bruhn, meget forståeligt, dybt
hemmeligt, men en dag får en ung
kvindelig journalist opsnuset den
saftige historie om den højt estimerede
universitetslektors leg med pædofile
tanker, som han påstår beror på en
sand historie. Julie, den kvindelige
journalist, og Jeppe, en freelance
journalistkollega, beslutter at grave
i sagen – og pludselig er Paul Bruhn
jaget vildt. Politiet bliver sat på sagen,
og pludselig begynder folk at dø….
Så vi har her at gøre med en klassisk
krimi – der er nogen der dør, og vi
skal finde morderen, og vi følger en
politimand og et par journalister i
hælene mens de forvirret forsøger at
løse mysteriet. Alt imens vi også følger
Paul Bruhn, som vi hele vejen igennem
er lidt i tvivl om har rent mel i posen.
Er han virkelig bare en pervers
singlemand i overgangsalderen,
eller er han kriminel, ja morder?
Denne tvivl på karakterernes
protagonisme er et gennemgående
tema i bogens personhistorier – ingen
af karaktererne er 100% gode eller
100% onde. Og det er netop her,
sexscenerne kommer ind. Jørgen
Olsen formår nemlig, ifølge disse
anmelderes mening, på effektiv vis
at åbne op for nogle båndknyttende/
frastødende følelser hos læseren,
i det at han tør/behøver at vise os
menneskets mørkeste, ulækreste,
mest fornedrende sider. Scener i
swingerklub, hos dominatrix, på hotel
med en voldsspsykopat, er særdeles
godt og livagtigt beskrevet, og man
tager ofte sig selv med øjnene klistret
til papiret, tæerne godt krummede og
kæben hængende langt, langt nede

under tungebenet. ”Sex”scenerne er
et glimrende træk i Jørgen Olsens
forfatterskab, og skaber en stemning,
hvor man aldrig kan føle sig helt
tryg – jeg sætter sex i gåseøjne, for
ikke en eneste gang bliver der dyrket
nogen form for sex, som man kan få
børn af. I det hele taget er det et fedt
træk ved en krimi, som man altså
ikke ser hos nogen som helst af alle
de skandinaviske femikrimiforfattere,
som helt ærligt ikke laver andet end
at udspytte variationer over den
samme falsk sungne sang år ind og
år ud – alene af den grund bør man
give Jørgen Olsen en chance, for
den er i sandhed et frisk bud på en
skandinavisk krimi.
Bogen er skrevet i sort/hvide nuancer
med blå som den eneste beskrevne
farve. Så godt som aldrig bliver andre
farver nævnt. Om dette har været
et forsøg på at opnå den samme
kraft som pigen i den røde frakke i
Schindler’s liste er ikke vist, men
det kommer mere til at minde om
de gule taxaer i adskillige New York
fotografier, der efterhånden kan købes
i enhver middelmådig interiørbutik.
Det manglende arbejde med sproget
i romanen, kommer desværre i flere
tilfælde til at overdøve den gode
intention. Især replikkerne bliver
i overdøvende mange tilfælde så
kummerlige at man krummer
tæerne mere end til de før
omtalte sexscener. Eksempelvis:
”Jeg troede da du havde set
det før! Så skal jeg altså
til at indstille TV’et igen.
Pokkers!”. Den mekaniske
dialog minder mest af alt om
en e-mail/facebook-korrespondance,
og man spørger sig selv, om Jørgen
Olsen nogensinde har hørt en samtale
imellem to mennesker – folk taler
altså ikke sådan i virkeligheden!
Selve historien har flere plottwists,
som lever fuldt ud op til hvad man
kunne forvente af en krimi. Desværre
virker det som om Jørgen Olsen er for
opmærksom på at han ikke vil tabe
folk, og de udpenslende forklaringer
af diverse retsgenetiske undersøgelser
ødelægger rytmen i historiens ellers
fængende øjeblikke. Som krimi er
bogen tynd. Plottet er overfyldt med
huller, og det lader til at Olsen har
presset en ellers udmærket idé til en
kriminalhistorie ind på alt, alt for få
sider. Alt for mange detaljer står hen i
det uvisse, og læseren må simpelthen
holde tungen lige i munden for at
holde rede i alle de bittesmå detaljer,
som ellers til sidst kommer til at
betyde alting. Mest af alt minder Blåt
Chok om Dan Túrell’s ”Mord-serie” –
elendig krimi, men alligevel i den grad
en bog, der er værd at bruge sin tid
på. Ja, lad os endelig svinge os op til at
kalde Jørgen for Panums Dan Turell
– lad os opkalde interimklubben efter
ham!

Du skal læse Blåt Chok hvis:
- Du har en aften tilovers til at læse
en bog, som er noget ud over det
sædvanlige
- Hvis du er pissetræt af røvkedelige
femikrimier
- Hvis du vil kunne blære dig over for
din læsemakker med at have læst Blåt
Chok!
- Hvis du ikke vil finde dig i Weekendavisens evindelige opstopperistiske
smagsdommeri
- Hvis du nyder at fordybe dig i karakterernes mørke, mørke sider
Du skal IKKE læse blåt chok, hvis:
-Du blev stødt over at læse Det Forsømte Forår
-Hvis du følger med i TV-serien Dicte
med stort engagement
-Hvis din yndlingsfilm er Forrest
Gump
-Hvis du aldrig, aldrig, aldrig kunne
finde på at se en pornofilm

