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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!
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ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 		
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
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MOK NR. 2 UDKOMMER
Præ-studienævnsmøde i MR se s. 6
MOK på tur til Medicinsk Musion
Generalforsamling i PIPPI se s. 12
Åbent hus på SUND se s. 3
Forniks månedsmøde se s. 12
Traumedage v. SATS se s. 13		
Filosofisk Studenterkollokvium se s. 5
Laaang fredagsbar (få din scorebog 16-18)

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:
		

David skal spille brætspil
HG rydder op efter fredagsbar

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

Søndag:
		
		

Erik skal rydde op på RHK
PJ og Kasper skal spille brætspil,
Mille og Simon må måske være med

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
		
Donaid månedsmøde 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: Peter James Bruhn
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Tirsdag:
		
		

Foredrag v. PUFF se s. 12
Dermatologi foredrag se s. 12
Introaften med bamsehospitalet se s. 12

Denne uges forside: Mok-redaktion
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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:
269 dage

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN
ÅBNE OM:
gammel deadline: -119 dage
ny deadline: 93 dage
FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK!

Dennis 2

Simon G

Mille

studievejledning
Professionel, gratis og anonym hjælp!

Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk - som forhindrer dig i at passe dit studie, er Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe dig tilbage på sporet.
Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende og offentligt tilbud til dig som studerende ved mellemlange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer og socialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk
konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor erfaring med at hjælpe studerende med sociale såvel
som psykiske problemer, og du har mulighed for at være fuldt anonym når du henvender dig til dem. For at
få hjælp af Studenterrådgivningen skal dine problemer have indflydelse på dit studieforløb i en eller anden
karakter.
Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med
koncentrationsbesvær, eksamensangst, manglende mod til at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl om, du
har valgt det rette studie. Herudover kan de hjælpe med personlige problemer som lav selvtillid og selvværd,
nedtrykthed og depression m.m. De kan desuden vejlede og hjælpe ved problemer af mere social karakter,
f.eks. muligheder for hjælp ved sygdom og handikap under studiet og økonomiske problemer.
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til en instans der
kan.
Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle samtaler med psykolog eller socialrådgiver. Indenfor
flere problemstillinger tilbyder Studenterrådgivningen desuden gruppeforløb af længere varighed, f.eks. ved
eksamensangst.
Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivningens hjemmeside:
http://www.srg.dk.
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. Studievejledningen har desuden brochurer om bl.a. stress,
barsel, eksamensangst og perfektionisme som Studenterrådgivningens har udarbejdet. Du er meget velkommen at komme forbi hvis du vil læse mere i disse.
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Overvejer du en anden kandidatuddannelse end medicin?
Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin har mulighed for at vælge en
anden kandidatuddannelse end kandidatuddannelsen i medicin?
Torsdag d. 28. februar 2013 holder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet det årlige Åbent Hus på
Panum Instituttet fra kl. 15.30 – 20.00. I denne
omgang vil kandidatuddannelserne også være
repræsenteret med boder, hvor man kan høre
mere om kandidatuddannelserne og arbejdsmulighederne efterfølgende.
De kandidatuddannelser man har direkte adgang
til med en færdiggjort bacheloruddannelse i
medicin:
Master of Science in Human Biology
Master of Science in Global Health
Bio Business and Innovation Program
(MSc in Bioentrepreneurship): Et
samarbejde mellem CBS, DTU og KULIFE
De kandidatuddannelser man skal supplere for
at få adgang til med en bacheloruddannelse i
medicin:
Lægemiddelvidenskab
Kom til Åbent Hus og hør mere om de nye
muligheder med en bacheloruddannelse i medicin
i hånden.
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for medicin

Infomøde om Prægraduat
Forskningsår

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, Hannover auditoriet
Onsdag d.4. marts kl. 15:15-18:15, 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/

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 d. 6. marts kl. 16.15-17.00.
Program
Kl. 16.15-16.35: Information om prægraduat
forskningsårs-ordningen, dertilhørende regler
og kombinationen med kandidatspecialet/
bacheloropgaven.
Kl. 16.35 -16.50: Information fra PUFF
Kl. 16.50-17.00: 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.

Mangler du også en læsemakker?

Er du lige begyndt på studiet? Har du dumpet en eksamen, eller kender du ikke rigtigt folk på dit semester?
På Studievejledningen ved vi at medicinstudiet kan være både sjovere og nemmere at komme igennem, hvis
man finder sig en læsegruppe eller læsemakker.
Det er derfor, at vi har oprettet en læsegruppe-portal. Her kan du helt anonymt møde en læsemakker på lige
netop dit semester.
Du finder den ved at gå ind på KUnet.dk > Mine Enheder > Bachelor eller Kandidat i medicin > Undervisning > Læsegrupper
Du indsætter et opslag, hvor du søger om en at læse sammen med, og så er det bare at vente indtil din kommende læsemakker finder dig, og svarer tilbage på dit opslag.
Det er ofte mere motiverende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. Som læsegruppe vil I også
kunne udnytte hinandens styrker og på den måde blive stærkere sammen.
Vi håber at I finder hinanden via læsegruppe-portalen på KUnet.dk.
Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

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” på facebook.

annoncer
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Projektmedarbejder søges til
Børneafdelingen Hillerød Hospital

ECCO Courses

Til projekt vedrørende børns selvmordsforsøg
med paracetamol søges en projektmedarbejder til
indtastning af skemaer.

With the key goal of encouraging medical
students to specialise in an oncology related discipline, ECCO is organising two Elective Courses in
Oncology for Medical Students. The first course
will take place in Antwerp (Belgium) from 8 to
19 July 2013 and the second course in Poznan
(Poland) from 19 to 30 August 2013.
The courses provide insight into all aspects of
oncology with both theoretical and practical
sessions.

Du får den nødvendige oplæring og bestemmer
selv arbejdstider etc., ca. 5-7 timer ugentligt.
Mulighed for kandidatopgave eller præscholarstipendiat. Løn efter gældende overenskomst.
Om projektet: Vi bestyrer ”Pædiatrisk paracetamol-database”, en landsdækkende database
vedrørende 8-18 årige børns selvmordsforsøg med
paracetamol. Vi fokuserer på kliniske symptomer, paraklinik samt patienternes psykosociale
baggrund, herunder ønsker vi at belyse hvorvidt
det er muligt at prædiktere patienter i særlig
risiko at udvikle svær leverskade. Det er disse
data vi har brug for hjælp til at indtaste.
Såfremt du er interesseret, bedes du sende en
ansøgning pr. mail til os, vedhæftet relevante
dokumenter.
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.
Projektleder, læge Rikke Hedeland (26715190),
rikke.hedeland@regionh.dk.

The courses are open to students who have
completed their fourth year of studies at the time
of the course. Students will be selected through
a competitive application process. Successful
candidates benefit from free registration and
accommodation as well as a travel grant. Forty
eight students will be selected for the two courses.
The courses have been designated for European
Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS).
Applications can only be submitted electronically
via the ECCO website between 25 February and
21 April 2013.
http://www.ecco-org.eu/Education/MedicalStudents.aspx

Klinisk afprøvning af OxyPrem
I forbindelse med den kliniske afprøvning af
det universitetsudviklede NIRS oximeter (Nær
Infrarød Spektroskopi) OxiPrem søger vi 10 raske
forsøgspersoner.
Du vil blive sat i en stol og få en blodtryksmanchet placeret om overarmen. Først laves
hvilemålinger, herefter vil manchetten blive
pustet op til over 250 mmHg, hvorpå underarmens iltning måles i en 5-8 minutter. Dette gentages til i alt 6 perioder med oppustet blodtryksmanchet
Målet er at teste og sammenligne OxyPrem med
det kommercielt tilgængelige NIRS Oximeter INVOS 5100c. Projektet består af to dele - en test på
den voksne arm og en test på hovedet af nyfødte
født meget før .
Ved brug af NIRS i kortere tid (mindre end 4
timer) er der ingen bivirkninger. Der vil ikke blive
taget blodprøver, vævsprøver eller lignende.
Da afstanden fra overflade til muskulatur er betydende, kan kun personer med en dobbelt hudfold
< 10 mm målt med en Harpenden caliper bruges.
Forsøget varer ca. 3 timer, og der ydes et vederlag
på 450 kr for deltagelse. Vederlaget er skattepligtigt.
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite
(H-1-2012-011) og Sundhedsstyrelsen (01032012).
Er du interesseret, så mail til undertegnede for
mere information.
Med venlig hilsen
Simon Hyttel-Sørensen
Læge, klinisk assistent
Email: shsnirs@gmail.com

Dermatologisk Afdeling Roskilde
Sygehus søger snarest studerende
til Forsknings år

TEMAAFTEN OM LIVET
Foredrag ved ANDERS FOGH JENSEN, filosof og
danse/musikforestillingen THE CONSPIRACY OF SPRING af Mute Comp. Physical Theatre
Mandag d. 25. marts kl. 18.00 – ca. 21.15
Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1799 København V.
Billetter skal reserveres på forhånd. Skriv til billet@mute-comp.dk
Billetpris: kr. 135 / kr. 65.

KL. 18.00 – 19.15
HVORDAN LEVER VI MED DØDEN?
FOREDRAG VED ANDERS FOGH JENSEN, filosof

DANSEhallerne, Store Carl, Pasteursvej 20, 1799 Købehavn V
Døden er ikke en begivenhed i livet, sagde en filosof engang. Og så skulle man ikke bekymre sig mere om
den. Men det er jo tilsyneladende det, vi gør alligevel. For døden er her som det, at vi ved at vi ikke skal
leve altid og at vores kære heller ikke skal, at vi kun har begrænset tid og derfor ikke kan nå alt. Og som
noget vi ikke ved, hvornår indtræffer. Det hører med til at være menneske.
I foredraget vil Anders Fogh Jensen tale om, hvorfor døden næsten altid er med os. Hvad der sker, hvis
man prøver at snyde døden. Og hvordan man kan leve videre, selv om man tænker på døden. De gamle
filosoffer sagde, at hvis man frygter døden, er der to ting, man ikke kan: tænke og elske. Derfor er det
værd at tænke lidt over døden, og især hvordan man forholder sig til døden.

KL. 20.00 – ca. 21.15
THE CONSPIRACY OF SPRING af MUTE COMP. PHYSICAL THEATRE
DANSEhallerne, Store Carl, Pasteursvej 20, 1799 Købehavn V.

Efter foredraget opfører Mute Comp. Physical Theatre danse/musikforestillingen THE CONSPIRACY OF
SPRING - en tempofyldt, rørende og livsbekræftende forestilling, der fornægter døden og stiller
spørgsmålet: Hvad vil du nå inden du dør?

THE CONSPIRACY OF SPRING
kan opleves fra 23. marts –
4. april i DANSEhallerne.
Læs mere på
www.mute-comp.dk

´The Conspiracy of Spring´ tager afsæt i dødsangst og livsglæde, døden som tabuiseret emne, det at kæmpe
for og at fastholde ungdommen, at nå at leve, mens vi faktisk lever og ikke mindst hvad det moderne
menneske gør for at mærke livet – fx ekstremsportens adrenalinjunkies og den drivkraft og vilje, som fylder
mere end selve angsten for at dø. Udtrykket i forestillingen er en blanding af moderne dans, stunt, martial
arts tricking, poesi og livemusik. Martial arts tricking er en ny bevægelsestil der mikser teknikker fra blandt
andet capoeria, taekwondo, parcour, karate og breakdance.
MEDVIRKENDE: Andreas ”ANDY LONG” Nguyen (stuntman og fast medlem af JACKIE CHAN´S stuntteam), tricking/stunt
performer HANNES PASTOR, de moderne dansere STINA MALMGREN og RAPHAËL FERDINAND EDER KASTLING.
LIVEMUSIK af multiinstrumentalisten HENRIETTE GROTH.

Roskilde hospital søger en engageret og motiveret medicinstuderende til et forskningsår på
dermatologisk afdeling. Den studerende tilbydes
at arbejde med de nyeste former for billeddiagnostiske apparater indenfor dermatologien og indgår
i en række forskningsprojekter som omhandler
Optical Coherence Tomography (OCT - både almindelig og HD) samt NIR-målinger på en række
forskellige sygdomme.
De væsentligste indsatsområder er diagnostik af
hudkræft og kvantitering af såvel hudkræft som
inflammatoriske hudsygdomme.
Begge metoder er under hastig udvikling, og de
data der skabes er derfor af betydelig interesse
internationalt. Dermatologisk Afdeling er en
fremtrædende aktør på feltet og i tæt samarbejde
med centre i Belgien, Tyskland, UK og USA. Der
er derfor gode muligheder for at publicere artikler
– også som førsteforfatter.
Der er tale om klinisk forskning og den succesfulde studerende indgår derfor naturligt i Afdelingens møder og andre aktiviteter hvorfor der gives
mulighed for at opnå et godt indblik i klinikken
og en betydelig grad af dermatologisk læring.
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø bestående
af ph.d. studerende og andre forskningsaktive
læger, hvorfor du som forskningsstuderende på
afdelingen vil have rig mulighed for vejledning og
supervision.
Forventet tiltrædelse snarest.
Motiveret ansøgning og c.v. bedes tilsendt undertegnede inden 10. marts 2013.
Gregor Jemec Ledende Overlæge, Professor, Dr.
med.
Mail: gbj@regionsjaelland.dk

annoncer
Filosofisk Studenterkollokvium
Ugentlige oplægsarrangementer hver fredag kl. 15-17 af bachelor-, kandidat- og Ph.d.-studerende i lokale
18.1.59 på Københavns Universitet Amager. Alle er velkomne - studerende såvel som andre. Dertil gratis
kaffe, kage og frugt!
Arrangementet består altid af 45 minutters oplæg og 45 minutters diskussion. Vores oplæg spænder vidt,
både inden og uden for filosofi. Derfor er alle velkomne – uanset uddannelse og forudgående viden. Der
lægges vægt på at diskussionen er fri, men kvalificeret. Derfor ser vi rigtig studerende der allerede har en
vinkel på emnet. F.eks. er oplægget den 1. marts særdeles interessant, hvis man har en basal orienteringsevne inden for nyere neurovidenskab.
Abstracts og anden praktisk information kan findes her: http://www.facebook.com/fsk.kua Vi håber på at
høre nogle veloplagte medicinere byde ind til diskussionen. Vel mødt!
Semesterplan
8. februar – Rasmus Jaksland: Kant og Niels Bohrs kvantemekanik.
15. februar – Stine Djørup: The concept of Scientific Integrity
22. februar – Joachim S. Wiewiura: Gentænkning af homo economicus. En metafysisk udforskning af kapitalismens grundlag.
1. marts – Gustav Hoder: Hvordan erfarer vi andre? I krydsfeltet mellem filosofi og neurovidenskab
8. marts – Sarah Aronstein og Viktoria Skovhus: Prærefleksiv kropslig bevidsthed
15. marts – Simon Domone: Mark of the mental – the extended mind.
22. marts – Jørgen Henneberg: Mexican Standoff: grebet i en sprogfilosofisk betragtning med J. Derrida og
K.E. Løgstrup.
5. april – Nana Kongsholm: Fup eller fysiologi? En filosofisk analyse af ADHD-diagnosens tilblivelse.
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Sommerskole i Global Health
Challenges
Har du lyst til at bruge to uger af din sommerferie på globale sundhedsproblematikker? Copenhagen School of Global Health arrangerer hvert år
en 2-ugers videns-rejse i sundhed og globalisering
med fokus på: globale aktører, sundhedssystemer og sundhedspolitik, sygdomstransitioner,
reproduktiv sundhed, miljø og global sundhed,
menneskerettigheder, katastrofer og humanitær
assistance, mental sundhed og migration, braindrain og meget mere.
TID: 12. august til 23. august 2013
STED: Københavns Universitet
PRIS: KU-studerende: 350 kr (incl. kursusbog).
Ikke KU-studerende: 1900 kr i kursusgebyr incl.
kursusbog
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller
folkesundhedsvidenskabelig baggrund, men alle
faglige baggrunde med interesse for emnet er ve
lkomne!
CERTIFIKAT: Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 9. April 2013
ANSØGNINGSSKEMA: Online på: www.globalhealth.ku.dk/ssghc/
ARRANGØR: Copenhagen School of Global
Health, KU
KONTAKT: Kursus koordinator,
Sandra Villumsen – sandrav@sund.ku.dk

12. april – Rune Nyrup: Perspektiver, Pragmatisme og noget om Verden
19. april – Eirik Gjerstad: Hvorom man ikke kan tale...
3. maj – Mikaela V. Freiesleben: Ghettoisering og parallelsamfund. En diskursanalyse af forestillinger om
fællesskab.
10. maj – Karin Jønch Clausen: Science and religion in political justification.
17. maj – Andreas Wandall og Andreas Markert: Bæredygtig vækst? Om bæredygtighed som samfundsideal.

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.

6 frivillige til Global Health 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.
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!

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!

Mvh

"Nu vil jeg sgu have min Scorebog!"
- Kender du følelsen? Så er det nok fordi
du ikke har været til en af de mange uddelinger endnu. Derfor laver vi uddeling af
Scorebogen 2013 til fredagsbaren d. 1/3 kl.
16 - 18 i Storebar!
OBS: 1. semester kan ikke få den til fredagsbaren. De skal sende en holdrepræsentant over i Studenterhuset til MOKs lokaler
torsdag d. 28/2 kl. 11.45 - 12.15 eller 13.00
- 13.15.

Sandra Villumsen, kursuskoordinator Global Health, KU

De kærligste hilsner fra Scorebogen ;-)

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.
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.

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 Alexander Nygreen og Tobias Todsen
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, MEEI, er idyllisk beliggende ved Charles River i Boston. MEEI er et selvstændigt hospital der, som navnet antyder, kun behandlinger øre-næse-hals- samt øjensygdomme. De deler dog matrikel med Massachusetts General Hospital, hvor den første operation med ether blev udført, hvortil
der er et tæt samarbejde. Boston er en hyggelig by, der er mere ligner europæiske storbyer i arkitekturen end de klassisk amerikanske. MEEI er et Harvard Teaching
Hospital, men Harvard University Medical School ligger dog i en anden del af byen omgivet af flere andre hospitaler. Som "international student" kan man få adgang
til biblioteket ved Harvard Medical School.
Under det 4-uger lange ophold er man kun tilknyttet ØNH afdelingerne på hospitalet. Typisk vil man bruge to uger på hoved-hals kirurgisk afsnit og to uger spredt ud
på de andre subspecialer af ØNH. Under en typisk klinik dag møder man omklædt kl. 06 for at gå stuegang sammen med afdelingens kursuslæger (residents) på de indlagte patienter på hovedhals kirurgisk afdeling. Dette er primært patienter med cancer, som har et længere indlæggelse forløb efter komplicerede kirurgiske indgreb.
Der er afsat en time til stuegang på alle patienter og dette foregår derfor på en noget andet måde end man er vant til herhjemme. Stuegangen ledes af cheif-resident,
der følges af 5-7 andre residents og medicinstuderende. Der bruges derfor omkring 5 minutter pr. patient, som vækkes af en kohorte af læger, der omringer sengekanten. Herefter skal der udover en kort objektiv undersøgelse, anamnese og diskussion af plan også udføres ’sygepleje’ opgaver såsom sårpleje. Som medicinstuderende
har man til opgave at servicere cheif-resident, og har derfor fyldt kittellommerne til bristepunktet med alt det udstyr han/hun måtte have brug for under stuegangen.
Omkring kl 7.45 starter operationsstuerne, OR. Her bliver man typisk bliver tilknyttet en resident som igen er tilknyttet til en speciallæge (attending). Som sidste års
medicinstuderende har vi ”full status", hvilket betyder at man må assistere til operationer. Alt efter operationstype kan være tilknyttet som assistent til femte mand.
Efter operationsprogrammet er afsluttet gennemgår residents alle indlagte patienterne igen til en ’afternoon round’ som typisk er mellem kl. 16-18. En arbejdsuge for
en resident løber derfor op på en 80-100 timer i ugen! Man skal derfor også være indstillet på nogle lange arbejdsdage som medicinstuderende. Udover OR, kan man
også have dage i ambulatorium, radiologiafdelingen eller ØNH skadestuen. Desuden er der skemalagt en del forlæsninger, journal clubs mm. for hospitalets læger, som
man også gerne må være med til.
Speciallægerne er meget subspecialicerede og er ofte ledende inden for deres speciale mht. forskning / forfatter til lærerbøger. Flere af kirurgerne er meget læringsmindede og hvis man kan bevise sikre kirurgiske færdigheder giver de også mulighed for god ’hands on’ under operationerne.
Opholdet anbefales varmt hvis man ønsker at fordybe sig yderligere i ØNH specialet - både praktisk og teoretisk. Derudover er det også spændende at opleve det
amerikanske sundhedssystem indefra.
Alexander Nygreen
Tobias Todsen
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

Præ-studienævnsmøde
Vi er i Medicinerrådet begyndt at indføre præ-studienævnsmøder, som altid bliver holdt onsdagen
inden et studienævnsmøde. Her skal vi diskutere
dagsordenen til det forestående møde og finde
ud af, hvad vores holdning er til de forskellige
punkter. Det har før været et punkt under vores
almindelige møder, men vi har valgt at lave det til
møder i sig selv, så vi har bedre tid til diskussionerne.
Det første af sådanne møder bliver afholdt på
onsdag d. 27. februar fra 18-20. Det foregår i MRs
lokaler i Studenterhuset.
Vi håber på at se så mange som muligt! Det er
ideelt til dig, som gerne vil have indflydelse på
de ting, der foregår i Studienævnet, eller bare vil
høre hvad nævnet egentlig laver i øjeblikket.
Vi ses på onsdag!

Ung flot fyr med stor pik, søger lignende

annoncer
Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
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.
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.
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.
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
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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.
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

redaktionelt
Hej Panum,
Som alle, der er noget værd, ved, er jeg netop blevet
færdig med min 3. semesters reeksamen. I forbindelse
med dette har jeg brændt ikke alene broer men også
gamle noter, og det var pga. dette, at jeg stødte på
den dagbog, jeg åbenbart begyndte at føre som en
slags kognitiv selvterapi (eller noget i den retning).
Jeg vil vælge at fremhæve en passage, som virkelig
illustrerer oplevelsen af at dumpe en eksamen på
universitetet.
Reeksamen dag 1
Jeg skriver dette indlæg i dag efter at være kommet
hjem. Det har været en begivenhedsrig dag, og jeg
tror det er bedst, hvis jeg senere kan vende tilbage til
dagens oplevelser. Jeg husker, da min eksaminator
gav mig nyheden efter en exceptionelt lange votering; han kiggede mig i øjnene og kneb en tåre. ”Simon, jeg havde regnet med mere fra dig.” Jeg vidste
godt, hvilken dom, som ville følge hans ord, men jeg
blev stadig moderat overrasket, da han vred armen
om på mig i et politigreb og pressede mig op ad den
tavle, jeg kort forinden havde brugt til at demonstrere min manglende viden i emnet ”Hukommelse,”
(ja, ja, det er ironisk, at jeg ikke kunne huske ha,
ha. Sjovt. Du er den første, som gør den iagttagelse),
mens censor gnubbede mig hårdt i hovedbunden
med sine knoer. ”Tror du selv, du er bestået, Simon?”
hviskede censor mig i øret. Jeg smilede på trods
af mishandlingen og svarede fortrøstningsfuldt:
”Afgjort!” Min eksaminator og censor slap mig begge
og omfavnede mig simultant og med varme i deres
stemmer udbrød de synkront: ”Selvfølgelig har du
det!” Jeg kunne mærke min ængstelse fordampe

som dug for solen, før de fortsatte: ”Vel at mærke,
hvis succeskriteriet for denne eksamen er at dumpe.
Du bliver aldrig læge, Simon.” Med dette delte de en
high-five, mens jeg stille forlod lokalet.
Udenfor stod min læsegruppe afventende med en
champagneflaske klar; jeg var den sidste i vores
gruppe, som skulle op, og min succes skulle komme
til at afgøre gruppens kollektive. Mit flakkende blik
afslørede min indre usikkerhed, og de fire piger, jeg
kalder min læsegruppe og nærmeste venner på Panum, kunne fornemme min fiasko. Deres glædessmil
veg hurtigt for harme, og midt i min chokagtige
tilstand dukkede jeg mig ikke hurtigt nok…
Da mit syn endelig var frit for blodet fra det sår, den
præcist kastede flaske have givet mig i panden, var
min læsegruppe forsvundet, og jeg tænkte, at jeg hellere måtte bevæge mig over på Rigshospitalet for at
blive syet. Jeg greb min telefon for at søge moralsk
støtte hos min mor. Telefonen ringede fem gange,
før den blev taget. ”Ja, det er Else,” lød min mors
stemme; den vante lyd havde allerede en trøstende
effekt. ”Hey mor, det er Simon. Jeg er sgu dumpet
min eksamen,” startede jeg. ”Simon? Jeg kan ikke
komme i tanke om nogen Simon. Hvem er dette?”
lød min mors stemme undrende. ”Mor, lad nu være,
jeg har brug for din støtte nu. Jeg har sgu aldrig
prøvet det her før.” Min mor svarede mekanisk:
”Den støtte må du få andetsteds. Jeg kender ingen
Simon, og jeg har ingen søn. I hvert fald ikke en,
der er dumpet.” Min mor lagde på, og jeg indså min
skyld. Jeg var nu nået udgangen til Panum, hvor jeg
gik igennem den utåleligt langsomme svingdør og

ud i friheden. Jeg lukkede øjnene og kastede hovedet
bagover, mens jeg indåndede den kølige vinterluft.
Da det begyndte at regne. Syreregn, selvfølgelig. Jeg
trak indenfor igen, men havde glemt mit studiekort,
så jeg blev hurtigt tacklet af en 9. klasses-elev, som
var i erhvervspraktik som universitetsvagt. Da
syreregnen havde fortaget sig, gik jeg ud i det nu grå
og livsløse vejr, hvor jeg endnu en gang forsøgte at
nå Rigshospitalet. På vejen hørte jeg en lille bjæffen
og så igennem mine syreregnsødelagte hornhinder
silhuetten af en hundehvalp og dennes ældre, kvindelige ejer. Jeg havde brug for lidt kærlighed, så jeg
gik i retning af parret og spurgte, om hunden var til
at kæle med. ”Ja selvfølgelig, kære,” svarede damen.
Jeg gik i knæ og rakte ud mod hunden, da jeg hørte
en dæmpet knurren; men det var svært for mig at se,
om hunden rejste børster, mine ødelagte øjne taget
i betragtning. Jeg var netop ved at ae hunden, da
den vrede hvæsen intensiveredes, og jeg mærkede
en enorm smerte i min arm, som jeg forsøgte at
trække til mig. Den gamle dame havde med fråde om
munden bidt sig fast i min fremstrakte underarm.
Kunne denne dag overhovedet blive værre?! Jep.
Da jeg endelig fik vristet hånden fri, kiggede damen
på mig og sagde: ”Nope, jeg har afgjort ingen søn
længere.”

/Simon - stadig MOK red.

Fortsættes ...
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At anmelde revyen er på sin vis nemt, og på sin vis rigtig
svært. En anmeldelse af medicinerrevyen i medicinernes
eget blad vil lige gyldigt hvad have et strejf af en positiv
indstilling. Det manglede da også bare. Men denne
anmeldelse handler ikke så meget om at give 6 stjerner
til vores egen fantastiske revy – den handler sådan set
mere om at mindes et helt fantastisk velorkestreret
stykke studenterhumor, og tænke tilbage på de mange
skægge sketches og grine lidt indeni. Vi vil hellere bruge
spaltepladsen på billeder end på ligegyldig info. Så nu
skriver vi lige en lillebitte smule, og så får du ellers bare
lov til at kigge billeder.
Medicinerrevyen har gennem mange år sat barren
for, hvordan en god studenterrevy skal være. Den har
det hele, god musik, godt skuespil og (især i år) god
koreografi. For revyen har ligesom sidste år været helt
fantastisk at opleve, og vi tænkte selv på, om de må
kunne blive ved med at blive bedre, og i så fald måtte
det kræve noget nyskabelse. Det har de virkelig formået
med en masse gode sketches, hvoraf ingen faldt igennem
– ja, der var sgu underholdning hele vejen. Revybandet
i år var for at sige det ligeud pissegodt – de spillede
virkelig igennem, og det klædte bestemt musikken, at
der var blevet tilføjet to blæsere. Sangerne var også som
sædvanlig rigtig gode. Sludder – de var FREMRAGENDE. At så mange medicinere kan synge så hårrejsende
godt er ligeud skide imponerende, og det er ikke en helt
lille del af grunden til at vi uden nogen tvivl i sinde
kan kalde vores studenterrevy for Danmarks ubestridt
bedste.
At fremhæve visse sketches over andre ville være unfair,
for disse anmeldere er 100% enige om at ALLE sketches
i år var langt, langt, langt over standard. Men vi gør det
alligevel - tjek næste side.
Her er nogle billeder.
Jonas og Peter James/MOK-red

Revy

Revy

MOK's yndlinge
Bedste sketch:
"En mavefornemmelse". Kasper og Daniella trak suverænt flest grin som hhv.
usikker forvagt og skeptisk patient.
Bedste sang:
"Helt i skoven". En badass spejdertrup
synger om deres badass liv. Det var sjovt
Bedste tæppetrækker:
"Highlights". Tak for at minde os om
hvor forfærdelige frisører er!
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basisgrupper

KOM TIL IMCC KØBENHAVNS FØRSTE FÆLLESMØDE PÅ TORSDAG D. 28 FEBRUAR KL. 17.15 i Studenterhusets Lounge - mødet
er både for nye interesserede og "gamle" imcc'ere.
Og hvad sker der så på et fællesmøde?
Temaet for årets første fællesmøde er hvordan man gør det spændende for nye interesserede medlemmer, at blive en del af ens gruppe, og hvordan
man holder fast i nye medlemmer.
Varighed af mødet er 1,5 time.
Dagsorden:
17.15 - 17.20:
Navnerunde og velkomst
17.20 - 17.30:
Det sker i forårsemestret 2013: Kom og hør hvilke fede kurser, nationale weekender og endda internationale ophold du kan komme med på.
17.30 - 17.45:
Kom og hør hvad der sker i år i IMCC's forskellige aktiviteter, når grupperne fremlægger deres plan for semestret.
17.45 - 17.55:
Nyt fra lokalbestyrelsen: Hvad vil vi med IMCC i år 2013 - Hvor lægger vi fokus og hvad skal vi ændre/holde fast i?
17.55 - 18.00:
Pause
18.00 - 18.40:
Newcoming Session for nye medlemmer - introduktion til IMCC og hvilke muligheder du har som medlemmer
"Aktive medlemmer i projekterne" diskussion og snak for "gamle" imcc'ere. Her giver vi konkrete værktøjer og deler erfaringer omkring, hvordan man
skaber rammerne for aktive medlemmer.
18.40 - 18.45:
IMCC Kbh. Forårsfest - Sometime i maj. Det bliver så godt! Kom og hør mere.
Der vil være snacks, frugt, kage, kaffe i stride strømme og andet lækkert til mødet - Kom glad!
Efter mødet er der fælles spisning med vin og sodavand for dem der gider - HUSK kontanter !
Vi glæder os til at se jer! Har du spørgsmål så skriv til kbh@imcc.dk

IMCC DanPal
Holder månedsmøde med introduktion, om fremtidige aktiviteter i gruppen samt om udsendelse til Palæstina.
Alle er hjertlig velkomne! Også
dem der ikke er medlemmer af
IMCC endnu :)
Studenterhuset, 26. feb. kl.17

Donaid månedsmøde
1/3 del af pårørende fortryder at have sagt nej til
organdonation 4 mdr. efter deres beslutning.
De fortæller de var midt i sorg, da de skulle tage
stilling til spørgsmålet og ikke vidste hvilket
ønske den afdøde havde!
Har du taget stilling til organdonation? Synes du
det er vigtigt at andre gør det?
I Donaid arbejder vi for at få flere til at tage stilling til organdonation – uanset hvilket valg man
måtte tage. Er du interesseret i at høre mere om
Donaids arbejde, så er du mere end velkommen til
månedsmøde:
Mandag den 4. marts kl. 18 i studenterhuset til
kaffe, kage og en masse hygge
Kærlig Hilsen
Donaide

KLINIKOPHOLD MED PIT
Vil du på klinikophold med PIT (Praktikanter I Tropikerne) foråret 2014?
Vi har hospitaler i Afrika, Filippinerne og Indien. Ansøgningsfrist er den 15. marts.
Find mere information på imcc.dk/pit.
RESTPLADSER EFTERÅR 2013
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. 4 restopslag til udrejse med PIT.
Bwindi, Uganda (okt-dec)(frist 1. marts)
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)(frist 1. marts)
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, pædiatrisk
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)(frist 1. marts)
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.
Maua hospital, Kenya (frist 8. marts)
Maua Methodist Hospital ligger centralt i Kenya, omgivet af nationalparker og under 100 km fra Mt. Kenya. Hospitalet rummer 270 patienter på 45 afdelinger; Medicinsk,
kirurgisk,gyn/obs, pædiatrisk og en stor out patient department. Hospitalet er stort af sin type, og beskæftiger et stort antal læger og clinical officers, så der er stor mulighed for faglig
vejledning, samt udvikling af gode sociale forbindelser. Boligforholdene på hospitalet udgøres af værelser på 10 kvm. i et hus der deles med sygeplejestuderende, og stilles til rådighed
for udvekslingsstuderende for et meget beskedent ugentligt beløb.
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 /8. marts for Maua, Kenya med angivelse af navn og semestertrin. Vedhæft eventuelt aktivbevis fra PIT.
Højt semestertrin og eventuelt aktivbevis prioriteres højere.

basisgrupper
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FREDAGSBA-AR!!!!one-two
ordningen. Lad vær at
pisse udenfor. Stop.
Stop.

MOK-GRAM:
Så er det heldigsvist alleredeste snart
første fredag i
måneden igen. Stop.

Valuta:
Bring Cash.

DU glæder dig. Stop.
Men husk - der er
regler, og regler skal
overholdes. Stop.
Døren: Efter klokken 17 skal man
selvfølgelig benytte
"hovedindgangen" for
at komme ind på Panum,
ja du skal hele vejen udenom, ingen undtagelser. Stop.
Gæster: Du kan medbringe en ven evt fra
DTU, men kun een per

studiekort. Stop
Åbningstider:
Fredagsbaren åbner kl
11 og lukker kl 24,
baren lukker kl 23.30.
Surprise. Stop.
Miktion:
Benyt dig af tissetur-

Foredrag om de

Intern Medicinske specialer
Endokrinologi:

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.

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.
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Indkaldelse til
generalforsamling i Pippi
Onsdag d. 27/2 kl. 17:00 i lille
mødesal
Er du interesseret i pædiatri?
Har du lyst til at være aktiv i en basisgruppe?
Så kom til generalforsamling og hør hvad der skal
ske dette semester. Det bliver rigtig hyggeligt
og man kan sagtens blive valgt ind i bestyrelsen selvom man er helt ny, hvis bare man er
engageret.
Program:
- Velkommen til Pippi – introduktion til de nye
- Gennemgang af dette semesters program
- Valg af ny formand, næstformand og bestyrelse
Alle er velkomne og der vil være kaffe og kage

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:	
  

Introduktions-aften med
Bamsehopitalet!
Går du rundt med en
lille Bamselæge
inde i maven?
Så er Bamsehospitalet lige noget for dig! Kom og
hør mere om, hvad vi laver, og hvorfor du skal
blive bamselæge til vores introduktionsaften.
Det hele foregår tirsdag den 5. marts kl. 17:15 i
Loungen i Studenterhuset, og der vil naturligvis
blive serveret kaffe og kage.
Vi ses i Bamsehospitalet – Panums suverænt mest
bamselicious basisgruppe!

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)	
  
	
  

	
  

	
  	
  

Interesserer du dig også
for dermatologi?
Daniel Thaysen Petersen og Kim Katrine Clemmensen, som begge forskningsårsstuderende på
Dermatologisk Afdeling på BBH, holder oplæg om
spændende forskning indenfor dermatologi!
Daniel vil fortælle om sine to projekter:
1) Projekt omhandlende betydningen af UVeksponering inden laserbehandling.
2) Projekt om betydningen af UV-eksponering
efter laserbehandling.
Kim vil også fortælle om sine to projekter:
1) Projekt baseret på en klinisk database over
allergier, som går ud på at beskrive forskellene i
allergimønstre hos atopikere og ikke-atopikere.
2) Arbejdspladsinitieret interventionsstudie, hvor
Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital
underviser rengøringspersonale i forebyggelse af
håndeksem.
Tirsdag den 5. marts kl. 18-19 i Studenterhuset.
Alle interesserede er meget velkomne. Der vil som
altid være god stemning og forfriskninger.
Se mere på facebook.

FORNIKS arrangerer
“Den bevidstløse patient”
Torsdag den 28. februar holder FORNIKS
(Foreningen af neurointeresserede københavnske studerende) månedsmøde for alle
nysgerrige.
I den anledning får vi besøg af neurolog
Mette Lindelof fra Riget, der vil holde
oplæg om håndtering af den bevidstløse
patient.
Efter oplægget holder vi månedsmøde,
hvor du selvfølgelig også er velkommen.
Sædvanligvis afsluttes mødet med, at
dem, der har lyst, finder noget aftensmad i
nærheden.
Seancen finder sted torsdag, den 28. februar, kl. 17 i Panums studenterhus. Ingen
tilmeldning påkrævet.

FORNIKS

Vel mødt til månedsmøde i Panums mest
“brainy” basisgruppe.

PUFF inviterer til
Foredrag om posterpræsentation
Foredraget finder sted d. 5. marts kl. 16.15 i
lokale 29.01.32.

Dagsorden for foredraget:
•   Fra ide til artikel
•   Lidt om forhistorien dvs. abstract og reviewing
•   Abstract sessions
•   Layout og praktiske tips
•   Afslutning med fremvisning af gode og dårlige
eksempler
Foredraget varer ca. 45 min.
Foredragsholdere: Morten Ruhwald og Troels
Christiansen
Vi glæder os til at se jer!
PUFF afholder ordinær generalforsamling 2013
d. 5. marts i lokale 29.01.32
efter foredraget om posterpræsentation (kl 16.15).

basisgrupper
TRAUMEDAGE 2013!!!
KATASTROFEMEDICIN!
Tsunami / jordskælv / vulkaner / flystyrt / strålingsulykker!
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:
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”.

GO-TEMAMÅNEDSMØDE OM
GYNÆKOLOGISK CANCER

Torsdag d. 28 februar kl. 14 – 15.30 ca.
står vi nogle stykker fra SATS foran
læsesalen / panumbib og fortæller om
hvad traumedage er og hvorfor du som
studerende absolut ikke må gå glip af
dette fantastiske arrangement som vi
har stablet på benene fra d. 3. – 5. Maj
2013!!

Blå blink!
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.
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SATS afholder kursus i

Akutte Procedurer
Kurset er tidligere kendt som “Metodekursus 1”. Det er et kursus hvor
der øves anlæggelse af pleuradræn,
intraossøs adgang og nødtracheotomi
på donationsmateriale (mors)
Torsdag den 7. marts 2012 kl. 16.00 –
20.00
Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 50 kr. Der forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold, svarende til indgrebene,
dvs. bestået 3. sem.
Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra
mandag d. 25. februar kl. 16.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen
sker efter først-til-mølle.
Med venlig hilsen SATS
Dennis Karimi
Monika Afzali

Tilmelding foregår fra d. 13 feb. kl.
18 på www.sats-kbh.dk og er kun
for medlemmer (man kan som ikkemedlem ligeledes melde sig ind på
hjemmesiden). Max 20 pladser – så
vær vaks på tasterne!

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

DATO: Torsdag den 7. marts
TID: 17.00-19.00
STED: Lokale 42.1.01, i Pavillonen

Imens du spiser kage og drikker en koptår
kaffe, vil Claus Høgdall, professor i gynækologi
– landets førende ekspert i gynækologisk cancer
– berige dig med viden om, hvilke cancerformer
kvinder kan få i underlivet, og hvordan man
behandler dem.
Kom glad! Måske bliver du inspireret til et emne
til din kommende bachelor- eller kandidatopgave?
Vi glæder os i hvert fald til at se dig!

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.

studietilbud
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge
9, 2013

at det i hvert fald i semestrene overstiger 37,5 timer
om ugen.

præst Nicolai Halvorsen og keyboardspiller Jesper Bo
Hansen

Danske studerende er dovne!

Men det handler jo ikke kun om hvor meget tid de
studerende bruger, men også om de rent faktisk
gennemfører. Her har en OECD rapport vist, at danske
studerende har den 4. højeste gennemførselsprocent i
verden. Det overrasker nok nogle. Flere studiechefer
spår, at dette tal vil falde, hvis man sløjfer det 6. SU år.

Lørdag den 27. april kl.
10.30 – Liseleje
Filosofisk fugletur

Vi forlader den religiøse sfære for en stund. De fleste
studerende er i øjeblikket optaget af regeringens SUreform og den debat, der udfolder sig i den forbindelse.
Her er det blevet hævdet at ”danske studerende
er dovne”. Dette udsagn kommer bl.a. (ikke overraskende) fra Dansk Industri.
Men er det sandt eller er det en myte? Det vil jeg
forsøge at afgøre.
Ganske uvidenskabeligt vil jeg sige, at jeg selv var
eksemplarisk doven i min studietid. Og det var de fleste
af mine medstuderende også. Den gennemsnitlige
studietid for teologer lå dengang omkring 10 år i en uddannelse, der var normeret til 6 år (indregnet propædeutiske sprogfag som græsk og latin, som de fleste
skulle tage). Så i forhold til 1980erne er de nuværende
studerende ikke dovne, men derimod meget flittige.
Dette gælder generelt for studerende på KU. De er
hurtigere end tidligere med et gennemsnit på 6,6 år
ifølge en af de seneste undersøgelser. Men det fremgår
af samme undersøgelser, at forsinkelserne ikke er
jævnt fordelt. De mere skoleprægede - dvs. strukturerede og undervisningstunge uddannelser som f.eks.
medicin - har en endnu lavere gennemførselstid. Hvis
studerende gennemsnitligt har en lidt længere studietid og det primært gælder humaniora-studerende, så
må det betyde at andre (bl.a. medicinstuderende) har
en betydeligt kortere.
Det påpeges også i konklusionen af Rigsrevisionens
rapport om forskningsbaseret undervisning, at der er
en sammenhæng mellem mængden af undervisning og
de studerendes aktivitet.
Min egen uvidenskabelige fornemmelse af medicin- og
tandlægestuderendes aktivitet er, at det er særdeles
højt. For en del studerendes vedkommende antager jeg,

Til sammenligning viste en amerikansk undersøgelse
fra 2010, at mindre end 60 % af de studerende på
højere uddannelser i USA har gennemført inden 6 år.
Men hvad lærer de studerende af al denne aktivitet?
Meget tyder på, at de hurtige og meget flittige studerende mest lærer overfladisk udenadslære, hvorimod
den kritiske og selvstændige videns tilegnelse har
sværere vilkår. Dette mener Berit Lassesen, der adjunkt på Center for Undervisning og Læring på Aarhus
Universitet. Hun får det sidste ord.
»Der vil altid være enkelte dovne studerende, der slipper afsted med at springe over, hvor gærdet er lavest,
men der er også masser utrolige dygtige studerende,
der knokler helt vildt, og det i virkeligheden foretager
sig er overfladelæring, fordi de ikke har lært andet, end
at det vigtigt med karakteren til næste eksamen.”
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
________________________________________
Highlights fra programmet
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, studenter-

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.
________________________________________
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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen :)
Mvh studiesalsvagterne

Fredrik(FH), Simon (SA),
Charlotte (CK), Jonas (JG) og
Claudia (CC).
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gøgl
af: Mille Andrea og PJ/ Mok-red

Mok på tur: Zoologisk Museum

Klokken lidt i ti en frostkold fredag
formiddag, finder jeg mig selv på en bænk
foran Zoologisk Museum. Ivrigt ventende på
dagens største begivenhed, vuggestuebørnene
i deres lidt store flyverdragter der vraltende
løber mod døren idet den åbnes. PJ er
forsinket, og mine fingre fryser. Men det var
hele ventetiden værd.
Indenfor i varmen får vores KU-studiekort os
gratis ind til udstillingen, og vi kan herefter
kæmpe os igennem horder af børnefamilier og
vuggestueekskursioner, op på 5. sal hvor det
hele sker.

PJJr!

kaskelot og en random bardehval, som blot
er et udpluk af samlingen, der ellers holdes
hemmeligt i museets kælder. Hele turen kan
afsluttes med fællesbillede sammen med to
plastikskeletter. Vi lader være og bevæger os i
stedet på en vandring fra pol-til-pol, som er en
af museets andre udstillinger.
Men tiden går i godt selskab, og vi når kun
til Texas inden tiden er inde til at bevæge os
mod underetagen hvor Nephila-edderkoppen
fodres kl. 11. Vi er ikke de eneste der er
blevet fristet af tilbuddet, og da flokken
bevæger sig fra introduktion til edderkoppens
organer til selve fodringen smutter vi i stedet
til tegneværkstedet. Her kan man prik-tilprik tegne et edderkoppespind, og farvelægge
sin yndlingsedderkop, såfremt man har
en sådan. Ellers kan man fortsætte til de
mere etablerede kunstneres fortolkninger af
edderkoppers verden, bl.a. en række skåle
med udgangspunkt i forskningsprojektet om
edderkopper på euforiserende stoffer (hvis
nogle skulle have misset dette forunderlige
projekt var konklusionen at edderkoppernes

Mille Andrea Jr!

Ansigt til ansigt med en fjerklædt
dinosaur, beslutter vi os for at starte
med evolutionsudstillingen. Vi efterlader
de vinterferieholdende familier hos
fuglene, og følger The Sandwalk, der fører
igennem Darwins bedrifter fra falleret
medicinstuderende, over landsbypræst og
turen med HMS Beagle, til hans indelukkede
sidste år og udgivelsen af Arternes oprindelse.
En udstoppet søløve har fået tilsat lyde, og
et hul med skvulpende vand. Ved bagvæggen
kan man nyde synet af dyr i alle afskygninger,
og hvis man ikke falder i svime over skelettet
af netpythonen, som vi bliver enige om at der
slet slet ikke er plads til i min stue, kan man
fortsætte til de to udstillede hvalskeletter, en

Awkwars
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store Danmarks-udstilling, der bærer præg
af dyr der kompenserer for et eller andet
med overdimensionerede gevirer, og ikke
mindst mammutreplikaen, der danner kø
af fotograferende folk, der forhindrer os i at
komme tilbage til fuglene, hvor vi startede
og dermed sidste etape af turen rundt på
Zoologisk Museum. En fugl har mistet
hovedet og en anden er bare blevet erstattet af
et skilt der fortæller at den forventes tilbage
snarligt. Fugle har aldrig været blandt mine
dyreverdensfavoritter, og udstillingen rykker
ikke rigtig ved dette udgangspunkt.
Vi beslutter os for at holde inde her, og
gemme anden gennemgang til en anden
dag og i stedet gå i souvenirshoppen. Hvor
man udover det obligatoriske souvenirshop
indhold, blandt andet kan finde en lyserød/
hvid enhjørning på tilbud, eller en bog med en
komplet gennemgang af Danmarks udstilling
en, hvis man var nervøs for at man havde
misset noget.
Vi forlader museet, og føler os en smule mere
kulturelle. Men med en lille skuffelse over
ikke at have været en tur i hvalkælderen.
”Hvorfor?” Er et godt spørgsmål, men man
skal vel have en grund til at tage tilbage til
Zoologisk museum. Eftersom de ikke skifter
udstillingerne så tit, så må man jo gemme
lidt til næste gang man har lyst til at benytte
den gratis entre, og ikke vil tage på geologisk
museum efter denne har udlånt sin dinosaur
udstilling for at erstatte denne med blomster.

PJ!

Milla Andrea!

spind blev påvirket af deres stofindtag, men at
projektet ellers ikke havde nogen funktion).
Hvis man i barndommen har besøgt Zoologisk
Museum vil man formentlig huske den

Storyline: PJ
Paint: MIlle

PJ, må MOK overhovedet
bringe tegninger af mine
bryster?

Hva?
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redaktionelt

Horisontalt
1.
Et superduper alternativ til kebab i shawarma
3.
Den mest normale mekanisme for regulering af endokrine kirtler.
7.
Denne del af hjernen skrumper ved langvarig angst
10.
"Fyrtøjet" bør rebrandes som ...
13.
Færdiggør sætningen "Man skal ikke æde kattelort pga. risikoen for..."
18.
Den S-formede del af tarmen
19.
Denne form for skitzofreni er særligt ustruktureret.
20.
Denne celle laver myelin i CNS, på den nice måde.
21.
Psykiatrisk lidelse hvor man let mister opmær...
22.
Denne virus har i sidste uge hærget Egmont Kollegiet.
Vertikalt
2.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

All your base are belong to us.
Dette er bare noget du skal spørge om...
Klassisk genetisk forandring.
Når man oplever at en psykisk sygdom ikke er en del af en selv,
maligne neoplastiske forandring i kritelvæv.
Kønskirtlerne
Grundstof der kan hjælpe polariserede bier
Who run the world?
Medicinsk ord for den lille grønne fugl der gør dig blind!
Billede af patter.
Når tarmen går i stå
Mindste funktionelle enhed i en muskel.
Denne celltype er udover B-lymfocytter og makrofager den eneste APC.

Tillykke til Asher, Tilde og Vibe for at have løst krydsen i sidste uge.
Kasper og David /mok-red (PJ sad ved siden af)

