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MOK

DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads

TORSDAG
Cykl’ i klinik med FADL - se side 8
RH og Bispebjerg forsøger venskabsordning

til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

FREDAG
Laaaang fredagsbar i klubben.

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

Johan flytter sammen med sin kæreste.

SØNDAG
Johan forlader MOK-redaktionen.
...til fordel for at tage med Andrea i kirke.

MANDAG
MOK’erne mødes på MOK - men stirrer bare
tomt ud i luften. Der er nemlig ikke mere
MOK i år.

TIRSDAG

UGENS REDAKTION

Albin

Alice

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen før påske.

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Redaktionen
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æsning,
Drop al eksamensl

nu skal vi hygge!

Svarene finder du

1.
Alberte og Preben er lige blevet venner med Line
og vil gerne vide hvornår Lines fødselsdag er. Line

giver dem 10 forskellige mulige datoer:
15. maj		
16. maj		
19. maj
17. juni		
18. juni
14. juli		
16. juli
14. august
15. august
17. august
Hun fortæller derefter hvilken måned det er, men kun
til Alberte, og hvilken dag det er (men ikke måned)
kun til Preben.
Alberte: Jeg ved ikke hvornår Lines fødselsdag er, men
jeg ved at Preben heller ikke ved det.
Preben: Først vidste jeg det heller ikke, men nu ved
jeg det.
Alberte: OK, så ved jeg nu også hvornår Lines
fødselsdag er.
Såå, hvornår er Lines fødselsdag?

|

på s. 16

2. Du er på en eller anden måde endt
op i et stort rum med 3 døre. Bag den
første dør findes dødelig giftig gas. Bag
den anden dør findes lejemordere med
knive. Bag den tredje dør findes to løver
der ikke har fået noget at spise i flere år.
Hvilken dør bør du åbne?

4. Go’ gammel Sudoku

3.

5. EN Klassiker: Monty Hall-problemet
Antag, at du medvirker i et tv-program, og du får
givet muligheden for at vælge mellem tre døre: Bag
en af dørene er der en bil; bag de to andre en ged.

Sammenlign triangel A og triangel B. Hvordan er
hullet i triangel B opstået egentlig?

Du vælger en dør, lad os sige nr. 1, og spilstyreren,
som ved, hvad der er bag dørene, åbner en anden
dør, lad os sige nr. 3, bag hvilken der befinder sig en
ged. Han spørger dig nu: “Vil du hellere vælge dør
nr. 2?” Er det nu en fordel af vælge om?
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ANNONCER

Astmamedicin og doping – kan vi finde dem der
snyder i dopingprøverne?
Forskningsstuderende søges til et 1-årigt projekt om astmamedicin og dopingkontrol.
Astma er hyppigt hos sportsatleter der dyrker udholdenhedssport på højt niveau. UltraLangtidsvirkende beta2-agonister er en forholdsvis ny astmamedicin der virker længere
tid på luftvejene, men for at bruge disse skal man have en særlig godkendelse - en såkaldt
TUE (TherapeuticUseExemption).For at slippe for denne administrative byrde og gøre
dopingkontrollen bedre evner dette projekt at etablere et niveau i urinen der kan skelne
mellem doping og normalt forbrug af Ultra-Langtidsvirkende beta2-agonister.
Forskningsmiljø
Projektet kommer at foregå på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital
som er et stimulerende forskningsmiljø med 6 PhD-studerende, 2 postdocs og 2 professorer
samt flere medicinstuderende, sygeplejersker og laboranter.
Arbejdet
Som forskningsårsstuderende vil du i samarbejde med den PhD-studerende få ansvar for
træning og undersøgelser af forsøgspersonerne. Desuden vil du få dit eget artikelprojekt og
kendskab til såvel statistik som videnskabelig artikelskrivning. Der vil også være rig mulighed
for at blive involveret i andre forsøg. Projektet kan være led i 5. semesters kandidatspeciale
og der er mulighed for forlængelse med 6 måneder.
Ansættelsen
Stillingen: Fuldtidsansættelse (37 timer ugentligt)
Løn:
10 000 kr./mdr.
Varighed: 6-12 måneder
Tiltrædelse: Efter aftale
Deadline for ansøgning: Mandag d. 17 december 2018 kl. 12.00.
Hvem søger vi?
Du skal være medicinstuderende i gang med din kandidat. Du skal være god til at samarbejde
da vi i vores forskningsenhed lægger stor vægt på tværfaglig sparring mellem alle
uddannelsestrin. Endvidere, skal du gerne have interesse for sport, fysisk aktivitet og sygdom.
Hvis du er den vi søger!
Kontakt Læge og PhD-studerende Erik Hansen på erik.soeren.halvard.hansen@regionh.dk.
Vedhæft en kort motivation og et CV så hør du fra os inden længe!

Diagnostisk Enhed på Herlev Hospital søger en medicinstuderende med interesse for klinisk kræftforskning
Diagnostisk Enhed på Herlev Hospital arbejder med en spændende gruppe af patienter,
som erhenvist pga mistanke om cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.
Vores forskning er målrettet tidlig cancerdiagnostik mhp. hurtig iværksættelse af behandling
og bedring af prognose.
Vi søger en medicinstuderendesom ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning og med
interesse for at arbejde med patienter under udredning for cancer. Du vil få tilknyttet en
hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge) mhp. at sikre god supervision.
Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med mulighed for førsteforfatterskab eller medforfatterskab.
– Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale.
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Løn
Dine arbejdsopgaver:
–Dit eget delprojekt evt. med artikelskrivning
–Inklusion af patienter
–Blodprøvetagning og bestilling af blodprøver
–Dataindtastning i klinisk database
Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdeleneller slutningen af bachelordelen
Der skal dagligt inkluderes patienter, og det forventes at du møder alle hverdage. Dog er
der stor fleksibilitet i arbejdet. Du skal kunne starte senest 1-2-2019 og gerne før.
Såfremt du er interesseret, så kontakt overlæge Claus Larsen Feltoft pr mail(claus.larsen.
feltoft@regionh.dk) og fortæl kort om dig selv og din motivation for stillingen, så vil vi
efterfølgende kontakte digmhp. samtale. Skriv desuden hvis du har spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 14-12-2018.

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Hvem søger vi:
Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især
i relation til HPV.
Hvad kan vi tilbyde:
Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved
hjælp af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med mistanke
om hoved-hals-kræft, og tager en blodprøve på disse inden de efterfølgende indgår i
det traditionelle udredningsprogram. Hvis patienten har kræft inkluderes de efter endt
behandling desuden i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan opspore
recidiver.
Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt,
og erfaring med blodprøvetagning.
Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og ph.d., læge, Christian
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte senest februar 2019, men gerne før hvis der er
mulighed for det. Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes
at du efter oplæringsperioden kan tage 1-2 vagter om ugen. Der er ikke semesterkrav,
men det er en fordel hvis du er over halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have
arbejdet flere år frem.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål.
Ansøgningsfristen er d. 14/12-2018

Mentorer/støttepersoner søges til studerende på KU!
Søger du et studiejob, og samtidig ønsker at gøre en forskel, så er det her måske noget for dig!
Vi søger mentorer/støttepersoner til studerende med psykiske funktionsnedsættelser.
Din mentorrolle kan fx bestå i at hjælpe din mentee til at få overblik over pensum, overholde
frister, skabe strukturere over studiet samt indgå i det sociale.
Et støtteforløber på ca. 20 timer pr.semester, og man aftalerselv at mødes med sin mentee
efter behov.
Vi tilbyder:
- Et selvstændigt og udviklende job.
- Indflydelse på egne arbejdstider.
- Faglig sparring med andre mentorer.
- Workshop og supervision.
- Et job der styrker dine formidlingskompetencer.
- Undervisning som en del af jobbet.
- Løn efter overenskomst.
Du er:
- Studerende på en videregåendeuddannelse.
- Struktureret og god til at bevare overblikket.
- Empatisk med gode formidlingsevner.
Som en del af dit ansættelsesforhold skal du deltage i workshops og supervision med
Studenterrådgivningen. Disse aktiviteter er obligatoriske og aflønnes.
Er dette noget for dig, så send din ansøgning til sps@duos.dk og skriv "KU – mentor" i
emnefeltet eller ring til SPS-kontoret på 36347900 for at høre nærmere.
Du kan også oprette en profil på vores hjemmeside www.duos.dk, hvor du på vores jobplakat
kan finde alle vores mentorstillinger og søge specifikt.
Vi glæder os til at høre fra dig!
NB! Vi søger lige nu særligt mentorer fra; science, datalogi, jura, medicin og det
samfundsvidenskabelig fakultet.

ANNONCER

Medicinstuderende søges at assistere
forskergruppe på Dansk Hovedpinecenter
Vi søger en medicinstuderende til at hjælpe til med registrering, indtastning og
arkivering af forskningsdata. Ansættelse fra 1. januar 2018, eller snarest herefter.
Baggrund: Vi er en mindre forskergruppe på Dansk Hovedpinecenter der forsker i
ansigtssmertelidelsen trigeminusneuralgi, der søger en stud.med ansat på timebasis, til at
hjælpe os med forefaldende registrerings-, indtastnings- og arkiveringsarbejde.
Forskergruppen blev etableret i 2012 for at afklare nogle af de mange videnskabelige
spørgsmål om sygdommen som endnu mangler at blive besvaret: Hvad de kliniske
karakteristika for patientgruppen, hvad er årsagen til sygdommen og hvordan vi behandler
disse patienter på bedst mulig vis? Forskergruppen vokser, hvilket opgaverne med
registrering af data, indtastning af div. kontrol og spørgeskemaer og arkiveringsopgaver,
også gør. Derfor har vi brug for netop DIG!
Kvalifikationer: Du er stud.medgerne på kandidatdelen. Du er engageret, arbejdsom,
grundingog selvstændig i dit arbejde. Og har tid til at hjælpe os 8-10/uger de næste 6 – 12
måneder. Det er vigtigt at du er grundig og har sans for at holde system i mange papirer
og store databaser.Vi arbejder i Access og RedCap, så hvis du kender til disse programmer
er det en fordel, men ikke et krav. Hvis ikke du har vil du blive lært op af en PhD studerende.
Opgaver: De primære opgaver er at registre indkomne data på nye patienter i klinikken,
indtaste data i Access og RedCap og arkivere. Tidspunktet for hvornår arbejdet udføres kan
du være med til at planlægge. Vi kan tilbyde 8-10 timers arbejde/ uge fordelt på 1-2 dage.
Hvis du skulle have tid og lyst til evt. at skrive kandidatopgave hos os er der rig mulighed for
at vi finder noget spændende for dig at skrive om. Ex. Genetisk disposition af TN i familier
med hyppigrapportering af ansigtssmerter. Du vil blive timelønnet med løn efter gældende
overenskomst ca. 130kr/time.
Hvor: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet –Glostrup.
Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. januar 2019, eller snarest herefter.
Ansøgning: Send motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og et kort CV tilph.d. studerende,
læge Anne Sofie Schott, mail Anne.Sofie.Schott.Andersen@regionh.dk eller til PhD
studerende Tone Heinskou, mailtone.bruvik.heinskou@regionh.dk
Ansøgningsfristen er den 18. december 2018.
Spørgsmål: På vores hjemmeside (https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-linikker/
neuro/neurologisk-klinik/dansk-hovedpinecenter/Sider/default.aspx) kan du finde
information om Dansk Hovedpinecenter og den generelle forskning på centeret. Hvis du
har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til at kontakte ph.d. studerende,
lægeTone Bruvik Heinskou (tone.bruvik.heinskou@regionh.dk, telefon 3863 3525.

NY bogudgivelse med patientperspektiv.
Bogen ”Livsmod & Livsglæde – på trods” med forord af
lægerne Lisbeth og Klaus Boss
Lisbeth Boss bruger den tillige, når hun underviser
kræftpatienter og deres pårørende i sit arbejde for
Kræftens Bekæmpelse.
9 kvinder og mænd i alderen 28-66 år med diagnoserne
muskelsvind, sclerose, kræft, skrumpenyre, cystisk fibrose,
parkinson, cerebral parese og blodprop i hjertet fortæller
direkte til læseren, hvordan de finder livsmod til at have
livsglæde – på trods af uhelbredelig sygdom. Indeholder
medicinsk diagnosebeskrivelse v/ reservelæge Kamilla
Hansen.
Overskud går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne.
Også som e-bog og epub.
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Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende
Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med
regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk
Selskab for Distriktspsykiatri
Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne
børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver
præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør
eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør
desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre
disse.
Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense,
Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire
medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.
Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 11. januar 2019 til:
rvi@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri
Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske
Regioners hjemmeside.
Bedømmelsesudvalget:
Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Teamleder Mikkel Lambach
Formkrav:
• Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen kan ikke deltage igen.
• Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
• Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, hvis den skal indgå i konkurrencen.
• Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv med
undtagelse figurer/tabeller samt referenceliste.
• Der må maksimalt være 6 tabeller/figurer.
• Der må maksimalt medtages 40 referencer.
• Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for at
medtage abstract, bilag m.v. – såvel abstract og bilag vil imidlertid tælle med i de 18.000
anslag.
• Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.
• Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes
selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger 2 nye demonstratorer til våd
studiesal med ansættelse primo 2019
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG
STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 6. december 2018.
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STUDENTERTILBUD

Slip for lodtrækningen, der kan sende dig til
Jylland, Fyn eller Bornholm

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

Som noget helt unikt, har Region Sjælland netop fået mulighed
for at tilbyde dig karrieremuligheder med sammenhængende
uddannelsesforløb der inkluderer Klinisk Basisuddannelse
uden om den gældende lodtrækning. Du slipper dermed
for udsigten til at tilbringe din KBU i Jylland og på Fyn eller
Bornholm.

Kære Studerende
Vi har kun et enkelt arrangement tilbage i dette semester, så jeg vil ønske jer en god jul samt
held og lykke med eksamen. Jeg har tre gudstjenester i julen, hvor I er meget velkomne.
Det er 23. december kl. 11 (Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans Torv), 24. december kl. 15
(Simeons Kirke på Sjællandsgade) og 26. december kl. 10 (Simeons Kirke¬¬)

Hvis du vælger at tage kandidatuddannelsen i Region Sjælland, kan du få en dispensation,
så du slipper for KBU lodtrækningen og Region Sjælland kan dermed tilbyder dig et helt
unikt uddannelsesforløb.Udover garanteret basisuddannelse i Region Sjælland vil op til 10
læger hvert år blive tilbudt en introduktionsstilling i valgfrit speciale.
I samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
og Region Sjælland etableres der fra forår 2019 et nyt og spændende uddannelsesspor i
kandidatuddannelsen på Sjællands Universitetshospital.
Sporet er en del af optakten til et øget optag på medicinstudiet og en komponent i et
endnu tættere samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet og Region Sjælland.
Samarbejdet betyder blandt andet, at Region Sjælland vil synliggøre de mange muligheder,
der er for at fortsætte i Klinisk Basisuddannelse og videreuddannelse frem til speciallæge i
regionen, for derved at kunne tiltrække og fastholde dygtige og motiverede yngre læger.
Herudover tilbydes du:
• Studiemiljø tæt på klinikken, hvor du studerende får en tæt kobling mellem teori og praksis
• Praktikophold i akutberedskabet i Region Sjælland med ophold i vagtcentralen, akutbil
& ambulance
• Mentor-mentee ordning med fokus på dine mål og udvikling
• Tilbud om betalt sommerophold i almen praksis
• Tilbud om lægevikariater, hvor du får mulighed for at udvikle dine kliniske færdigheder
• Mulighed for fordybelse, indflydelse & medbestemmelse i hverdagen gennem hele din
studietid
• Campusmiljø med nybyggede undervisningsfaciliteter, hjemstavnslokale & arbejdsstationer

Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla
Kom til dette afbræk efter din dag på læsesalen eller til undervisning! KU’s studenterpræst
Camilla står for ½ times tekst- eller digtoplæsning og refleksioner i Hans Tausens Kirke
på Islands Brygge. Der er ikke tale om en traditionel gudstjeneste, men et kort puste- og
hvilerum, hvor du kan slippe tankerne fri og glemme dagens faglige anstrengelser.
Tid og sted: 2. onsdag i hver måned kl. 17-17.30.
Den sidste dato i dette semester er 12. december.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden,
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsten står desuden til rådighed for personlige samtaler.
Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller
telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde mig på
kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

De kan læse mere under Det Gode Lægeliv eller på KUnet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Nørgaard, konsulent i Region
Sjælland, på e-mail: ku-medicin@regionsjaelland.dk /telefon: 93 57 66 26 eller Patrick Lorien,
projektleder KU, på e-mail: patrick.lorien@sund.ku.dk /telefon: 93 59 91 66.

Hvad kan en/et helle-anlæg/busø/busperron/de der fliser på cykelstien
Som de fleste andre Københavnere forekommer det tit, at du er cyklist og du har travlt. Engang i mellem har du sådan rigtig-psykopat-mega-meget travlt! Tja, ifølge
din mor har du faktisk altid travlt, og læs derfor med: Sådan undgår du at slå en gammel dame ihjel (i din fritid): Du kommer sprøjtende ned af Nørrebrogade på din
jernhest alt i mens du snaver med din kæreste på nabohesten, og fluks bliver I overhalet af 5C, der typisk nok stopper 100m fremme. Fortsætter nedenfor:
FORKERT: I giver gearet et nøk op og kører hurtigere, da der ikke findes et bus-helleanlæg (se bilag 1). Ud af bussen springer gamle Grethe for at blive kysset af
din Kildemoes - du ved, det kys som ender med et subduralt hæmatom.
RIGTIGT: I rækker pænt en flad hånd i vejret for at signalere, at I stopper og giver plads til buspassagerne og endeligt stopper I akkurat én meter før den bagerste
busdør. Dette kan suppleres med mere kærtegn. <3
e! Altid, altid.”
ist, hold til højr
kl
Cy
“
r
HVIS I ER HELDIGE: I opdager, at en ivrig mor med sit endnu uvidende barn hopper ud på cykelstien
ta
en
s komm
faktisk først
da hun en time forinden havde skimtet bussen i horisonten! Damen må nemlig først gå ud på cykelstien Johan
r “Busdøren.” kan
ta
en
m
m
o
k
s
når bussen holder helt stille. Der står hun + barn som en anden skydeskive. Så grib chancen og giv din Buschafføren år helt stille - no rush
forskærm en omgang varm, rød julemaling - det fortjener den. Alternativt kan man også bare råbe af dem. åbne når bussen st

Bilag 1. Uden busperron

Bilag 2. Med busperron
Af: Lukas, MOK-red

BASISGRUPPER

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og
få masser af undervisningserfaring og godt
socialt sammenhold!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring?
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på
tværs af studier og semestre? Brænder du for at lave ung-til-ungundervisning eller lære unge mennesker mere om deres krop,
følelser og seksualitet? Kunne du tænke dig at vide en masse om
seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man undgår dem - og
sprede din viden?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig!
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse. Dagen forløber på en lærerig måde
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det
sjovt undervejs!
MÅNEDSMØDE TORSDAG 6/12 kl 17 i Studenterhuset
Efter mødet er der hygge og mad. Efter mad er der julehygge, med juledekorationer og en
ordentlig spandfuld glögg! (Medbring gerne selv det kalenderlys du ønsker i din dekoration.)
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Ortopædkirurgi vs fysioterapi
Ortopædkirurgi og Fysioterapi går hånd i hånd, men hvordan er samarbejdet mellem disse?
Ved de hvad de hver især går og laver? Er der stunder hvor de er enige eller uenige? Hvornår
skal patienten opereres eller behandles konservativt?
Til dette foredrag vil vi forsøge at blive klogere på samarbejdet mellem ortopæder og
fysioterapeuter. Fælles emnet er artrose og vi har inviteret en kirurg og to fysioterapeuter
til at snakke om dette:
Først får kirurgen ordet og fortæller lidt om tilgangen, behandlingen, operationsindikationer
og -typer, samt efterbehandling. Herefter fysioterapeuterne med deres tilgang, behandling,
genoptræning etc.
Til sidst er der plads til en venlig fælles diskussion mellem de to parter:
- Er der forskel på hver deres tilgange?
- Er der patienter de er uenige om hvordan skal behandles og hvorfor?
- Hvornår skal en patient opereres og hvornår skal patienten behandles konservativt?
- Hvad siger evidensen?
Vi har inviteret Anders Odgaard (ortopædkirurg, overlæge, dr.med), Julie Fenger
(fysioterapeut) og Lina Ingelsrud (forskningsfysioterapeut, Ph.D).
Så tag din læsemakker i hånden, og kom glad, til PORTOS’ december-foredrag. Vi sørger for
rigeligt med kaffe og kage.
Onsdag d. 5. december kl 16:30 - Lokale 29.01.32 mini 2
Facebook: /portoskbh

Vil du være med i PORTOS bestyrelsen?
Portos (Panums ortopædkirurgiske selskab) holder generalforsamling i forlængelse af vores
foredrag onsdag d. 5. december (ca. 18:00), hvor vi vælger ny bestyrelse.
I Portos bestyrelsen er vi en hyggelig gruppe af mennesker, der går op i at støtte
hinanden. Det er en god måde at lære nye mennesker at kende på og komme lidt ind i
den ortopædkirurgiske verden.
Bestyrelsesposterne er
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- Arrangement-ansvarlig
- PR-ansvarlig
- Indkøbs-ansvarlig
- Suppleant (ubegrænsede pladser)
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Oplæg om Deep Brain
Stimulation og depression
Hvornår: kl 17:15-18:15 10. december 2018
Hvor: Mærsktårnet 13.1.41
Kan Deep Brain Stimulation bruges i behandlingen af svær depression?
Det er som at stikke strikkepinde ned i en pakke smør. To lange
metalstænger med en diameter på 1,5 mm bliver stukket dybt ind i
hjernen, og så bliver der sat strøm til. Sådan foregår en af tidens mest
hypede behandlingsformer, Deep Brain Stimulation (DBS).
I 1987 fik DBS for alvor sit gennembrud med de første forsøg på
parkinsonpatienter. Det skabte mirakler: Ved et tryk på en knap holdt
patienter op med at ryste ukontrolleret. Behandlingen spredte sig til
hele verden, også Danmark, hvor den fortsat bruges.
Siden da har man eksperimenteret med DBS i behandlingen af en
lang række lidelser. Så hvordan er det gået? Hvad siger forskningen
om behandling af depression? Det vil psykiater Poul Videbech fortælle os om i
dette oplæg. Han er overlæge, dr.med. og professor ved Center for Neuropsykiatrisk
Depressionsforskning.
Oplægget vil vare ca. 1 time inkl. spørgsmål og derefter
afholder vi månedsmøde i Forniks, hvor alle er velkomne.
Der vil være gratis kage, kaffe, te og snacks.
Mange hilsner
PMS og FORNIKS

MÅNEDMØDE i SATS
Hvordan er hverdagen som læge i forsvaret og hvem kan det være noget for, at arbejde i
forsvaret? Så kom og hør om, hvordan det er at være læge i forsvaret til SATS månedsmøde
onsdag den 5. december kl. 16.15.
Her får vi besøg af introduktionslæge i anæstesi, Kristian Jauho, som kommer og fortæller
om det til tider vilde liv i forsvaret. Til hverdag har Kristian sin gang på anæstesiologisk
afdeling på Slagelse Sygehus, men er desuden ansat som læge i forsvaret og har sejlet med
flåden i Nordatlanten, været i Irak i med hæren og meget mere.
Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og du kan høre lidt om hvad der er sket i
SATS siden sidste månedsmøde. Du kan også havde medindflydelse på hvilke oplæg vi skal
have næste semester, så vi håber at se mange af jer til semesterets sidste månedsmøde.
Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og
foredrag.
Derudover er medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.
Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.
Det praktiske:
Mødet holdes onsdag d. 5. december kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36
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SYNES DU DET ER
UOVERSKUELIGT AT
CYKLE TIL KØGE I
KLINIK?
DET GØR VI I FADL

Vær med til at vise, at det er urealistisk at cykle
i klinik ved at cykle med os til Køge den 6.
december 2018. Hvis du synes, der er for langt
til Køge, kan du stadig være med ved at cykle til
Hvidovre Hospital, hvorefter de andre fortsætter
til Køge.
Baggrund:
Aalborg Universitet er stoppet med
at udbetale transportrefusion. Det
er varslet at blive indført på de 3
andre universiteter.

Mødested: FADL KBH,
Blegdamsvej 26, baghuset
kl. 7.00.
Find mere information og link til
tilmelding på FADL Københavns
Facebookside.

NYT I TRANSPORTSAGEN

Opbakning til fra Danske Regioners formand og fra dekanerne på de fire universiteter

FADL mener, at det er både nødvendigt og ønskeligt, at de lægestuderende kommer
på klinikophold på sygehuse og i almen praksis i selv den yderste afkrog af landet. Dog
strider egenbetalingen af udgifter til transport imod, at alle studerende skal have lige
vilkår, udtaler FADLs formand Claas-Frederik Johannsen. Både Ulla Wewer, dekan på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Stephanie Lohse
(V), formand for Danske Regioner håber på at finde en løsning.
“Vi gør rede for de uhensigtsmæssigheder,
som en egenbetaling af transportudgifter vil
medføre, og vi opfordrer til, at retningslinjerne
ændres, så de passer til de medicinstuderendes
virkelighed”, siger Ulla Wewer.
Ligeledes udtaler Stephanie Lohse:
“Det er oplagt, at det vil have negative
konsekvenser. Vi har ikke brug for, at det vil være
besværligt at få de medicinstuderende ud på
udkantshospitalerne allerede under studiet,
når vi senere får brug for dem.
Vi må ikke mindske attraktiviteten ved at virke der”
Læs hele artiklen på ugeskriftet.dk

JULEBANKO 2018
Så er det tid til årets hyggeligste event!
FADL inviterer dig til julebanko tirsdag d. 11. dec. kl. 16-20 på Panum
Igen i år er der en masse lækre præmier, som vi giver væk til heldige bankospillere.
Efterfølgende er der gløgg, æbleskiver og hygge i studenterklubben.
HUSK dit studiekort med det nyeste FADL medlemsklistermærke.
Tilmeld dig eventet på facebook under ’FADLs Julebanko 2018’.
Vi opdaterer eventet med nogle af de lækre præmier, du kan få fingrene i!
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GØGL

D e n U LT I M AT I V E k å r i n g :
00'ernes bedste julekalendere!
En MOK’ers research kan føre én vidt omkring. Som nu,
hvor denne MOK-skribent sidder og scanner internettet
igennem, for at finde ud af om Ariana Grande ligner en
på 12. Det gør hun trods en alder på 25. Udgangspunktet
var at vi ville lave en artikel, som rankede de seneste 10
års julekalendre. Dette ambitiøse projekt vakler deadline
nærmer sig med hastige skridt. Pt overvejer skribenten
om han kan nøjes med at skrive om bare én julekalender.
Måske Juleønsket fra 2015, hvor engle, kung fu, og
Rasmus Seebach blev mixet i én stor lækker potpourrie?
Men nu væltede en hylde med vores arkiv af gamle MOKblade ned over Albin. Shitfuck, nu skal vi sortere dem.
Endnu mindre tid til at skrive om julekalendere. Kan
være jeg skulle skrive lidt om min kæreste? Hun klager
altid over at jeg ikke bruger spalteplads på hende. Nah,
og så alligevel. MOK’s chefredaktør udtaler nu meget
kontroversielt at han også synes at Selena Gomez er ret
flot. Både Ariana Grande og Selena Gomez ser jo begge
ret unge ud ift. deres alder. Måske kan man skrive noget
om at alle mænd egentlig drømmer om små piger?
Stop. Hvad med at medierne skaber falske forventerne
til udseende? Aldersfascisme? Ahh, det bliver sgu
svært at spinde en helt artikel over det. Både Ariana
og Selena's efternavne slutter på G. Dobbeltgænger
konspirationsteori? Ej, nu bliver det desperat det her.
Nå, så kom vi op på den halve side, som jeg havde lovet
at skrive. Glædelig jul.
Af: Johan // MOK.red

TING DU (IKKE) MÅ GOOGLE
I anledning af semestrets sidste blad, bringer vi en enestående udgave af ting du (ikke) må google. Vi starter nemlig
op på en ny, som vi vil bringe ved næste semester. Denne uge har vi selv googlet....

Paracoccidioidomycosis

Denne gærsvampesygdom med symptomer af dyspnø, hoste med hemoptyse og kronisk træthed/
vægttab, skyldes arten paracoccydioides brasiliensis. Arten har forekomst i Syd Amerika og specielt
i Brasilien (deraf navnet). P. Brasiliensis menes at have habitat i vand, men den indtager værten
via luftvejene. Foruden de systemiske symptomer, udformer arten sig også som kutane læsioner hos
den syge, forekommende især i hoved-hals området. Den bliver hurtigt systemisk med udbredelse
til slimhinder, lymfeknuder, knogler og lunger. Svampen udviser øget aggressivitet hos immunsupprimerede, men rammer også raske individer. Den rammer dog sjældent kvinder i den fertile alder,
sandsynligvis på grund af en beskyttende effekt af høj østrogen. Sygdommens patogenese har varierende forløb men hos unge forekommer en progressiv form af sygdommen med dårligere prognose.
Denne form karateriseres af høj feber, systemisk lymfadenopati og omfattende hoste. Forekomst hos
voksne individer er oftest en reaktivering af den juvenile tilstand. Behandlingen er antimykotika
med udbredt brug af sulfonamider på grund af dette præparats lave omkostninger men itraconazol
er første valget nu om dage.
Pas på hvis du skal til brasilien, denne tilstand lyder ikke så rar! Men det skal jo nok gå alligevel. Så
indtil næste semester.... TØR DU GOOGLE (se på youtube - det er rimelig vildt!):

Af: Alice // MOK.red

FLAIL CHEST

FORÅR 2019

7.30
1.00
4.00
4.00
1.00
1.00
4.30
4.30
0.45
0.45
8.45
1.00

31/03

Orientering
Onsdag
Lektion 1:
Torsdag
Lektion 2*:
Lørdag
Søndag
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
3*: DEN Mandag
TORSDAG
14/02-19
KL. 10.00 via Tirsdag
Lektion
5*:
Lørdag
www.fadlvagt.dk
Søndag
Lektion 6*:
Mandag
Tirsdag
Prøve*:
Onsdag

HOLD D

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

01/05
02/05
04/05
05/05
06/05
07/05
11/05
12/05
13/05
14/05
15/05
15/05

16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
16.30
18.45

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Onsdag

06/03
07/03
09/03
10/03
11/03
27/03
12/03
28/03
16/03
30/03
31/03
17/03
01/04
18/03
02/04
19/03
06/04
20/03
07/04
20/03

17.30
21.00
14.00
14.00
21.00
21.00
14.30
14.30
20.45
20.45
18.45
21.00

HOLD B

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

Lektion 1:
Lektion
Lektion4*:
2*:

Lektion
3*:
Orientering

HOLD C

TILMELDINGSFRIST:
TORSDAG DEN 11/4-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk

16.30 – 20.45
16.30 – 20.45
personer.
16.30 – 18.45
18.45 – 21.00

HVH
HVH
HVH
HVH

HVH
HVH
HVH
HVH

TILMELDINGSFRIST:
TORSDAG DEN 07/03-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

01/05
02/05
04/05
05/05
06/05
07/05
11/05
12/05
13/05
14/05
15/05
15/05

16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
16.30
18.45

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17.30
21.00
14.00
14.00
21.00
21.00
14.30
14.30
20.45
20.45
18.45
21.00

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:
2 dage på følgevagt: 18. + 19/05 eller 25. + 25/05
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

Prøve*:

TILMELDINGSFRIST:
Lektion 5*:
TORSDAG DEN 07/03-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk Lektion 6*:

HOLD D

2 dage på følgevagt: 13. + 14/04 eller 27. + 28/04
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

TILMELDINGSFRIST:
TORSDAG DEN 14/02-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk

Hvis du ønsker at søge et SPV eller VT kursus kan du gøre dette via

TILMELDINGSFRIST:
TORSDAG DEN 11/4-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk
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HOLD D

16.30 – 20.45
16.30 – 20.45
personer.
16.30 – 18.45
18.45 – 21.00

06/03 16.30 – 17.30 VB
07/03 16.30 – 21.00 HVH
09/03 09.30 – 14.00 HVH
10/03 09.30 – 14.00 HVH
11/03 16.30
16.30
– 21.00VB HVH
27/03
– 17.30
12/03 16.30
16.30
– 21.00HVHHVH
28/03
– 21.00
16/03 09.30
09.30
– 14.30HVHHVH
30/03
– 14.00
17/03 09.30
09.30
– 14.30HVHHVH
31/03
– 14.00
01/04
– 21.00
18/03 16.30
16.30
– 20.45HVHHVH
02/04
– 21.00
19/03 16.30
16.30
– 20.45HVHHVH
06/04
– 14.30
20/03 09.30
16.30
– 18.45HVHHVH
07/04
– 14.30
20/03 09.30
18.45
– 21.00HVHHVH

2 dage på følgevagt: 23. + 24/03 eller 30. + 31/03
1 *dag
på følgevagt
dit flyverhold.
= Holdet
er delt i med
2 grupper
à 6 personer.
(Planlægges
med holdet når du har været på de første følgevagter)
Hertil kommer:

Lektion 5*:

Orientering
Lektion 1:
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
2*:
TORSDAG DEN
14/02-19
KL. 10.00 via
Lektion 3*:
www.fadlvagt.dk

TILMELDINGSFRIST:
TORSDAG DEN 07/03-19
KL. 10.00 via
www.fadlvagt.dk

2 dage på følgevagt: 13. + 14/04 eller 27. + 28/04
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Onsdag

(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

2 dage på følgevagt: 23. + 24/03 eller 30. + 31/03
1 *dag
på følgevagt
dit flyverhold.
= Holdet
er delt i med
2 grupper
à 6 personer.
(Planlægges
med holdet når du har været på de første følgevagter)
Hertil kommer:

Lektion 5*:

Søndag
Mandag
08/04
Tirsdag
09/04
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6
Prøve*:
Onsdag
10/04
Hertil kommer:
10/04

Lektion 4*:
Prøve*:

Lektion5*:
3*:
Lektion

delt i 2 grupper à 6 personer.
r:
gevagt: 02. + 03/03 eller 09. + 10/03
evagt med dit flyverhold.
med holdet når du har været på de første følgevagter)

Søndag
Mandag
08/04
Tirsdag
09/04
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6
Prøve*:
Onsdag
10/04
Hertil kommer:
10/04

Lektion 1:
TILMELDINGSFRIST:
Lektion
Lektion4*:
2*:
TORSDAG DEN 24/01-19
Lektion5*:
3*:
KL. 10.00 via
Lektion
www.fadlvagt.dk
Lektion 4*:
Prøve*:

Lektion
3*:
Orientering

HOLD C

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

VT HOLD
KURSER
D
FORÅR 2019

16.30 – 17.30 VB
16.30 – 21.00 HVH
09.30 – 14.00 HVH
09.30 – 14.00 HVH
16.30
21.00VBHVH
16.30
––
17.30
16.30
21.00HVH
HVH
16.30
––
21.00
09.30
14.30HVH
HVH
09.30
––
14.00
09.30
––
14.00
09.30
14.30HVH
HVH
16.30
––
21.00
16.30
20.45HVH
HVH
16.30
––
21.00
16.30
20.45HVH
HVH
09.30
––
14.30
16.30
18.45HVH
HVH
09.30
––
14.30
18.45
21.00HVH
HVH

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:
2 dage på følgevagt: 02. + 03/03 eller 09. + 10/03
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

17.30
21.00
14.00
14.00
21.00
21.00
14.30
14.30
20.45
20.45
18.45
21.00

URSER
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Prøve*:

Lektion 5*:

Lektion 4*:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:
2 dage på følgevagt: 13. + 14/04 eller 27. + 28/04
de første følgevagter) 1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
09.30
09.30
16.30
16.30
16.30
18.45

06/03
07/03
09/03
10/03
11/03
12/03
16/03
17/03
18/03
19/03
20/03
20/03

Lektion 3*:

13/02
14/02
16/02
17/02
18/02
19/02
23/02
24/02
25/02
26/02
27/02
27/02

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

Onsdag
Torsdag
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TILMELDINGSFRIST:
09.30 – 14.30 HVH
TORSDAG DEN 14/02-19
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Onsdag
27/03 16.30 – 17.30 VB
09.30
– 14.30 HVH
KL. 10.00 via
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16.30 – 20.45 HVH
www.fadlvagt.dk
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Lektion
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KL. 10.00
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0.45
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r:
Lektion 5*:
Mandag
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10/04 18.45 – 21.00 HVH
Onsdag
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HOLD A

.
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01/05 www.fadlvagt.dk
16.30 – 17.30 VB
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02/05 16.30 – 21.00 HVH
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04/05 Tryk
09.30
– 14.00på den
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derefter
TILMELDINGSFRIST:
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05/05 kan
09.30
14.00
HVH
du–finde
på hjemmesiden.
Lektion
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Mandag
06/05 16.30 – 21.00 HVH
TORSDAG
07/05 16.30 – 21.00 HVH
TILMELDINGSFRIST:
KL. 10.00 via Tirsdag
13/02 16.30
– 17.30
VB
Lektion
5*:
Lørdag
11/05 09.30 – 14.30 HVH
TORSDAG DEN 11/4-19
www.fadlvagt.dk
14/02 16.30 – 21.00 HVH
Søndag
12/05 09.30 – 14.30 HVH
KL. 10.00 via
16/02 09.30
– 14.00
HVH
Lektion
6*:
Mandag
13/05 16.30 – 20.45 HVH
www.fadlvagt.dk
17/02 09.30 – 14.00 HVH
Tirsdag
14/05 16.30 – 20.45 HVH
Prøve*:
Onsdag
15/05 16.30 – 18.45 HVH
Mandag
18/02 16.30
– 21.00 HVH
15/05 18.45 – 21.00 HVH
Tirsdag
19/02 16.30 – 21.00 HVH
Lørdag
23/02 09.30 – 14.30 HVH
TILMELDINGSFRIST:
* = Holdet
er delt
i 2 grupper à 6TORSDAG
personer.DEN 24/01-19
Søndag
24/02 09.30
– 14.30
HVH
1/03
Hertil– kommer:
Mandag
25/02 16.30
20.45 HVH
KL. 10.00 via
2 dage
på følgevagt:
eller 25. + 25/05
Tirsdag
26/02 16.30
– 20.45
HVH 18. + 19/05www.fadlvagt.dk
1 dag– på
følgevagt
de første
Onsdagfølgevagter)
27/02 16.30
18.45
HVHmed dit flyverhold.
(Planlægges
holdet når du har været på de første følgevagter)
27/02 18.45
– 21.00 med
HVH
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

de første følgevagter) 1 dag på følgevagt med dit flyverhold.
2 dage på følgevagt: 13. + 14/04 eller 27. + 28/04
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F19-02
VBK: Mandag 21.01.
08:00 – 12:15
VBK: Mandag 21.01.
13:15 – 16:45
A2: Tirsdag 22.01.
13:15 – 17:00
VBK: Onsdag 23.01.
13:00 – 16:45
A2: Tirsdag 22.01.
08:00 – 12:15
VBK: Onsdag 23.01.
08:30 – 12:00
HH: Onsdag 30.01.
16:45 – 20:45
RH: Mandag 04.02.
16:30 – 20:30
VBF: Torsdag 24.01.
11:30 – 14:45
RH: Torsdag 24.01.
16:30 – 21:00
RH: Tirsdag 05.02.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

HH: Lørdag 26.01.
09:00 – 16:00
HH: Søndag 27.01.
09:00 – 16:00
A2: Tirsdag 19.02.
17:00 – 20:00
HH: Onsdag 20.02.
16:30 – 20:30
RH: Torsdag 21.02.
Mellem 16:30-20:30
VBK: Tirsdag 26.02.
17:00 – 18:30
Torsdag 31.01.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
06.02. – 15.02.
Den 12/12-18 kl. 10.00

F19-01
VBK: Mandag 21.01.
08:00 – 12:15

VBK: Mandag 21.01.
13:15 – 16:45

A2: Onsdag 23.01.
13:15 – 17:00

VBK: Torsdag 24.01.
13:00 – 16:45

A2: Onsdag 23.01.
08:00 – 12:15

VBK: Torsdag 24.01.
08:30 – 12:00

HH: Tirsdag 29.01.
16:45 – 20:45

RH: Onsdag 30.01.
16:30 – 20:30

VBK: Tirsdag 22.01.
09:00 – 12:15

RH: Mandag 28.01.
16:30 – 21:00

RH: Torsdag 31.01.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Lørdag 26.01.
09:00 – 16:00

RH: Søndag 27.01.
09:00 – 16:00

A2: Mandag 18.02.
17:00 – 20:00

HH: Tirsdag 19.02.
16:30 – 20:30

RH: Onsdag 20.02.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 26.02.
17:00 – 18:30

Tirsdag 22.01.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
04.02. – 15.02.

Den 12/12-18 kl. 10.00

Modul
A+B
Test og introduktion.
VBK/ 3,5 – 4,25 time
D – Hud og infektioner
Somatik. 3,5 timer
PANUM eller VB/
E
Forflytning I. 3,75 time
FRB/ALPHA 2/
F - Hjerne/kommunikation
Somatik. 3,75 timer
PANUM eller VB/
G – Ernæring/ udskillelser
Somatik. 4,25 timer
FRB/ALPHA 2
H – Kredsløb
Somatik. 3,5 time
VB eller HH/
I1 – Repetition 1, teori
Somatik. 4 timer
HH/
I2 – Repetition 1, praktisk
Somatik. 4 timer
RH/
J – Respiration/døden
Somatik. 3,25 time
VB eller HH/
K – Hygiejne
Somatik. 4,5 timer
RH/
L – Repetition 2
Somatik.
Holdopdelt 2,25 timer
RH/
M1
Psykiatri. 3 timer
PANUM/
M2
Psykiatri. 6 timer
RH eller HH/
N
Praktisk psykiatri. 5 timer
RH eller HH/
O
Forflytning II. 3 timer
FRB/ALPHA 2/
P
Behovsopgave/Rep. 3
HH/ 4 timer
Q - Eksamen. 1. Time
RH/
C
Orientering. 2,5 timer
VBK/
X
Brand. 3 timer
R Følgevagter 2 x 8 timer
Kun hverdage!

TILMELDINGSFRIST:

Den 12/12-18 kl. 10.00

Tirsdag 12.02.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
19.02. – 22.02.

RH: Torsdag 28.02.
Mellem 16:30-20:30
VBK: Tirsdag 05.03.
17:00 – 18:30

HH: Tirsdag 26.02.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 25.02.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 10.02.
09:00 – 14:00

Den 16/01-19 kl. 10.00

Mandag 18.02.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
06.03. – 15.03.

RH: Onsdag 20.03.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 26.03.
17:00 – 18:30

HH: Tirsdag 19.03.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 18.03.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 24.02.
09:00 – 14:00

RH: Lørdag 23.02.
09:00 – 15:00

PA: Onsdag 20.02.
17:15 – 20:15

PA: Torsdag 07.02.
17:15 – 20:15
RH: Lørdag 09.02.
09:00 – 15:00

RH: Tirsdag 05.03.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 27.02.
16:30 – 21:00

HH: Tirsdag 19.02.
16:45 – 20:00

RH: Mandag 04.03.
16:30 – 20:30

HH: Torsdag 28.02.
16:45 – 20:45

HH: Mandag 25.02.
16:45 – 20:15

A2: Torsdag 21.02.
16:30 – 20:45

PA: Torsdag 14.02.
17:15 – 21:00

A2: Onsdag 13.02.
17:00 – 20:45

PA: Tirsdag 12.02.
17:15 – 20:45

F19-04
VBK: Mandag 11.02.
16:30 – 20:45

RH: Mandag 18.02.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 06.02.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 11.02.
16:45 – 20:00

RH: Torsdag 14.02.
16:30 – 20:30

HH: Onsdag 13.02.
16:45 – 20:45

HH: Tirsdag 05.02.
16:45 – 20:15

A2: Mandag 04.02.
16:30 – 20:45

PA: Torsdag 31.01.
17:15 – 21:00

A2: Onsdag 30.01.
17:00 – 20:45

PA: Tirsdag 29.01.
17:15 – 20:45

F19-03
VBK: Mandag 28.01.
16:30 – 20:00

Den 16/01-19 kl. 10.00

Onsdag 13.02.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
13.03. – 22.03.

RH: Torsdag 28.03.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 02.04.
17:00 – 18:30

HH: Tirsdag 26.03.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 25.03.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 03.03.
09:00 – 14:00

RH: Lørdag 02.03.
09:00 – 15:00

PA: Torsdag 28.02.
17:15 – 20:15

RH: Tirsdag 12.03.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 06.03.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 25.02.
16:45 – 20:00

RH: Mandag 11.03.
16:30 – 20:30

HH: Torsdag 07.03.
16:45 – 20:45

HH: Torsdag 14.02.
16:45 – 20:15

A2: Onsdag 27.02.
16:30 – 20:45

PA: Torsdag 21.02.
17:15 – 21:00

A2: Onsdag 20.02.
17:00 – 20:45

PA: Tirsdag 19.02.
17:15 – 20:45

F19-05
VBK Mandag 11.02.
16:30 – 20:45

Den 16/01-19 kl. 10.00

Torsdag 28.02.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
20.03. – 29.03.

RH: Torsdag 04.04.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Torsdag 11.04.
17:00 – 18:30

HH: Onsdag 03.04.
16:30 – 20:30

A2: Tirsdag 02.04.
17:00 – 20:00

HH: Søndag 03.03.
09:00 – 16:00

HH: Lørdag 02.03.
09:00 – 16:00

RH: Tirsdag 19.03.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Torsdag 07.03.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 11.03.
16:45 – 20:00

RH: Mandag 18.03.
16:30 – 20:30

HH: Torsdag 14.03.
16:45 – 20:45

HH: Onsdag 06.03.
16:45 – 20:15

A2: Mandag 04.03.
16:30 – 20:45

PA: Tirsdag 12.03.
17:15 – 21:00

A2: Tirsdag 26.02.
17:00 – 20:45

PA: Mandag 25.02.
17:15 – 20:45

F19-06
VBK: Lørdag 23.02.
09:00 – 13:15

RH: Onsdag 01.05.
Mellem 16:30-20:30
VBK: Tirsdag 07.05.
17:00 – 18:30

Torsdag 04.04.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
09.04. – 26.04.

Torsdag 14.03.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
26.03. – 05.04.

Den 16/01-19 kl. 10.00

TILMELDINGSFRIST:

Den 18/02-19 kl. 10.00

RH: Mandag 08.04.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Mandag 25.03.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 10.04.
Mellem 16:30-20:30
VBK: Torsdag 11.04.
17:00 – 18:30

RH: Tirsdag 26.03.
16:30 – 21:00

RH: Lørdag 16.03.
09:00 – 13:30

HH: Tirsdag 30.04.
16:30 – 20:30

HH: Mandag 01.04.
16:45 – 20:00

HH: Mandag 04.03.
16:45 – 20:00

HH: Tirsdag 09.04.
16:30 – 20:30

RH: Onsdag 03.04.
16:30 – 20:30

RH: Torsdag 21.03.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 29.04.
17:00 – 20:00

HH: Tirsdag 02.04.
16:45 – 20:45

HH: Mandag 18.03.
16:45 – 20:45

A2: Mandag 08.04.
17:00 – 20:00

HH: Onsdag 27.03.
16:45 – 20:15

HH: Tirsdag 12.03.
16:45 – 20:15

RH: Søndag 24.03.
09:00 – 16:00

A2: Torsdag 28.03.
16:30 – 20:45

A2: Onsdag 06.03.
16:30 – 20:45

HH: Søndag 10.03.
09:00 – 14:00

PA: Torsdag 21.03.
17:15 – 21:00

PA: Mandag 25.02.
17:15 – 21:00

RH: Lørdag 30.03.
09:00 – 15:00

A2: Onsdag 20.03.
17:00 – 20:45

A2: Torsdag 28.02.
17:00 – 20:45

Den 18/02-19 kl. 10.00

Tirsdag 02.04.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
15.04. – 26.04.

RH: Torsdag 02.05.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 07.05.
17:00 – 18:30

HH: Onsdag 01.05.
16:30 – 20:30

A2: Tirsdag 30.04.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 31.03.
09:00 – 14:00

RH: Torsdag 11.04.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 27.03.
16:30 – 21:00

HH: Torsdag 21.03.
16:45 – 20:00

RH: Tirsdag 09.04.
16:30 – 20:30

HH: Torsdag 04.04.
16:45 – 20:45

HH: Onsdag 20.03.
16:45 – 20:15

A2: Tirsdag 19.03.
16:30 – 20:45

PA: Mandag 25.03.
17:15 – 21:00

A2: Mandag 01.04.
17:00 – 20:45

PA: Tirsdag 26.03.
17:15 – 20:45

RH: Lørdag 23.03.
09:00 – 16:00

PA: Tirsdag 19.03.
17:15 – 20:45

PA: Onsdag 27.02.
17:15 – 20:45

HH: Lørdag 09.03.
09:00 – 15:00

VBK: Mandag 18.03.
16:30 – 20:45

VBK: Lørdag 23.02.
09:00 – 13:15

VBK: Mandag 18.03.
16:30 – 20:45

F19-09

PA: Torsdag 28.03.
17:15 – 20:15

F19-08

PA: Torsdag 07.03.
17:15 – 20:15

F19-07

A+B
Test og introduktion.
VBK/ 3,5 – 4,25 time
D – Hud og infektioner
Somatik. 3,5 timer
PANUM/
E
Forflytning I. 3,75 time
FRB/ALPHA 2
F –Hjerne/kommunikation
Somatik. 3,75 timer
PANUM/
G – Ernæring/ udskillelser
Somatik. 4,25 timer
FRB/ALPHA 2
H – Kredsløb
Somatik. 3,5 time
HH/
I1 – Repetition 1, teori
Somatik. 4 timer
HH/
I2 – Repetition 1, praktisk
Somatik. 4 timer
RH/
J – Respiration/døden
Somatik. 3,25 time
HH/
K – Hygiejne
Somatik. 4,5 timer
RH/
L – Repetition 2
Somatik.
Holdopdelt 2,25 timer
RH/
M1
Psykiatri. 3 timer
PANUM/
M2
Psykiatri. 6 timer
RH eller HH/
N
Praktisk psykiatri. 5 timer
RH eller HH/
O
Forflytning II. 3 timer
FRB/ALPHA 2/
P
Behovsopgave/Rep. 3
HH/ 4 timer
Q - Eksamen. 1. Time
RH/
C
Orientering. 2,5 timer
VBK/
X
Brand. 3 timer
R Følgevagter 2 x 8 timer
Kun hverdage!

Modul

Den 18/02-19 kl. 10.00

Torsdag 28.03.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
29.04. – 10.05.

RH: Onsdag 15.05.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 21.05.
17:00 – 18:30

RH: Tirsdag 14.05.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 13.05.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 07.04.
09:00 – 14:00

RH: Lørdag 06.04.
09:00 – 15:00

PA: Onsdag 03.04.
17:15 – 20:15

RH: Lørdag 27.04.
09:00 – 11:15 eller
11:30 – 13:45

RH: Tirsdag 23.04.
16:30 – 21:00

HH: Torsdag 11.04.
16:45 – 20:00

RH: Torsdag 25.04.
16:30 – 20:30

HH: Onsdag 24.04.
16:45 – 20:45

HH: Tirsdag 02.04.
16:45 – 20:15

A2: Torsdag 04.04.
16:30 – 20:45

PA: Onsdag 27.03.
17:15 – 21:00

A2: Tirsdag 09.04.
17:00 – 20:45

PA: Mandag 08.04.
17:15 – 20:45

VBK: Mandag 25.03.
16:30 – 20:00

F19-10

Den 18/02-19 kl. 10.00

Mandag 01.05.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
08.05. – 22.05.

RH: Tirsdag 28.05.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 04.06.
17:00 – 18:30

HH: Mandag 27.05.
16:30 – 20:30

A2: Torsdag 23.05.
17:00 – 20:00

HH: Søndag 28.04.
09:00 – 14:00

HH: Lørdag 27.04.
09:00 – 15:00

PA: Torsdag 25.04.
17:15 – 20:15

RH: Tirsdag 07.05.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 17.04.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 10.04.
16:45 – 20:00

RH: Mandag 06.05.
16:30 – 20:30

HH: Torsdag 02.05.
16:45 – 20:45

HH: Tirsdag 30.04.
16:45 – 20:15

A2: Onsdag 24.04.
16:30 – 20:45

PA: Mandag 29.04.
17:15 – 21:00

A2: Torsdag 11.04.
17:00 – 20:45

PA: Tirsdag 23.04.
17:15 – 20:45

VBK: Mandag 08.04.
16:30 – 20:45

F19-11

Den 18/02-19 kl. 10.00

Tirsdag 09.04.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
14.05. – 24.05.

RH: Onsdag 29.05.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 04.06.
17:00 – 18:30

HH: Tirsdag 28.05.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 27.05.
17:00 – 20:00

RH: Søndag 05.05.
09:00 – 14:00

RH: Lørdag 04.05.
09:00 – 15:00

PA: Torsdag 02.05.
17:15 – 20:15

RH: Mandag 13.05.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Onsdag 24.04.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 29.04.
16:45 – 20:00

RH: Torsdag 09.05.
16:30 – 20:30

HH: Tirsdag 07.05.
16:45 – 20:45

HH: Torsdag 11.04.
16:45 – 20:15

A2: Torsdag 25.04.
16:30 – 20:45

PA: Tirsdag 30.04.
17:15 – 21:00

A2: Tirsdag 23.04.
17:00 – 20:45

PA: Onsdag 10.04.
17:15 – 20:45

VBK: Mandag 08.04.
16:30 – 20:45

F19-12

Den 18/02-19 kl. 10.00

Onsdag 15.05.
16.30 – 19.30
Indenfor perioden:
20.05. – 29.05.

RH: Torsdag 06.06.
Mellem 16:30 - 20:30
VBK: Tirsdag 11.06.
17:00 – 18:30

HH: Tirsdag 04.06.
16:30 – 20:30

A2: Mandag 03.06.
17:00 – 20:00

HH: Søndag 12.05.
09:00 – 16:00

HH: Lørdag 11.05.
09:00 – 16:00

RH: Torsdag 16.05.
16:30 – 18:45 eller
19:00 – 21:15

RH: Tirsdag 30.04.
16:30 – 21:00

HH: Mandag 06.05.
16:45 – 20:00

RH: Tirsdag 14.05.
16:30 – 20:30

HH: Mandag 13.05.
16:45 – 20:45

HH: Torsdag 09.05.
16:45 – 20:15

A2: Onsdag 08.05.
16:30 – 20:45

PA: Tirsdag 07.05.
17:15 – 21:00

A2: Torsdag 02.05.
17:00 – 20:45

PA: Onsdag 01.05.
17:15 – 20:45

VBK: Mandag 29.04.
16:30 – 20:00

F19-13
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Nummerering i bygning 13.
I har spurgt til nummereringen af lokaler i bygning 13 (#mærsktårnet), og det giver
mig muligheden for at fortælle jer en dyb, gammel hemmelighed om Mærsktårnet.
Som alle andre gamle ting på Panum starter det med Tranum og Jens Juul-Holst - to
umådelig aldrende mænd, der gang på gang har snydt døden. Ingen ved hvor gamle
de egentlig er, men rygtet vil vide, at de levede helt tilbage til dengang de ægyptiske
guder gik på jorden. Dengang var den første Tut Ank-Holst og Tranumsiris snød
døden med en indretning i deres pyramide, der indeholdt tilsyneladende tilfældigt
placerede hieroglyffer, der gjorde, at folk for vild (referencelink: https://www.youtube.
com/watch?v=-aXwIP28baw)
Senere fandt ægyptologer og arkæologer ud af, at hieroglyffernes underlige placering
skyldtes magi, der holdt de to gamle faraoer i live. Senere er der fundet lignende
tilfældig rumudsmykning i bl.a. Arkimedes' oldgræske lejlighed, Cæsars gamle palads
i det gamle Rom, Hitlers sommerhus Ørnereden og meget mere.
I dag kan de to ældre herrer ikke gå udenfor Panums mure, da Mærsktårnets
rumlogistik indeholder trylleformularen, der holder dem ved evigt liv.
#cheatingdeath
Nu ved i det
Med venlig hilsen
Skabshistorikeren og Arkæologen

Angående sidste uges quiz om bygning 13's esoteriske nummerering er løsningen
vedhæftet.
Afbilledes hver etages lokalenumre i numerisk rækkefølge i punktdiagram, kan der
tilføjes en lineær tendenslinje til hver med formlen y = 6,6786x + 21,857 og y = 6,25x
+ 25,528 for hhv. etage 1 og 2.
Y-værdien for de to linjers skæringspunkt er 69. Det er ikke tilfældigt.
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Faktisk er nummereringen i bygning 13 meget logisk!
Vi kan starte i højre hjørne, 13-1-36. Som alle ved er 36 Mærsk-familiens yndlingstal,
fordi Peter Mærsk Møller blev født i 1836. Så stiger tallet med 12, fordi 12 er et
megasejt tal, for eksempel var der 12 disciple, 12 måneder på et år og 12 tal på et ur.
Alle elsker altså 12.
Det betyder, at det næste rum bliver 13-1-48. Nu stiger tallet med 14, fordi 2 er med
i 12 så det er sejt, og 12 + 2 = 14. Sejt nok. Næste rum er 13-1-62. Nu syntes Mærsk
at man havde valgt nogle rigtig gode tal til de tre lokaler, så dem kunne man da lige
så godt genbruge ovenpå. 13-2-36, 13-2-48 og 13-2-62 fik altså lov til at ligge lige
ovenpå. Smart.
Som den smarte læser måske har opdaget, mangler der nogle ulige tal. De får nemlig
lov til at være i venstre side.
Over for 36 ligger 37, og det virker jo meget logisk selv for de ikke-indviede. Men ud
over at følge efter 36 er 37 også et primtal, og de skal da ikke glemmes. Det næste
primtal i rækken bliver 41, så det ligger ved siden af. Så kunne man jo have valgt 43
som det næste lokale, men overfor ligger 62, og kunne det ikke være meget rart at
få en forbindelse til det også? Så de næste par primtal springes over til fordel for 61.
Hvem kan alligevel lide 43, 47, 53 og 59? Og nu hvor man har 61 og 62 så pænt over
for hinanden, så kan 63 da også få lov at være med, selvom det ikke er et primtal. I
det mindste er det ulige. Men hov! Det skulle jo være primtal. Så hvorfor ikke tage
83? Det er næsten 12*7, bare som primtal, og som I kan huske er 12 et megasejt tal!
På overetagen er højre side allerede optaget. I hjørnet har vi 36, som jo er et kvadrattal.
Flere af dem! Så de to lokaler i venstre side kan passende hedde 25 og 49. Sejt! Og så
kunne man jo lægge 12 til igen = 51. Endnu sejere.
Til sidst har vi 69, som måske ikke er så logisk. Men hvem ville ikke kalde et rum det?
Så alt i alt giver nummereringen jo ganske god mening. Jeg håber I nu har lært at
finde rundt i bygning 13!
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er findes gåder, der er så store, at mysteriet om Atlantis
blegner. Et af dem drejer sig om den tilsyneladende
irrationelle nummerering af lokalerne i bygning 13. Hvilken
stakkels medicinstuderende har ikke prøvet at gennemtjekke
samtlige døre på gangen, for at finde ud af man skulle være i det
første lokale man passerede.
MOK har været på en graverjournalistisk deroute, har presset
fakultets top, og fundet svar på dette spørgsmål.
I MOK #12 udskrev vi en konkurrence, hvor man kunne vinde
FADLs Immunologi. Vi bringer her de bedste af buddene, inkl.
vinderbuddet.
/MOK-red, Anders

Vinderbuddet
Hermed vores bedste bud på hvordan lokalerne i bygning 13 er blevet navngivet. Se
vedhæftede for visuel assistance.
De to etager er totalt uafhængige, og hvis nogen mener at de kan se en sammenhæng,
tager de fejl.
Det er naturligvis vagten der starter et stopur når han skal gå sin runde. I stueetagen
starter han ved indgangen til bygning 13, og når han er nået til lokale 36 er der gået
præcis 36 sekunder. Det tager herfra et enkelt sekund at krydse gangen (til lokale 37),
4 sekunder at komme rundt om hjørnet til lokale 41 osv.
Når han kommer til 2. etage starter han forfra, for de to etager er jo uafhængige.
Den hurtige iagttager bemærker, at det kan virke som om der er huller i denne logik.
Derfor har vi følgende bemærkninger
Når vagten er gået fra
lokale 13.1.48 til 13.1.61,
går han i panik over at
det var en ulogisk vej
han havde taget, løber
til lokale 62 og videre til
63. Herefter er han træt,
og han går langsomt til
lokale 80.
2. etage er kortere end
1. etage, og derfor er
den første gåtur her
naturligvis 11 sekunder
kortere. Illustrationen er
lavet med to forskellige
størrelsesforhold.
Den totale tid for at gå
vagtrunde i bygning
13 er 2min 32sek + en
trappetur.
Velbekomme.

Det rigtige svar
Rumnumrene I Mærsk Tårnet består af 3 numre f.eks.: 13.1.80
De to første er der nok ikke så stor tvivl om. Første nummer er bygningsnummer.
Næste nummer er etagenummer.
Det sidste nummer er rummets nummer. Rumnumrene er givet ud fra nummereringen
af vindueselementerne.
Nummereringen af vindueselementerne bruges f.eks. i forhold til opmærkning af
tekniske komponenter mm.
Vindueselementernes nummerering er fast og ændrer sig ikke, selvom der evt. skulle
blive bygget om.
I undervisningsbygningen starter numrene i gavlen mod Nr. Alle. De lige numre går
mod uret, ulige numre med uret.
I Mærsk Tårnet starter numrene midt på facaden mod Blegdamsvej, her går de ulige
numre selvfølgeligt med uret, de lige numre mod uret J
Numrene mødes på facaden mod Nørre Alle, der hvor den ’knækker’ på midten.
Yderligere er Mærsk Tårnet bygningsnummer 7. Fra niveau 2 og opad altså.
For niveau 03 til og med niveau 1 er bygningsnummeret 9. Bortset fra kantinen, som
har bygningsnummer 3.
Og så er der jo undervisningsbygningen, som har bygningsnummer 13.
Vi håber hermed at nummereringen er soleklar for alle, og ønsker jer et behageligt
ophold i vores bygninger JJ
Hilsen
Marianne Vejen Hansen
Campuschef
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Juloskoper
af Madame Maier
Stjernerne er essentielle for julen, Vorherre, belysning over
Bethlehem og hele universet. Derfor kan du selvfølgelig
finde ud af, hvordan din jul bliver i dette semesters sidste
horoskoper.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du bliver så kreativ med din juleindpakning, at du
faktisk glemmer selve gaven. Efter 3 timers instainspireret sløjfebindings-craze, går det op for dig,
at indhold også betyder noget. Dette er dybt og har
overført betydning.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Julen har bragt velsignet hyperkolesterolæmi, og du
skal passe på med mættede fedtsyrer. Nej, faktisk
ytrer stjernerne, at sukkerniveauerne er din nemesis
denne jul. Fruktose er det eneste kulhydrat, som er
kendt for at øge p-urat-niveauet, og derved øge
risikoen for urinsur gigt. Hvis du spiser 3 pebernødder
for meget, får du bragende podagra.
Vædderen
20. marts - 19. april
*Stjernestøv.* Nej, vent! Stjernerne fortæller, levende
og ivrigt, at *støv.* Satans, de var ellers lige ved at
*støv*.
*Knitren...*
Tyren
20. april - 20. maj
Grundet den frygtelige kulde der har meldt sig, har
du svært ved at holde dig varm. Du plejer at holde
mega meget af dyr, men kommer ved et uheld til at
prøve en pels på (som du troede var lavet af akryl-dyr).
Pelsens ubegribelige varme omslutter, kærtegner dig,
og fortæller dig at alt nok skal gå. Men hvad med alle
de minke, der har ladet livet? Du er splittet og fortabt.
Dette dilemma er overhovedet ikke overførbart til
andre aspekter af dit liv, bare hold dig fra at prøve
pelse på.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får en ubeskrivelig trang til the og pik. Alt efter
dit humør, dominerer den ene lyst over den anden.
Det bliver en spændende jul for dig. Vær åben
og imødekommende overfor disse nye impulser.
Stjernerne kan anbefale ‘Chai Classic With Rum.’
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du skal lige op i jule-gear. Du har travlt, men du skal
passe på, for om lidt kommer julemanden, slår dig
i ansigtet, og siger du skal slappe af og nyde julen.
Dette er ikke en metafor, tag dig i agt for overvægtige,
hvidskæggede voldsmænd klædt i rødt. Nej, helt
seriøst, nyd julen, champ.
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Løven
22. juli - 22. aug.
Din nissehue er væk. Dette går dig på, og selvom
du har ledt efter den og revet støvede kasser frem
fra deres skjul, kan du alligevel ikke finde den. Dette
begynder (desværre) at gøre dig halv-paranoid, og
du er overbevist om, at din læsemakker er grøn og
har stjålet julen samt din nissehue. Din læsemakker
er uskyldig, siger stjernerne.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du sejler gennem december på en tømmerflåde lavet
af julekærlighed, pebbernødder og Wham! Hvis du
ikke plejer din juletømmerflåde, drukner du og ryger
ned i en dyb vinterdepression og dumper eksamenen
og livet. Hør Wham! på repeat, foreslår stjernerne.
rp.
3 afspl. Wham! 3xdgl.
rp.
300 g pebernødder 2xdgl.
rp.
julelove p.n. max. 5xdgl.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Dalahästen är traditionellt en rödmålad, stiliserad
trähäst som numera tillverkas framför allt i Nusnäs,
Mora, i Dalarna. Grimma och selar brukar målas med
mönster i vit och blå färg. Traditionellt målad i rött,
förekommer den nu också i alla tänkbara grundfärger.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Dit super-episke-mega-fede-total-nice år kulminerer i
et brag af en december. Du vælter dig i julefrokoster,
det køn du nu er til, lidt for dyre gaver og misteltenen
hænger fucking altid lige der, hvor du skal bruge
den. Stjernerne spår dog, at din nytårsaften bliver
lidt nederen. Forventningerne var for høje, fordi dit
liv generelt er så top nice. Torsken er tør, og du går
lidt for tidlig kold. Sorries!
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du er simpelthen alles lille juletrold. Folk får en
uimodståelig trang til at knibe dig i kinderne, og sige
du er vokset siden for 5 minutter siden. Det går alt
sammen meget godt, indtil du d. 22. Dec. er ved at
hakke din bedsteforælder i stykker med en julestjerne.
Du er voksen og selvstændig, og vokser ikke mere.
Din bedsteforælder forstår desværre ikke. Det bliver
til en længerevarende, dyb samtale med din ældre
pårørende. Gamle mennesker er vise, og vi skal elske
dem, siger stjernerne.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Rosinen i pølseenden! Julepølsen vel at mærke.
Stjernernes position og astronomiske komplicerede,
veludregnede beregninger spår, at du nok har
fødselsdag omkring jul og nytår. Igennem mange
år, er du blevet spist af med ‘fødsels-jule-dagkombogaven. NO MORE. I år slår du din flotte
julenæve i bordet, og kræver to separate gaver. Din
familie synes du er blevet lidt sær og forstår ikke helt
dit oprør. Dit oprør er velbegrundet og retfærdigt,
tyder stjernerne.
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START
Jeg ringer når forelæsningen er slut

”Vi vil gerne i kontakt med dig. Ring hurtigst
muligt til os. Mvh Vagtafdelingen”
Jeg ringer med det samme

Ja

Ja
Du er i kø som nummer ….. 12

20 min senere

Stillevagt … Ahhh….

Shit…

Ring ring …

Var den sidste vagt de havde på Hillerød?

Nej

Blev du seponeret inden vagtstart?
Nej

Så er det gangvagt tid baby!

Du møder på vagt!
”Hej jeg skal sidde fastvagt hos [..] – har
i et kort så jeg kan få tøj?

”Hov … dig skulle vi da have haft afbestilt”
Man kan da også se meget cool ud i en busserønne XXL
Kan man ikke?
Ja
”Så er jeg omklædt. Kan i give mig en rapport
patienten inden jeg går derind?”
”Gå ind og hør den
anden fastvagt”

”Hej! – Her kommer din afløser. Kan du ikke giv
mig en rapport? Hvad fejler patienten?”

”Ja hej – her er det”

Er der det rigtige tøj i
uniformsbutikken?

Patienten er fuldstændig rolig
og har ingen kognitive
problemer. Han er dog forvirret
over hvorfor han skal have en
fastvagt?

”Han er meget urolig, ikke relevant og forvirret”
”Han er lige testet positivt for MRSA for 5 min siden”

”Jeg har ingen idé desværre.
De bad mig høre om den
anden fastvagt det samme.
Han har været lidt seponeret i
løbet af vagten dog. God
vagt!”

Du har en himmelsk god vagt, og både
patienten og sygeplejerske er meget
taknemmelige for du kom.

Surprise Iso-vagt!

Den anden fastvagt forlader lokalet. 2 sekunder senere kigger
patienten på dig, og griber uden at tøve fast i sit blærekateter, og
begynder at hive
Ja

Vil han se den?
Nej

Ja

Fuck…

Nej
Patienten bliver sur over at du stopper
ham. I bliver dog hurtigt gode venner, og
får en god snak. Patienten tænder
fjernsynet efter et par timer

Stopper han med at zappe efter han er nået over på en
svensk kanal med en dokumentar om ost?

Ja

Svar til gåderne på side 3
1. 16 juli 2. Dør nummer tre. Hvis løverne

ikke har spist i flere år er de allerede døde.
3. Lidt en snyder. Hypotenusen i triangel A
buler lidt nedad mens hypotenusen i triangel
B buler lidt opad. Det medfører en forskel i
areaen svarende til det lille hul i triangel B. 4.
Sudoku: se nedenunder. 5. Ja, du fordobler
dine chanser ved at skifte over til dør nummer
to. Den er god nok: et valg mellem tre døre
(1,2,3) med tre mulige placeringer af bilen
(BGG, GBG, GGB) giver ni mulige udfald (1BGG,
1GBG, 1GGB, 2BGG, 2GBG, 2GGB, 3BGG, 3GBG,
3GGB). I 6 ud
af 9 udfald
er bilen bag
dør to eller tre
selvom dør tre
efterfølgende
åbnes og
viser en ged.
For en mere
udførlig
forklaring kan
du google
M ont y Hall
Problem!

Årets
sidste lange
fredagsbar er
7. december
...og så er
klubben
ellers lukket
til næste år!
SES

