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Det sker i ugen
 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

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

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

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

Denne uges forside:

Panum Electric

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 43 udkommer
  15-17 Oplæg om studietur til Istanbul
  16:00 Pit infomøde, storemødesal. se s. 7
  16-18 foredrag om neuroimaging i Dam-aud. se s. 5

Torsdag: 15:30-17:30 strikkecaféen, "den røde tråd" se s. 4
  16-18:30 Hukommelses- og indlæringsarrangement. s. 6
  16:00 Mikrobiologi for RH slutter... juhu

Fredag: Senest tilmelding til lægedag ved SAMS. se s. 5
  14-05 PANUM ELECTRIIIIIIIIIIC i "clubben" se s. 11

Lørdag: Panum Electric slutter kl 05. Oprydning kl 11
  17:20 Lottotallene trækkes på DR1. Tænk hvis DU vandt!

Søndag: Hele dagen: tid til at læse/være på facebook/opdage man  

  er blevet "fraped" til sin housewarming
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  15:00 Billetsalget til tutorfest 8/10 åbner. se s. 5
  16:00 Tilmelding til metodekursus 1 ved SATS. se s. 5
  17:30 Donaid info/månedsmøde. se s. 6

Tirsdag: 16-18 studiekreds v. studenterpræsten. se s. 4

Denne  redaktion

MOK

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evahe@sund.ku.dk
6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: geje@sund.ku.dk
1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: lgl@sund.ku.dk
2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: alin@sund.ku.dk
3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: hegu@sund.ku.dk
10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: doritsv@sund.ku.dk
12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: harn@sund.ku.dk 

Denne  redaktion

2010-2011
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Kursus i ryg- og ledundersøgelse
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 15. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.regionh.dk senest d. 1. november 
2010
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 1. semester kandidat) for at 
deltage.

BESKRIVELSE
Kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-on kursus, hvor undersøgelse 
af ryg og perifere led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reumatolog. I vil i grupper på to skulle 
undersøge hin-anden. Det betyder, at du skal være klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientinstruktører. 
En Patientinstruktør er en patient, der er certificeret til at kunne undervise i 
ledundersøgelse og i daglig-dagen med gigt. Patientinstruktørerne bruger deres 
eget liv og led som eksempel. Du får derfor mulighed for i mindre grupper dels 

at undersøge led med gigtforandringer, dels høre og tale om 
at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog: Kirstine Amris, Patientinstruktørleder: 
Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforenin-
gen og  reumatologisk overlæge Karen Lisbeth Faarvang.

 

Til de 198 bachelorer, som blev 
bach.med. i sommeren 2010.
Jeres bachelorbeviser er nu på vej med posten til jeres privatadresser.

Er du blevet bach.med. i sommeren 2010 og ikke har modtaget dit bevis med posten 

senest 1/10, så bedes du kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen og stort tillykke til alle.

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

STUDIET

Merit – kunsten at slippe 
for en eksamen

Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller 
hele eksaminer, hvis du har læst fag der kan give 
merit. 
Bare vær opmærksom på, at der er en ansøgn-
ingsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan 
det være at nogen af de fag, du har bestået på den 
pågældende uddannelse, kan give merit. 
Det vil sige at du kan blive fritaget for obligatoriske 
studieelementer eller for en hel eksamen. 
Man skal have ansøgt om merit senest semesteret 
før, man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 
1. marts i foråret. 
Der er som hovedregel meget lang 
sagsbehandlingstid for meritansøgninger, 
hvorfor det er bedst at ansøge så hurtigt som 
muligt. 

Desuden bør man have talt med en studievejleder, 
inden man afleverer sin ansøgning. 

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, diskus-
sioner og øvelser. 

Tid og sted:

Mandag d. 4. oktober kl. 15-18 i Haderup auditoriet
Onsdag d. 10. november kl. 15-18 i Haderup auditoriet

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende, som vil blive først udvalgt.  
Alle kan dog tilmelde sig her: http://sund.ku.dk/studievejledning/studieteknik/
tilmelding/ 

•
•
•
•
•

•
•

September 2010, Studievejledningen for Medicin 
Uge 38-39
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 20/9 1400 – 1500 1100 – 1400 Anine T. W. Skibsted Medicin
Tirsdag 21/9 1200 – 1300 0900 - 1200 Christina Olesen Medicin
Onsdag 22/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Sedrah A. Butt Medicin
Onsdag 22/9 1300 – 1400 1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin
Tirsdag 28/9 1200 – 1300 0900 – 1200  Christina Olesen Medicin
Onsdag 29/9 0800 – 0900 0900 – 1030 Sedrah A. Butt Medicin
Onsdag 29/9 1300 – 1400 1400 – 1700 Pernille Heimdal Holm Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

Den Internationale Studievejledning
Dag Telefontid Træffetid Vejleder 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl International
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl International

Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.35

Studievejledningen

Ceku
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Kabale på et højere plan
Studienævnet har – som du måske allerede har hørt – startet en proces, hvor 
den overordnede fordeling af kurser og eksaminer på hele studiet er til debat. Vi 
har nedsat et bachelorudvalg og et kandidatudvalg, og studienævnet afventer nu 
resultaterne fra det arbejde.

Ud over studienævnet så er jeg også medlem af kandidatudvalget. Her sidder vi 
tre studerende, og vi har på tværs af de studenterpolitiske organisationer lavet et 
udspil til ny kandidatordning fra 6. sem. bach. til 6. sem. kand. Det glæder mig at 
vores fælles udspil allerede er blevet godt modtaget blandt underviserne.

Jeg gjorde mig forskellige overvejelser inden jeg foreslog at vi skulle lave udspillet. 
For det første skal det give et bedre studieforløb set fra den enkelte studerendes 
perspektiv. For det andet skal det tage udgangspunkt i de tilbagemeldinger og 
ønsker der har været fra studerende og undervisere, og den evaluering af studiet 
der er lavet blandt yngre læger. For det tredje skal studienævnet kun vedtage 
ændringer hvis der er klare fordele, da omstrukturering altid fjerner fokus fra det 
løbende udviklingsarbejde i de enkelte kurser, og ingen studerende skal komme 
i klemme i overgangsfasen. For det fjerde har vi i studienævnet et ansvar for at 
sikre fagligheden og kvaliteten, og ikke udvande studiet eller tilgodese bestemte 
specialers ønsker om at profilere sig på bekostning af andre.

Det er altid vanskeligt at få en kabale til at gå op, og der vil altid være hensyn 
der trækker i den ene og den anden retning. Hovedlinierne i vores udspil er at 
statistisk, epidemiologi, videnskabsteori, sociologi og miljø- og arbejdsmedicin 
trækkes ud af temakurserne på 6. sem. bach. og 2. sem. kand. og placeres i en 
10-uger blok på 1. sem. kand.; 2 ugers klinikophold rykkes fra 1. sem. kand til 3. 
sem. kand.; en uges introduktion til diagnostiske fag lægges i starten af 6. sem. 
bach.; og at der skal ske en styrkelse af farmakologi både hvad angår undervisning 
og eksamen. Med andre ord har vi ikke villet vende op og ned på det hele, men vi 
foreslår en række justeringer.

Udspillet er sendt til kandidatudvalget og studienævnet, og der kan ske ændringer 
undervejs. Vi vil også deltage på det møde som studieleder Jørgen Olsen har 
annonceret fredag 1. oktober kl. 14-15 i Haderup Auditoriet.

hele udkastet kan du downloade fra www.kortlink.dk/8677. Kommentarer er 
som altid velkommen
Simon Krabbe, stud.med., 12. semester
simonkrabbe@gmail.com

Tilbud fra 
Studenterpræsten 
– uge 38, 2010
Pølsesnak og platforme - om 
sprog og kommunikationsformer

Kære læser,

I forrige uge bød Nicolai velkommen og tog hul på 
efterårets føljeton. I sidste uge havde vi et teknisk flop. I 
dag er det min tur. 

Nicolai og jeg vil på skift skrive om sprog og kommunikation. Nicolai vil have sin 
særlige vinkel på stoffet, og jeg vil især udbrede mig om de platforme, som man 
i dag kan bruge når man vil sende en besked til verden. Jeg vil både gøre mig en 
tanke eller to om det rent generelle, men jeg vil selvfølgelig også snige noget slet 
skjult reklame – vi er ikke for fine til product placement - for vores aktiviteter på 
forskellige medier ind i mine indlæg. 

Vi føler os jo vældigt fremme på beatet, selvom vi selvfølgelig er smerteligt klar 
over, at risikoen for at vi bare forkølet prøver at være ”unge med de unge” er over-
hængende. Til gengæld er vi helt i tråd med Sprognævnets nye kampagne ”Gang i 
sproget”, der i de kommende to år sætter fokus på sproget og glæden ved at bruge 
det. Kampagnen skal skabe større interesse for hvad sprog er, hvilken betydning 
sproget har for den enkeltes personlige, sociale og kulturelle udvikling, og hvorfor 
og hvordan sproget forandrer sig. (Fra hjemmesiden www.gangisproget.dk)

Følg med i vores føljeton hér, dér og alle vegne og se om du kan bruge pølsesnakken 
til noget.

Venlig hilsen

Lise Lotz , akademisk medarbejder

Strikkecafeen Den røde Tråd
Strikkecafeen slår dørene op hver anden torsdag og du er velkommen uanset dit 
strikkeniveau.

Tid: torsdage i lige uger kl. 15.30-17.30. Næste gang er 23. september.
Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore’s og Sebastopol)
Pris: Gratis – men sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag

Studiekreds: Det evolutionære hjernemenneske
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har en studiekreds i dette semester, som du er 
velkommen til at deltage i:

Der er stor fokus på hjerneforskning og bevidsthed. I populære fremstillinger og i 
medierne ser man ofte menneskelig adfærd forklaret med, at vi stadig går rundt 
med en stenalderhjerne eller at vi er evolutionært disponeret for at få bedst og 
mest afkom og derfor gør som vi gør.

I efterårets studiekreds vil vi undersøge disse emner i en åben og seriøs og munter 
atmosfære. Studiekredsen henvender sig primært til studerende, men der er plads 
til alle interesserede.

For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen (tlf. 28 75 
70 94); ellers kan du bare møde op første gang. Vi mødes i alt fem gange i løbet 
af efteråret.

Tid: tirsdage 16-18. Første gang 28. september

Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal (bag Skt. Johannes 
Kirke på Sankt Hans Torv)

Wild West fest
Hvis du skal nå at skaffe kostume, nå at få lavet cowboyhat efter mål og nå at få 
dine pokerfærdigheder pudset af, så er det bare om at du får tilmeldt dig festen 
og kommer i gang!

Bemærk! Hvis StudenterMenigheden i København (SMiK) har mindst 200 ”ven-
ner” på Facebook senest dagen inden festen, er der fri bar frem til kl. 21! (Vi er 
pt. 190)

Tid: 8. oktober kl. 18.30
Sted: St. Kannikestræde 8 
Pris: kr. 75 betales i døren
Tilmelding er nødvendig på mail lotz@adm.ku.dk eller på Facebook – senest 
onsdag den 6. oktober

Studietur til Istanbul
Der er en enkelt ledig plads på studieturen til Istanbul, som finder sted 9.-14. 
november. Pris for deltagelse er kr. 3.200 inkl. rejse og ophold. 

Studiekreds om Istanbul
Som indledning til studieturen afholdes tre møder med oplæg om forskellige as-
pekter af byen. Møderne er åbne for både deltagere og ikke-deltagere i rejsen.

Onsdag 22. september kl. 15-17: Oplæg ved turistguide og salgsdirektør hos 
Tyrkiet Eksperten Deniz Jensen. Han vil fortælle om hverdagslivet i Istanbul og 
de store sights i byen.

Onsdag 13. oktober kl. 15-17: Indhold annonceres senere

Onsdag d. 27. oktober NB! kl. 16.15-18.00: Lektor Carsten Fledelius holder et 
oplæg om det gamle (historiske) Istanbul under overskriften ”Konstantinobel, 
Byzans, Istanbol”
Efterfølgende fællesspisning  - tilmelding  via StudenterMenigheden på Facebook 
eller på mail davidsen@hum.ku.dk

Alle tre møder afholdes Ny KUA lok./bygn. 24.1.26 (dvs. i den midterste af de tre 
nye bygninger, som man kan se fra Njalsgade)

Kontakt akademisk medarbejder Annette Davidsen på davidsen@hum.ku.dk 
eller 53 53 51 31, hvis du er interesseret i flere oplysninger om rejsen eller stud-
iekredsen.

Andagtsrummet er på Facebook
Vi har oprettet en gruppe på Facebook for brugere – og sympatisører – af and-
agtsrummet, der ligger i lokale 15.2.3, ved siden af studenterpræstens kontor. Vi 
forestiller os at gruppen kan være et supplement til Bruger-til-bruger-bogen, som 
(vistnok?!) stadig findes i rummet.

Søg efter ”Andagtsrummet på Panum”.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 
12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid.

www.studenterpraesterne.ku.dk
StudenterMenigheden i København (SMiK) på Facebook
SMiKbh på Twitter
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

Studiepolitik

STUDIET
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afholder METODEKURSUS 1

Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsma-
teriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 7. oktober 2010 
kl. 16.00 – 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og 
koster 30 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. 27. 
september kl. 16.00
Der er kun 18 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen, tlf. 22610764
Martin Vedel Nielsen, tlf. 21234956

BESØG VED AKUTLÆGEBILEN
TORSDAG D. 7/10 KL. 17
SATS gentager succesen fra de forgangne se-
mestre, og besøger endnu engang Akutlægebilen 
(tidl. Lægeambulancen) på Københavns Hoved-
brandstation. Chef for Akutlægebilen Søren 
Loumann Nielsen vil fortælle om rationalet for en 
akutlægebil, og om sine oplevelser med arbejdet 
som akutlæge. Hvis vi er heldige, vil der være en 
akutlægebil hjemme, som der vil være lejlighed til 
at se nærmere på.
- Arrangementet er gratis, men forudsætter 
medlemsskab af SATS. Der er begrænset antal 
pladser.

Tilmelding og nærmere information: http://sats-
kbh.dk/

 
 
 
afholder 

METODEKURSUS 1 
 
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og nødtracheotomi på 
donationsmateriale (mors) vil blive gennemført 
 
Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 16.00 – 20.00 
 
Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 30 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. 27. september kl. 16.00 
Der er kun 18 pladser og tilmeldingen sker efter først-til-mølle. 
 
Med venlig hilsen SATS  
Simon Andreasen, tlf. 22610764 
Martin Vedel Nielsen, tlf. 21234956 
 

                                                          

                                                     

    



         
           
            


 

 
 
 

      
            

              
      

 

         
           
           

GRATIS LÆGEDAGE
Lægedage er de praktiserende lægers egen kongres, ar-
rangeret af Dansk Selskab for  Almen Medicin (DSAM) og 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Den afholdes 
i Bella Centeret d.15.-19. november 2010. Hovedtemae-
rne i år er ”De ældre patienter” og ”Akutområde”, men 
der er også mulighed for at høre om andre emner. 
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som 
teoretiske. Der er også en stor udstilling og færdigheds-
værksteder. 
Der er kurser som: 
” DEN LANGE REJSE GENNEM MAVE-TARM-
KANALEN” eller ”HVOR TÆT KAN VI KOMME 
MEDICINALINDUSTRIEN UDEN AT TAGE SKADE?” 
eller hvad med ”GAMMELT SNOT ELLER LUNGE-
BETÆNDELSE?”
Tjek programmet på www.laegedage.dk

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som 
giver SAMS medlemmer og andre interesserede medicin-
studerende muligheden for at deltage gratis på Læged-
age. 1 dags arbejde giver 1 dags kurser på Lægedage. 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i
at hjælpe kursisterne på rette vej, at holde 

miniinterviews med deltagerne evalueringer), og være 
mikrofonholdere ved åbningen og ved foredragene i 
auditorierne.
Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage 
både under arbejdet og især under kurserne. Desuden 
er det en udmærket chance for at knytte kontakter til 
de praktiserende læger og få lidt indblik i deres (og 
måske jeres fremtidlige) arbejde.
Der er to muligheder: 
•Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang til 
lægedages kurser. Gratis frokost begge dage inklud-
eret.
•Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til læged-
ages kurser. Gratis frokost denne dag.
Hvis du synes at dette lyder interessant, så skriv en mail 
til pernole@get2net.dk senest den 24. september med dit 
navn og telefonnummer og gerne lidt om hvilke(n)
dag(e), du foretrækker at arbejde samt hvilke(n) dag(e), 
du ønsker at gå på kursus. Så kontakter vi dig med 
yderligere information.

Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner
SAMS

BASISGRUPPER
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PUFF månedsmøde
PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR

 – HVAD ER DET OG HVORDAN KOMMER 
JEG I GANG?

Tirs. 5. oktober 2010, Lille Mødesal kl. 16.15

Hvordan man kommer i gang med et prægraduat 
forskningsår? Og hvad er det egentlig?
Tre nuværende og tidligere forskningsårsstuder-
ende fortæller om deres prægraduate forskningsår, 
og vi supplerer med praktisk information om, 
hvordan du kommer i gang.

ALLE ER VELKOMNE!
Der vil være kaffe, te og kage til mødet.
Med venlig hilsen,
PUFF – Panums Ungdoms Forsker Forening

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening 
er en studenterforening med formål at motivere 
til og forbedre vilkårene for den sundhedsviden-
skabelige studenterforskning og videreudvikle 
studenterforskerens faglige kompetencer. Vi holder 
månedsmøde hver første tirsdag i måneden, hvor 
alle er velkomne. Du kan også altid besøge os på 
vores hjemmeside, hvor der ligger mange vejlednin-
ger og spændende projekter:

http://puffnet.dk/
HUSK OGSÅ FORSK!2010 

29.-30. september
Læs mere på

 http://forsk2010.wordpress.com/

Donaid holder 
info/månedsmøde!
 
Mandag den 27/09 i studen-
terhuset kl 17:30
 
Vi fungerer som et formidlende organ til den brede 
befolkning gennem infostande og undervisning. Så 
hvis du, ligesom os, synes det er vigtigt, at der bør 
være et bedre kendskab til organdonation, så er 
vores basisgruppe lige noget for dig.
 
Så kom glad!
Vi glæder os til at se dig.
- hilsen Donaid

Generalforsamling
SIMS holder generalforsamling mandag den 11. 
oktober.  SIMS lokale på 1. sal i Studenterhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte 
udvalg
4) Forelæggelse af reg-
nskab
5) Fastlæggelse af næste 
års kontingent
6) Behandling af indkomne 
forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 1 uge før generel-
forsamlingen på mail magnusp@stud.ku.dk.
Forslagsret har samtlige medlemmer.

Månedsmødet vil blive holdt ved samme lejlighed.

Kan Du Huske Hele 

Pensum?
Kom til FORNIKS’ store 

Hukommelses- og indlærings-
arrangement!

23. september kl. 16-18.30 
i Lundsgaard. 

Tre danske eksperter i hukommelse og indlæring 
vil gennemgå hjernens evne til at huske og lære, 
og give bud på hvordan man ved hjælp af 
teknikker kan gøre studiet mere overkommeligt.

Troels Wesenberg Kjær, 
overlæge på Neurofysiologisk 
Klinik, Rigshospitalet

Troels Kjær fortæller om 
de basale mekanismer 
bag hukommelse og 
indlæring.
Der tages udgangspunkt 
i den almene viden 
blandt studerende inden 
for sundhedsfagene.
Der kræves altså 
ingen specielle 
forudsætninger.

Hysse Birgitte Forchhammer, 
ledn. neuropsykolog, ph.d. ved 
Glostrup Hospital, Neurologisk 
afdeling.
Hysse Birgitte Forchhammer 
vil gennemgå 
neuropsykologiske aspekter 
ved hukommelse, modeller 
for hvordan hukommelse 
fungerer og lidt om hvilke 
hjerneområder der er 
involveret. Fokus på 
indlæring og eksempler på 
hvordan man snyder 
hukommelsen, og hvordan 
man kan forbedre 
hukommelsen.

Steen Hasselbalch, 
overlæge dr.med., 
Hukommelsesklinikken,
Rigshospitalet

Steen Hasselbalch vil 
fortælle om 
demens-sygdomme, 
særligt Alzheimers og 
hvordan den påvirker 
hukommelsen og andre 
intellektuelle funktioner.

Program:

16:00 - Velkomst og præsentation
16:10 - Troels Kjær fortæller om de basale 
mekanismer bag hukommelse og indlæring.
16:50 - Pause med kage, kaffe og drikkelse
17:00 - Hysse Forchhammer fortæller om 
det psykologiske aspekt af emnet og om 
hvordan man kan forbedre indlæringen med 
f.eks. hukommelses-teknikker.
17:40 - Pause
17:50 - Steen Hasselbalch fortæller om det 
sygelige aspekt af emnet, f.eks. Alzheimers.

Program:Program:

16:00 - Velkomst og præsentation

Nyt fra SAKS

Tarmanastomosekursus: 
SAKS invitere sine med-
lemmer til tarmanastomo-
sekursus
Mandag den 4. Oktober kl 19-21.
Tilmelding skal ske via hjemmesiden fra den 27/9 
kl. 16,00
For mere information se da hjemmesiden eller 
opslagstavlen.

FORSK!:
På FORSK! konferencen den 29 og 30 september 
har SAKS forskellige indslag om kirurgisk forskning. 
Se da programmet for FORSK på hjemmesiden: www.
forsk2010.wordpress.com eller rundt på Panum.

Generalforsamling:
Efter næste månedsmøde den 12 oktober vil der 
blive afhold ordinær generalforsamling. Dagsorden 
følger!

Facebook:
Husk at melde jer ind på vores facebook gruppe. Her 
vil nye arrangementer for fremtiden også blive an-
nonceret samt nyheder i foreningen.

Gratis svømmehold for alle studerende
Mandage 21-23 i Tingbjerg svømmehal
Kom glad og svøm med, vi arrangerer bl.a. fridykn-
ing og en masse andre ting.
Kotakt Gustav: 23402040
Eller www.puc.nu

SIMS arrangerer
PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2010!

Fredag d. 1. oktober kl. 11.00, inden den lange 
fredagsbar i Klubben, afholdes der i Fælledparken 
Panummesterskaberne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mand-
shold, hvor der skal være min. 2 piger på banen (om 
man fx kun har 1 pige på holdet = totalt 6 spillere 
på banen – så stil op alligevel!).

Tilmelding skal ske til mjk588@alumni.ku.dk 
senest torsdag d. 30. september.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. 
Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden i 
Fælledparken. Mere info fås ved tilmelding.

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste 
udklædning!

Medicinerrevyen
Er du interesseret i at være med i medicinerrevyen 
til februar?
Så kom til intromøde i studenterklubben d. 29/9-
2010 kl.20.

Vi glæder os til at se dig
Mvh Medicinerrevyen
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 Sexekspressen præsenterer:  Klog på sex?   En hjernevridende grimassegætteleg!

I denne uge inviterer Sexekspressen dig med på en lille mentaløvelse. Reglerne er simple: På de følgende 3 par billeder af 3 forskellige personer vides, at det ene går under 
kategorien “smerte”, det andet under kategorien “orgasme” - kan du hitte ud af, hvilke billeder, som hører til hvor? Sæt evt. et “O” eller et “S” under hvert billede, hvis 
det er svært at holde styr. Løsningen kommer til sidst i artiklen. Held og lykke!

Hvis du kan gætte alle billeder uden problemer:
Fantastisk! Du indgår i en lille percentil (0,6%, p<0,001) af befolkningen, der uden problemer kan skelne smerte fra orgasme - du er jo som selvskrevet til at være medlem 
af Sexekspressen og er derfor meget velkommen til at kigge forbi onsdag d. 6. oktober kl. 17 i studenterhuset!

Hvis du synes det er svært at gætte mindst ét af billederne:
Pyt med det - det kan sagtens skyldes, at du måske lider af orgasmeblindhed, ganske som  andre døjer med ordblindhed eller farveblindhed. Alene ved at gøre forsøget 
har du udvist exceptionelt bravado og gåpåmod - du er jo som selvskrevet til at være medlem af Sexekspressen og er derfor meget velkommen til at kigge forbi onsdag 
d. 6. oktober kl. 17 i studenterhuset!

Løsning: Række 1-OS, række 2-SO, række 3-SO         XOXO Sexekspressen!

BASISGRUPPER

Internationalt møde for medicinstuderende 
fra hele verden
IMCC blev grundlagt for 60 år siden, og dette skal fejres ved afholdelse af en 
General Assembly sammen med alle øvrige medlemslande i august 2011 (August 
Meeting 2011). København skal danne rammerne for mødet, og det bliver et helt 
enestående arrangement
Vi har brug for en masse hænder til at hjælpe med at arrangere dette, og det er her 
du kommer ind i billedet!
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med studerende fra Århus, Aalborg og 

Odense, og du vil møde mennesker fra hele verden
Vi afholder national introduktionsweekend fredag d. 8. til søndag d. 10. oktober i 
studenterhuset ved Panum Instituttet med masser af hygge og fest
Introduktionsweekenden er helt uforpligtende, og man vælger selv hvor mange 
dage man vil deltage, men jo flere dage jo bedre.

Læs mere på www.am11denmark.com
Eller kontakt Benjamin Kaas-Hansen: president@am11denmark.com
Tilmelding til intro weekenden: www.am2011denmark.com/weekend

Verden kalder!
PIT holder infomøde den 22. september kl. 16 i Store mødesal!

- Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte?
- Går du rundt med en lille tropemediciner i maven?
- Trænger du til en pause fra bøgerne?
- Eller er du bare nysgerrig?

Så kom til PIT, Praktikant I Troperne, informations-
møde og få bl.a. svar på hvad PIT laver, hvad der kræves 
for at blive udsendt med PIT og hvordan du søger.

Studerende der har været udsendt med PIT vil fortælle om deres ophold og oplev-
elser på et hospital i troperne.

Der er kaffe og kage til det hele!  -   Alle er velkomne, UANSET studietrin!
 
Med venlig hilsen PIT

Tropemedicinsk weekendkursus
Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og kunne du godt tænke dig 
at vide lidt mere om hvad du kan møde i det store udland? Her har du 
muligheden!
Weekenden d. 6.-7. November 2010 i den store mødesal, Panum instituttet, afholder 
PIT et kursus i tropemedicin.  Under to dage vil  forskellige læger holde spændende 
fordrag om bl.a. HIV, malaria, børnesygdomme i troperne og reproduktiv sundhed. 
Der vil også blive demonstreret nogle praktiske håndgreb bl.a. i obstetrik.
Begge dager vil der blive serveret frokost, samt kaffe, kage og frugt..

Kurset retter sig først og fremmest til dem der skal ud med PIT til foråret og 
efteråret 2011, men alle med interesse for tropemedicin eller dem der bare er nys-
gerrige på hvad det indebærer at tage ud på et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt 
velkomne at ansøge.
Programmet er ikke endnu helt fastlagt men kommer til at blive slået op i MOK 
i oktober.
Pris: 75 kr 
Tilmeldning: Mail dit navn og semester til tropekursus.pitkbh@gmail.com og skriv 
hvis du skal ud med PIT og hvornår. Tilmeldningsfrist  d. 27. oktober kl. 12.00. Svar 
på din tilmeldning og information om indbetaling meddeles d. 29 oktober. Der er 
i alt 50 pladser, så der er efter først til mølle princip, undentaget dem der skal ud 
med i PIT 2011.   
Vi glæder os til at se jer! 
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Forebyggelse af psykiske sygdomme 
Redigeret af Per Jørgensen, Merete Nordentoft 
og Poul Videbech

Forebyggelse af psykiske sygdomme er skrevet til alle med 
seriøs interesse for psykiske sygdomme. Bogen giver en samlet 
fremstilling af forebyggelse og opgavefordeling i forhold til 
patienter med psykiske sygdomme.

PSYKISK SYGDOM 
– FOREBYGGELSE OG BEHANDLING

Klinisk psykiatri 
3. udgave  
Redigeret af Ole Mors, Per Kragh-Sørensen og Josef Parnas

„Klinisk psykiatri er lærebogen for medicinstuderende, der ikke 
nøjes med kompendieløsningen, men ønsker at få et solidt teoretisk 
fundament i det psykiatriske speciale.“ Ugeskrift for læger

197 sider
Kr. 248,- 

(vejl.)

Nyhed
700 sider 
Kr. 698,- 

(vejl.)

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

PANUM INVITERER TIL STØTTEFEST FOR OFRENE I PAKISTAN
LAD OS IKKE DONERE FOR NØDHJÆLP LÆNGERE.

LAD OS DONERE FOR HJÆLP TIL SELVHJÆLP.

Vi kan ikke redde hele Pakistan fra elendigheden på én gang, men vi kan tage små og gennemførte 
skridt ved at genetablere de forhold, der herskede inden katastrofen viste sit uventede ansigt. 

LAD OG STÅ SAMMEN OM GENOPBYGNING AF EN ENKEL LANDSBY I DERA GHAZI KHAN, PAKISTAN.
ALLE DEM DER STØTTER, VIL FÅ DERES NAVNE INDGRAVERET PÅ DE KOMMENDE HUSES FLADER. 

MED GetUpGetOut.dk I RYGGEN SLIPPES FESTEN LØS:

TORSDAG DEN 7. OKTOBER!!!
STUDENTERKLUBBEN, BLEGDAMSVEJ 3A, 2200 KBH N.

Dørene åbner KL. 18:00.
Aftenen vil bl.a. byde på:

LIVE MUSIK - ROCKBAND BULWARG
EN FORSMAG PÅ PUNJABI FESTBEAT - DHOL UNITED

LÆKRE SNACKS TIL SMAGSLØGENE

OG FOR AT SLUTTE AFTENEN AF MED ET GIGANTISK BRAG KOMMER DJ:

WAQAR (KB18) + 1 TBA.
&

F!NN Beatet (Zoo bar) & Samuel Cantor (Zoo bar)

LOKALET ER GRATIS. ALLE KUNSTNERNE SPILLER FRIVILLIGT. SÅ ALLE PENGE GÅR UBESKÅRET TIL GENOPBYGNINGSPROJEKTET.
LAD OS SAMMEN GIVE DEM TAG OVER HOVEDET.

ALLE ER VELKOMNE!!! 

Grib dit gode humør. Tag dine venner under armen og gør denne fest til en uforglemmelig aften i den ædle sags tjeneste. 

BILLETPRIS: 80 KR.
KØB DIN BILLET ALLEREDE IDAG! 

Indbetal 80 kr. på: konto nr.: 4310037826, reg. nr.: 3307.
HUSK AT SKRIVE DIT FULDE NAVN I EMNEFELTET!

FOR MERE INFO – KONTAKT Uswa Nissar Anjum på 60160856

ANNONCER
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Herlev-Østerbroundersøgelsen 
søger nye kollegaer:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og 
få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer, faste som vikarer, med lyst til 
at arbejde med ovenstående samt interview af Herlev-
Østerbroundersøgelsens deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen (minus 
fredag) i tidsrummet 14.45 til ca. kl. 21.00.  Arbejdet 
finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev 
Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring i god atmosfære

Send ansøgning og CV inden 4/10 til Afdelings- og pro-
jektsygeplejerske Anne Lene Oxlund på anleox01@heh.
regionh.dk
Du er velkommen til at søge yderligere information 
 på tlf. 44 88 33 17

Projektmedarbejder, Stud. med. søges 
til kvalitetsudviklingsprojekt ved 
Psykiatrisk Center Ballerup.
I forbindelse med Ringbo-projektet, et kvalitetsudviklingsprojekt i et samar-
bejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, 
skal et antal patientjournaler gennemgås med henblik på optimering af den 
medicinske behandling. 
Til dette arbejde søger vi en medicinstuderende med interesse for og indblik 
i Psykiatri. 
Arbejdet omfatter ca. 200 timer i efteråret 2010. Arbejdet sker i dagtiden, med 
mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Der vil være oplæring i opgaven 
og løbende supervision af denne ved de behandlingsansvarlige overlæger. 
Arbejdsstedet vil være på Psykiatrisk Center Ballerup og på det 
socialpsykiatriske botilbud Ringbo i Bagsværd. Ansøgeren skal have gennemført 
klinisk ophold i Psykiatrien og have bestået eksamen i Psykiatri.

Psykiatrisk Center Ballerup er et almenpsykiatrisk center med akut 
modtagefunktion. Centrets ambulante behandlingstilbud omfatter et 
ambulatorium specialiseret i behandling af patienter med ikke-psykotiske 
lidelser, et OPUS-team, et gerontopsykiatrisk team samt to distriktspsykiatriske 
centre beliggende i hhv. Gladsaxe og Ballerup. 
Der er et OP-team tilknyttet Distriktspsykiatrien i Gladsaxe-Furesø. Centret 
råder over en døgnåben visitations-/skadestuefunktion, intensivt lukket afsnit, 
to almene åbne afsnit, et gerontopsykiatrisk afsnit og en regional 
rehabiliteringsfunktion. Ved flere af centrets enheder foregår p.t. 
gennemgribende udvik-lingsprojekter med sigte på at videreudvikle et 
brugerorienteret, evidensbaseret behandlings-tilbud.
Centret har landsfunktion i døvepsykiatri med behandlingsforløb omfattende 
såvel et ambulant tilbud som behandling under indlæggelse i specialiseret 
funktion. 

Centrets åbne afsnit er distriktsopdelte, det ene åbne afsnit har landsfunktionen 
for døvepsykiatri som tilknyttet specialfunktion, det andet afsnit er tilknyttet 
OPUS-funktionen.
Centret har konsulentfunktion ved flere socialpsykiatriske botilbud samt 
tilsynsfunktionen ved Herlev Hospital. 
Centret har en forsknings- og projektenhed med primært fokus på psykiatrisk 
rehabilitering.
Centrets optageområde er på nuværende tidspunkt på ca. 200.000 
indbyggere omfattende Egedal, Ballerup, Gladsaxe og Herlev kommuner samt 
en del af Furesø Kommune. 

Som konsekvens af psykiatriplan 2020 står Centret foran sammenlægning 
med Psykiatrisk Center Gentofte, således at de to centre har fælles ledelse 
fra årsskiftet 2010-11.
Der påbegyndes nybygning af skadestue og et nyt lukket intensivafsnit, i alt 
21 senge, samt renovering af de ældre sengeafsnit medio 2010. I forbindelse 
med sammenlægningen med Psykiatrisk Center Gentofte og udflytningen af 
dette til Ballerup planlægges nybygning af yderligere 40 sengepladser.

Psykiatrisk Center Ballerup er en universitetsafdeling tilknyttet Københavns 
Universitet med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har 
yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer
Centret støtter deltagelse i efteruddannelse og er imødekommende overfor 
individuelle ønsker mht. interesseområder og uddannelsesforløb. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Peter 
Clemmesen
mail: Peter.Clemmesen@regionh.dk, telefon: 38 64 51 06
Ansøgningen skal stiles til klinikchef Peter Clemmesen og skal være denne i 
hænde pr mail eller post senest onsdag den 29. september 2010. 

Møde i Dansk Medicinsk-historisk 
Selskab
 
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Auditoriet i Medicinsk 
Museion, Bredgade 62

Mogens Fog under modstandskamp, kold krig og 
studenteroprør.

Med udgangspunkt i sin anmelderroste biografi tegner 
historikeren Morten Møller et portræt af en af de mest 
beundrede og forkætrede skikkelser i det 20. århun-
drede. Lægen, kommunisten, modstandsmanden og 
rektoren Mogens Fog (1904-90) satte sit markante 
præg på tre af århundredets store konflikter. Hvad 
var Mogens Fogs bevæggrunde for at engagere sig 
i modstandskampen? Hvordan håndterede han den 
vanskelige overgang fra varm til kold krig, og kunne 
”den røde rektor” i 1968 indfri de studerendes krav 
om grundlæggende forandringer på Københavns Uni-
versitet? Morten Møller vil forsøge at nå rundt om flere 
sider af en både gådefuld og fascinerende personlighed 
i den moderne danmarkshistorie.
 
Fri entré, alle er velkomne.

CEKU søger 
studentermedarbejdere
Et antal stillinger som studentermedarbejder ved Center 
for Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes besat. 

Vi har til huse i Teilumbygningen på
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen 
på det kliniske område http://ceku.ku.dk/.
Træningen i Centeret er dels en forberedelse af de stu-
derende til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. 
Træningen omfatter kommunikationstræning og en 
række praktiske færdigheder (venflon- og kateteran-
læggelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk 
undersøgelse,
genoplivning, neurologisk undersøgelse, praktisk intro 
til ultralyd m.m.).

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuder-
ende i udvalgte kliniske færdigheder, assistance ved anden 
undervisning i CEKU samt teknisk hjælp til undervisningen 
i kommunikationstræning. Herudover assisterer du ved 
afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og 
MFTL), vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og 
lagre, samt andet forefaldende arbejde. Der er i CEKU 
rigtig gode muligheder for igangsættelse og supervision 
af forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende på 4.-6. semester med 
interesse for
undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring 
er en fordel. Vi
ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. 
Jobbet er meget
selvstændigt, hvor du får indflydelse på kursusindhold, 
tilrettelæggelse
samt udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til 
gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget 
socialt anlagte. 

Ved relevante internationale konferencer og kongresser 
betaler CEKU for indkvartering og deltagelse af et antal 
studentermedhjælpere.
Du får løn under din pædagogiske og praktiske 
oplæring.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på 
mangfoldighed, så hvis du har interesser udenfor studiet 

f.eks. indenfor film og foto, statistiske opgaver, IT-løs-
ninger og website eller hvis du blot har generelt teknisk 
snilde, hører vi også meget gerne om dette.

Arbejdstid:
I gennemsnit 5-9 timer ugentligt med det nuværende 
aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 
08.00-20.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan ikke 
undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagtmøde i sa-
marbejde med de øvrige ca. 25 studentermedarbejdere.
.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet, 
sekretær Marianne Unger Kejlaa, tlf. 35 45 54 28

Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt i sidste uge af 
oktober og oplæringfra december 2010. 

Motiveret ansøgning samt CV sendes til: Overlæge 
Mikael Bitsch,
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, 
idet kuverten mærkes ”ansøgning”. 
Eller på email til muk@rh.regionh.dk

Ansøgningsfrist: mandag d 4. oktober 2010 
kl. 12

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

 
»   20. - 23. sep.:Tilmelding til kurser 

»   6. okt.: Generalforsamling kl. 17 
   i Studenterklubben!

1. Semester - Se hér!
I forbindelse med din studiestart har du modtaget noget information om 
FADL. For at kunne forbedre vores kommunikation med de nye studerende 
i fremtiden, vil vi gerne høre din mening om den information du har mod-
taget.

Vi vil derfor værdsætte hvis du gider udfylde et kort spørgeskema på inter-
nettet (tager max. 5 minutter, og er naturligvis anonymt).

Skemaet finder du på www.fadl.dk/rusintro

På forhånd mange tak for din hjælp!

mvh. FADLs repræsentantskab i København

Kursustilmelding efterår 2010
Dette semester afholdes i alt 27 kurser.  
For at undgå de tekniske vanskeligheder som påvirkede sidste seme-
sters tilmelding, er tilmeldingen dette semester delt op i 4 dage. 

Det drejer sig om 20., 21., 22 og 23. september. kl 16 hver dag. 

Tilmeldingen sker via www.fadl.dk og prisen er 75 kr per kursusdag. 
For at ungå yderligere tekniske problemer, benyt da Firefox eller 
Google Chrome som browser. 

Vi glæder os til at se jer.  
Se datoer på næste side :-)  

Medlemsaftaler

Husk 
Generalforsamling 

onsdag den 
6. oktober kl 17 

i studenterklubben 

Se mere her i bladet, på 
facebook og hjemme-
siden.

Har du gode forslag til nye
medlemsfordele? eller ris/ros til

de eksisterende?  
Skriv da til mfu@fadl.dk

Som FADL medlem kan 
du blive medlem af  
Forbrugsforenin-
gen af 1886. 

Igennem Forbrugsforeningen kan 
du få 9% i bonus på de omkring 
4.500 butikker og samarbejdspart-
nere som foreningen har. Se mere 
på www.fadl.dk

Følg med i FADL København på 
facebook. Her kan du følge med i 
nye begivenheder, kampen mod 
4-års-reglen og hvad der ellers sker 
i foreningen lige nu. 
Se mere på: 
www.facebook.com/fadlkbh

på

Husk 
Generalforsamling 

onsdag den 
6. oktober kl 17 

i studenterklubben 

Se mere her i bladet, på 
facebook og hjemmesiden.

KREDSFORENINGEN
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PANUM ELECTRIC VOL.III - Fredag den 24. september kl.14 til 
lørdag morgen kl.??
Så er vi klar igen til at ryste Panums betonfundament med endnu en 
elektrisk fest for festglade medicinere og venner!

Denne gang disker vi op med en ekstra scene nede i klubbens baglokale 
”Køsseren”, og vi arbejder på at få en morgenfest på benene med et stærkt 
hold af fest-idealistiske hg’ere der kan dække bartjanserne. Der er i 
hvert fald åbent til kl.5 lørdag morgen.
Der bliver købt ekstra ind af Pure Rush og øl, så energien og promillen 
kan holdes ved lige hele festen igennem. Så fuck de mørkere tider - vi ser 
solen stå op til Panum Electric III 

I løbet af arrangement kan i 
opleve følgende:

LINE-UP:
-KASPER BJØRKE (Superbacon)
-DJUNA BARNES (Bakken)
-KRISTIAN (24Reasons+Jolene)
-COPIA DOBLE SYSTEMA (Combia)
-MAFFI (Classic 80’s digital dance-
hall)
-Jonas Hahn (StudieStraβe Records)
-Geiger & Lawaetz (Resident)
+ support af Morten Kallehauge
-Street Freet (Resident)
-Delicatus DJ Team (Resident)
-Steffen Ernesto (Resident)

KASPER BJØRKE
Aftenens hovednavn er en rutineret festabe, som har været repræsenteret 
på den danske og udenlandske klubscene i mange år. Vi kender ham fra 
gruppen “Filur” (i selvskab med Thomas Barfoed aka “Tomboy”) der har 
modtaget flere Danish Music Awards og Dj Awards. Solo har han udgivet 
to anmelderroste albums: “In Gumbo”, og senest i februar albummet: 
“Standing On Top of Utopia”.
Han er en af de Dj’s der garanterer en fest både foran og bagved Dj-
pulten. Han står aldrig stille mens han leverer sin unikke lyd, med 
elementer lige fra disco til techno. Så vær parat når Bjørke står klar 
til at bringe festen til kogepunktet!
www.kasperbjorke.com MAFFI 18:00-19:30

Maffi er en københavnsk dancehall-producer-duo, der er 
signet på Jahtari i Tyskland. De har udgivet en lang 
række singler på deres eget Maffi Label med kunstnere 
som Soom T (UK), Solo Banton (UK), Pupa Jim (FR) og 
Hopeton Lindo (JA), der alle er blevet store dancehall-
hits rundt om i verden. Maffi består af Moog (Markus 
Støvring) og Junior (Søren Villemoes).
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DJUNA BARNES
Som hovednavn til den første 
af vores fester, har Djuna 
været med til at skabe suc-
cesen bag Panum Electric. 
Med et enestående talent 
for at læse publikum vover 
hun sig ud i alle subgen- rer og 
hjørner af den elektroniske musik. Hun er 
således en DJ fyldt med overraskelser, der 
alle fungerer til UG.
Djuna’s Facebook-status efter sidste fest:
“Jeg gad godt gå i skole igen hvis alle fred-
agsbarer var ligesom den på Panum” -
KÆRE DJUNA!, vi tager dig på ordet, du im-
matrikuleres hermed til 2 timers eksamination 
i elektronisk dansemusik; det grønne bord står 
på scenen forklædt som DJ-pult - Forvent en 
horde af festglade censorer!
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BAREN
Igen disker vi op med et lækkert og ek-
sklusivt barsortiment bestående af for-
skellige delikate drinks og cocktails. 
Ligesom sidst har vi:

Gin & Tonic/Lemon 30 kr. 
(4 cl. gin)
Whiskey Fizz  30 kr.
Long Island Icetea 50 kr.
White Russian  25 kr.
Cosmopolitan  30 kr.
Tequila Sunrise  30 kr. 
(4 cl. tequila)
Caipirinha  25 kr.
Strawberry Daquiri 30 kr.
Fisk, gajol og tequila shots 10 kr.
Flaskeøl   15 kr. 
3 x flaskeøl  40 kr.
Fadøl    20 kr.
Tempt Cider  20 kr.
+ vodka   25 kr.
Pga. den store interesse for strawberry 
daquiri ved sidste event, har vi udvidet 
baren med en RASBERRY DAQUIRI!

Som noget nyt har vi desuden CHAMPAG-
NEBAR
i lille bar med:
Champagne cocktail 30 kr.
Mimosa   20 kr.

2010www.SCOREBOGEN.com

VIGTIGT!

INFO@SCOREBOGEN.COM VIRKER 

IKKE SÅ SEND ISTEDET TIL 

SCOREBOGEN@OELFAM.COM

Husk en 50’er og et smil!
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i farver!!!

Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder, Tak 
for det.
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser!
Alle opgivne tider er ca. tider. 

7. Semester:
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til info@scorebogen.
com eller mød op i fredagsbaren!

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!!
Hold 1-5  1. Okt kl. 10.00 RH A2
Hold 6-10  1. Okt kl. 10.00 GH Lille Aud.
Hold 11-13  1. Okt kl. 11.00 RH A2 Hold 14-16   1. Okt kl. 
11.00 GH Lille Aud.

Basisgrupper: 
Send et billede på scorebogen@oelfam.com inden den 
27.september 2010

Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget billeder 
ved:
Fredagsbar fra kl.16-18: Fredag den  1. oktober samt ved 
de andre fototider.

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit hold, kan 
du også sende et billede til os på scorebogen@oelfam.
com med dit navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 
27.september
Hvis du ikke �ik betalt få bogen, men gerne vil købe den 
alligevel, kan du fange os på en af de andre tider eller 
indbetale på konto:

Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Husk, navn og semester i note til modtager.

Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail på 
info@scorebogen.com

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræbe os på at få bo-
gen hurtigere færdig. Dette kan kun lade sig gøre ved at vi 
presser os selv og sætter meget tid af i september. Vi håber 
at i støtter op om projektet igen i år, mange tak.

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af medicin-
studiets kernepensum. Scorebogen!

Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2010

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan dette gøres 
ved ovenstående fototider.

3 gæster pr. studiekort (SUND)   Gratis adgang 
    se panumelectric.dk

PANUM ELECTRIC VOL. III
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HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres 
billede til scorebogen@oelfam.com.

Semesterfri kan sende løsbilleder med oplysninger til 
scorebogen@oelfam.com ellers bliver der taget billeder 
til fredagsbaren d. 1. oktober

Hvis du ikke har købt bogen så husk at du 
kan indbetale på, med navn og semester i 

meddelsesfeltet:
Reg.Nr: 4280

Konto. Nr: 10540194

Kære MOK-læsere

Vi er tilsammen på 17,5. semester og er dermed 
næsten 1,5 læge. Igennem vores studietid har vi 
udviklet diverse metoder til at bestå eksamen, ob-
serveret andre dumpe og derefter gennemanalyseret, 
hvorfor det gik galt og ikke mindst gennemarbejdet 
teknikker mod kedsomhed.
Vi føler nu, at det er tid til at dele ud af vores store 
viden om studiet til nye såvel som gamle medstuder-
ende, som mangler idéer til god studieteknik eller bare 
lige skal have slæbet de gamle skills af i kanterne.
Uden videre væven, præsenterer vi vores gode råd og 
erfaringer. Det er nemlig kastanje!*
/Henrik Øder Hjortkjær, Kasper Ørsted Aagaard 
Andersen og Anders Juul Gullach (17,5 semester)

10 Gode råd til at bestå eksamen
1) Reducér stress gennem fx alkoholindtag min. 

2 gange pr. uge
2) Sørg for at læse ud over pensum – gerne i anden 
litteratur end anbefalede
3) Husk at diskutere alt med din læsemakker
4) Sørg for at lave noget i fritiden, fx motion, da det 
øger din koncentrations- og indlæringsevne
5) Sørg for at holde kontakt med venner og familie 
uden for Panum, da de er en god støtte i hårde peri-
oder
6) Sørg for ikke at blive syg, så klæd dig ordentligt på. 
Kritiske årstider: Efterår, vinter og forår
7) Husk nu at gå tidligt i seng og få sovet nok – ens in-
dlæringsevne reduceres kraftigt ved søvnunderskud
8) Tag noter, da repetition er godt for indlæringen. Er 
du ikke en noteperson, så lav evt. tegninger
9) Sørg for at spise ordentlig mad bl.a. fisk, da det er 
godt for indlæringen

10) Lav en god besvarelse til eksamen.

11 Gode råd til at dumpe eksamen
1) Drik bajer

2) Fokuser ikke på kernepensum, men små, lig-
egyldige og sjældne detaljer
3) Hold læsemøder i klubben ved baren – gerne 
med en enkelt øl
4) Få en ny, utrolig tidskrævende hobby såsom 
skydiving, kæreste eller pew**
5) Facebook – og masser af det
6) Det er sejt at have shorts og t-shirt på, især når 
det bliver koldt i vejret
7) Gå gerne kold på en bænk på vej hjem fra byen 
(kombiner med punkt 6)
8) Notepapir er grunden til at regnskoven bliver 
fældet – sørg gerne for at påpege det til folk, som 
spørger, hvorfor du ikke tager noter
9) Misforstå med vilje punkt 9 til at bestå eksamen 
og brug det som undskyldning for at høvle en gang 
fi skefjæs ned fl ere gange om ugen
10) Misforstå alt til eksamen og skyd efterfølgende 
skylden på det ringe formulerede spørgsmål
11) Gå på youtube.com og skriv ”dillerfar” i 
søgefeltet og så opfør dig som Magermayn altid

10 Sjove ting at lave i en kedelig, 
irrelevant undervisningssituation

1) Tag mindst ”en kande kaffe” (dvs. kande ex-
portøl fra klubben) med til undervisning
2) Abonér på Anders And & Co., sæt dig på bag-
erste række og gem det i relevant, stor lærebog. 
Du kan tegne abonnement på http://www.andeby.
dk/Abonnement.aspx
3) Ring til alle dem, du kender til forelæsning og/el-
ler dem fra dit hold og tjek, om alle har mobilen på 
lydløs (der er altid en, der har glemt det)
4) Øv dig på at holde vejret – lav ny personlig 
rekord! P.s. husk stopur
5) Facebook og/eller Tower Defense på din helt nye 
Mac både på biblioteket og til undervisning
6) Man kan tage forbløffende meget tøj af, uden 
folk opdager ens intentioner – nemlig at se, hvor 
meget tøj man kan tage af, før folk siger noget til 
det. Rekorden: t-shirt på og boksershortsne nede 
om anklerne
7) Er du træt, så tag dig en lur – gerne både på 
biblioteket, til forelæsning og især SAU. Nok ikke 
så meget til obligatorisk undervisning
8) Umiddelbart efter din SAU-lærer eller forelæser 
har sagt en sætning, så rejs dig op og gentag den 
højt. Hvis din underviser bliver sur på dig, skal 
du sige, at det blot støtter din indlæring og at du 
desuden er i familie med en vigtig person inden 
for Panum
9) Kast en remoulademad efter din lærer, når 
han/hun vender ryggen til – mega grinern
10) Du har kun det skæg, du selv sidder på blan-
det med fun

Kære Læsere

Jeg er i et stort dilemma. Jeg har fundet en BH 
på gaden Søndag formiddag. Jeg ville egentlig 
helst beholde den, men jeg vil også gerne møde 
ejeren. Så hvis du derude kender en m e d 
BH størrelsen 70D som muligvis har mis-
tet sin stropløse BH ved Zoologisk museum 
vil jeg gerne møde hende. Hvis i ikke kender 
nogen der har mistet sin BH, men eventuelt 
kunne passe den kan de også kontakte mig.
De kan kontakte mig på mail på oel@oelfam.
com.

Kærlige hilsner 
Markus Harboe Olsen

MISTET BH HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSKHUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres Basisgrupper og 7. semester husk at sende jeres 
billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.billede til scorebogen@oelfam.com.

Semesterfri kan sende løsbilleder med oplysninger til Semesterfri kan sende løsbilleder med oplysninger til 
scorebogen@oelfam.com ellers bliver der taget billeder scorebogen@oelfam.com ellers bliver der taget billeder 
til fredagsbaren d. 1. oktobertil fredagsbaren d. 1. oktober

Hvis du ikke har købt bogen så husk at du Hvis du ikke har købt bogen så husk at du Hvis du ikke har købt bogen så husk at du 
kan indbetale på, med navn og semester i kan indbetale på, med navn og semester i 

meddelsesfeltet:meddelsesfeltet:

Jeg er i et stort dilemma. Jeg har fundet en BH 
på gaden Søndag formiddag. Jeg ville egentlig 
helst beholde den, men jeg vil også gerne møde 
ejeren. Så hvis du derude kender en m e d 
BH størrelsen 70D som muligvis har mis-
tet sin stropløse BH ved Zoologisk museum 
vil jeg gerne møde hende. Hvis i ikke kender 
nogen der har mistet sin BH, men eventuelt 
kunne passe den kan de også kontakte mig.
De kan kontakte mig på mail på oel@oelfam.

MISTET BH

* Kastanje: Det ord man spontant skal sige, 
når man befi nder sig i en særdeles positiv/
gavnlig situation. Altså et ord der er ladet med 
meget positivitet.
**pew er ensbetydende med at gå på compu-
tercaféen Spillesyndikatet på Tagensvej 51 
med alle dine venner, når I er bagstive og så 
sidde i mørket og spille skydespil (Battlefi eld 
2 er foretrukken).

Studiehjørnet  ved Kasper Ø. Aagaard A., Anders J. Gullach & Henrik Ø. Hjortkjær ( 17,5. semester)

Sidste uges Diagnostiske Quiz var virkelig svær, 
men heldigvis er MOKs læsere (eller i hvert fald to 
af dem) skarpe til reumatologi. Mette Lindhardt og 
Signe Micas Knudsen på 6.semester har sammen 
svaret at kvinden med ledsmerter og røde øjne havde 
“Oligo psoriasis atritis”, hvilket jo er korrekt. Mette 
og Signe har vundet en pakke Sunlolly med Exotic 
smag...mmmm.

På trods af at vi har modtaget utrolig mange svar på 
sidste uges Basale Quiz, hvor spørgsmålet lød “hvad 
er hæmaturi?”, er der kun én eneste person der har 
svaret helt korrekt. Asbjørn Hasselager vinder en øl 
for følgende svar: 
Hæmaturi ER hæmaturi, og hæmaturi skal udredes 
med IV-urografi , cytologi og cystoskopi. Sådan sagde 
en professor ihvertfald! Nåh ja sidst men ikke mindst: 
hæmaturi betyder blod i tisset!

Og kære læser, hvis der er noget du absolut MÅ huske 
fra din studietid, når du en dag sidder og er dement og 
har en bragende urinvejsinfektion, så er det: Hæma-
turi ER hæmaturi, og hæmaturi skal udredes!
Præmierne kan afhentes hos MOK (Panum Studen-
terhuset) om mandagen.

Diagnostisk Quiz
Du har lægevikariat i provinsen og har i dag vundet 
ambulatorietjansen. Din 3. patient på programmet er 
en 52-årig kvinde, man kan se engang har været en 
smuk kvinde. Hun er blevet henvist af sin egen læge, 
fordi hun gennem det sidste halve år har fået tilta-
gende smerter og sovende fornemmelse i højre hånd.
Smerterne er især slemme om natten, hvor de stråler 
op mod skuldrene. Hun vågner tit pga. smerterne og 
kan ikke få dem væk igen, men hun synes det hjælper 
lidt hvis hun ryster hånden.
Hun mener ikke at hun har slået sig, men er ikke 

helt sikker.
Ved den objektive undersøgelse fi nder du en diskret 
atrofi  af højre hånds thenar. Patienten får smerter når 
du trykker hende forsigtigt omkring håndleddet og 
kan kun fl ektere let i hånden pga. smerter.  Desuden 
er kraften i tommelfi ngeren nedsat ved abduktion.
Nærmere undersøgt fi nder du ud af at føleforstyr-
relserne sidder i 1.-3. fi nger.
Kære kommende ortopædkirurg. Hvad fejler pa-
tienten?

Basal Quiz
Hvilke typer kæmpeceller fi ndes der i en Tuberkel? 

Skriv dine svar til mok@mok.dk inden mandag d. 
27/9 kl. 12.00, så kan du måske også vinde noget 
fedt!

Jannie og Hallas / MOK-red.

Ugens Quiz


