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Become the new MOK-intern!

Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011

MOK søger en ny "intern", som efter 
at have gennemført det intensive 
"intern-program", vil være blandt 
verdens bedste til at MOK'e!
Vi har et stort antal læsere, og 
blandt andet, er den rare dame på 
billedet til højre en del af vores 
målgruppe.
Så kunne du tænke dig at være en 
del af vores top tunede redaktion, 
skal du opfylde følgende krav:
Du skal være i stand til at bruge 
computere eller i hvert fald være 
villig til at lære det.
Afsætte din mandag eftermiddag/
aften og generelt være dedikeret
Være kreativ og nytænkende
Være sød og udadvendt og ikke blive 
stødt over diverse udskejelser
Vide lidt om internettet (fx kende 
nogle gode hjemmesider)
Kunne lide Jan Bitterman og grine 
af dårlige vittigheder.

Ansøgningerne vælter lige nu ind, 
og vil DU have chancen, skal du 
sende en kreativ ansøgning, hvor 
du fortæller lidt om dig selv og 
hvorfor du gerne vil være med i MOK-
redaktionen.
Du sender den til mok@mok.dk og 
skriver "ansøgning til mok" i 
emnefeltet.
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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
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: Jonas/MOK.red.

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  Der er nogen der tager til Paris

Torsdag: FORNIKS foredrag, kl. 16.00, se s. 11
  

Fredag: Introduktionsforelæsning om VKO, kl. 13.15, se s. 3
  SAKS foredrag i Ortopædkirurgi, kl. 17.00, se s. 8
  Vaccines for Children Cambodia, kl. 16, se s. 9

Lørdag: Henrik Hallas er til at finde!  

Søndag: Henrik Hallas er ikke til at finde men Troels Dolin er   

  stand-in!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Forelæsning om spireforstyrrelser, kl. 18.30, se s. 5

Tirsdag: SOFAS månedsmøde, kl 17.00, se s. 9

Denne redaktion 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: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Pigerne er ude så MOKs drenge spiller pik 
på bordet!
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Endnu engang er KU’s ledelse gået udenom 
de studerende. Jf. Studie Service Centerets 
informationsmail omkring overgangen til 
det nye system STADS. Her kan vi se at 
tilmeldingen til undervisningen allerede er 
blevet lavet om.  Der er her jeg som studerende 
føler mig forbigået. Der har ikke været nogen 
dialog eller information fra KU’ ledelse om 
at tilmeldningen skulle laves om.  Der har 
ikke været interesse for hvordan vi studerende 
ville ønske en ny tilmeldinig. Det virker til 
at de studerende rundt omkring på landets 
Universiteter er ved at miste indflydelse og 
ledelsen kører deres eget show. Jf. Artikel fra 
metroxpress s.16 fra den 11/11-2010

Markus/MOK.red.

De nye tiltag på kandidatdelen
Som altid er det muligt at prioritere hvor 
man vil hen, men nu også hvilket hold man 
vil på. Det smarte ved det nye system, STADS, 
er at den automatisk kan bestemme hvor 
man kommer hen ved simpel automatiseret 
lodtrækning. Det betyder også at man 
ikke længere kan søge sammen med sin 
læsemakker. Muligheden for at søge sammen 
med en læsemakker er måske ikke så vigtig 
på andre uddannelser på KU men lige på 
medicin er det essentielt. 
Der er mange studerende på medicin der 
har en læsemakker gennem det meste 
af deres studietid som de bruger som 
sparringspartner og til at gennemgå stoffet 
man eksamineres i. Dette må alt andet lige 
blive mere besværligt nu. Eksempelvis: 
Kan et læsepar på 9.semester risikerer at 
den ene kommer på Holbæk sygehus mens 
læsemakkeren på Køge sygehus. Det vil også 
i fremtiden være sværere at regne ud hvilke 

hospitaler der er upopulære da de også vil 
få flere ansøgninger og jeg forudsiger at 
sekretærerne i fremtiden vil bruge tid på 
holdbytte.

Automatisering
Det nye ”smarte” program kan allerede 
pr. 1. januar sørge for at man bliver 
holdsat og kan se sit hold. Men så vidt 
jeg har kunnet læse mig frem til har de 
også rykket tilmeldingsfristen 10 dage 
tilbage, jf. MOK nr. 12 årg. 40. Så det 
smarte program har 1 måned til at få 
kabalen til at gå op mens sekretærerne 
før havde fra d. 10. december til midt i 
januar til at få den til at gå op. Uden at 
være alt for skeptisk så kan jeg ikke helt 
forstå hvad dette program skal bruge en 
måned på. Måske skal programmet også 
have de obligatoriske rygepauser eller  
til fredagsbar i Studenterklubben. 
Alt bliver ”automatiseret” og det er 
nu umuligt at placere to sammen i 
en lodtrækning og de på den måde 
tager to pladser. Muligheden forelægger 
allerede når man trækker nummer til KBU 
men i et system der skal køre for hele KU er 
muligheden der ikke. Måske er programmører 
der programmere til færdige læger bedre eller 
også har KU bare ikke lyst til at behage de 
studerene.

Medbestemmelse
Jonas  Olsen ,  en  repræsentant  f ra 
studienævnet har fortalt undertegnede om 
to informationsmøder repræsentanter fra 
studieadministrationen holdt omkring dette 
nye smarte system. Ved begge møder, var der 
en enstemmig klar røst fra de studerende at 
de ville kunne søge med en læsemakker. Den 
altid lyttende studieadministration tog det til 

efterretning og foreslog at 
man bare kunne søge de mindst populære 
hospitaler hvis man ville sammen. Så hvis 
man ønsker at være på hospital med sin 
læsemakker så tag Næstved på 
7. semester og Bornholm 
på 9. semester

Dispensationsansøgning
Som studerende skal man ikke 
bare rette sig efter ledelsen og stole 
blindt på dekanatet. Derfor foreslår jeg 
at alle dem der gerne vil holdsættes med 
deres læsemakker skriver ovenstående 
dispensationsansøgning inden d. 1. 
december.

Kære DispensationsudvalgJeg, [Indsæt eget navn+CPR.nr.+ KUbrugernavn], har en læse-
makker, [indsæt læsemakkers navn+CPR.nr.+KUbrugernavn], 
som jeg bruger som sparringspartner og til at gennemgå  det stof 
vi skal kunne til eksamen. Til holdsætning på næste semester 
kunne jeg godt tænke mig at bliveholdsat sammen med min 
læsemakker. Der er flere grunde til at dette vil være gavnligt, 
både for fakultetet og undertegnede.For at fakultetet skal kunne tjene penge på mig skal jeg bestå 
mine eksaminer og dette gør jeg med højere sandsynlighed hvis 
jeg har min læsemakker til at gennemgå sammen med. Hvis 
det uheldige skulle ske at min dispensationsansøgning ikke går 
igennem og vi kommer på forskellige hold skal vi bruge ekstra tid 
på at passe vores kalendere sammen. Det kan i værste fald være 
skyld i at vi ikke kan nå at gennemgå det vi skal til eksamen i. 
Derfor håber jeg at, I vil tage min dispensationsansøgning seriøst 
og sætter os på hold sammen næste semester.[Indsæt prioriteret ansøgningsliste]

Mange hilsner [Indsæt eget navn]
Dispensationsansøgningen er at finde på MOK.dk

Hvad er nu det for noget STADS!?

Vil du kombinere dit 
kandidatspeciale med et 
VKO-ophold i medicinsk 
forskningsmetodologi? 

Som noget nyt har medicinstuderende på 5. 
semester kandidat fra forårssemesteret 2011 
mulighed for at indgå i et forløb med medicinsk 
forskningsmetodologi bestående af 4 ugers VKO-
ophold på en forskningsmetodologisk enhed 
kombineret med 4 ugers afrapporteringsarbejde 
på kandidatspecialet. 

VKO-delen bliver et 4 ugers ophold på 5. semester 
kandidat i semesteruge 1-4 (kalenderuge 5-8 
i forårssemesteret) i en forskningsenhed. Her 
bibringes den studerende grundlæggende 
forskningsmetodologiske kundskaber gennem 
gennemførelse af et konkret praktisk projekt som 
defineres af forskningsenheden inden for en af 
følgende forskningsdiscipliner: basal forskning, 
klinisk farmakologi, klinisk epidemiologi, klinisk 
forsøgsmonitorering og lægemiddelgodkendelse 
og industriel klinisk lægemiddeludvikling. 
Kandidatspecialedelen bliver baseret på dette 
praktiske projekt og sammenskrives på 5. 
semester kandidat i semesteruge 17-20 (kalender 
uge 22-25 i forårssemesteret)
. 
Der afholdes introduktionsforelæsning 
Fredag den 19. november kl. 13.15-14.00 i 
Teilum A 

Læs mere på http://medicin.ku.dk/aktuelt/
forskningsmetodologi/

Københavns Universitet gik 15. oktober 2010 over 
til et det studieadministrative system STADS. Det 
betyder, at på flere semestre er der nye muligheder 
i forbindelse med tilmeldingen til undervisning. 
Ligeledes har selvbetjeningen, hvor du skal tilmelde 
dig, fået nyt udseende og opsætningen af tilmeldingen 
er anderledes. Du vil derfor i den kommende periode 
løbende modtage vigtige informationer via mail. 

Nye muligheder ved t i lmeldingen på 
kandidatdelen og 6. semester Bachelor:
Ved tilmeldingen til undervisning i foråret 2011 og 
fremadrettet vil du have mulighed for at prioritere 
imellem de forskellige hold, der eksisterer på de 
respektive semestre på kandidatuddannelsen. Du 
kan finde en beskrivelse af de forskellige hold og 
hvilke hospitaler og rul, der er knyttet til holdene på 
www.ssc.ku.dk 

Nye principper for hvordan du sættes på hold på 
kandidatdelen og 6. semester bachelor:
Med STADS har vi ikke længere mulighed for at tage 
højde for læsemakkere, når du sættes på et hold. Dette 
skyldes, at vi automatiserer holdsætningen, således 
at du sættes på hold i forhold til de prioriteter du 
har angivet og ved automatisk lodtrækning. Dette 
har vi prioriteret for at kunne give dig besked om, 
hvilket hold du er kommet på allerede i begyndelsen 
af januar. 

Holdsætning på Bachelordelen:
Holdsætning foregår uændret. Det vil sige at du sættes 
på samme hold som du var på sidste semester. 

Tilmeldingsfrister:
Tilmelding til undervisning foregår i perioden: 15. 
november til 1. december. Ønsker du efterfølgende at 

afmelde dig undervisningen kan dette gøres indtil 1. 
januar I forbindelse med at KU overgår til STADS vil 
der være perioder hvor selvbetjeningen er lukket på 
grund af særlige dataoverførsler. Vi vil informere om 
dette via mail når det er aktuelt. 

Hvor og hvordan tilmelder jeg mig:
Du kan tilmelde dig undervisningen på KUnet. 
Til dette skal du bruge dit KU brugernavn og 
adgangskode. Har du mistet denne kan du bestille en 
ny på KUnet. Du kan finde en vejledning om hvordan 
du tilmelder dig på www.ssc.ku.dk 

A n s ø g n i n g  o m  s æ r l i g e  v i l k å r  f o r 
undervisningen
Forventer du at søge dispensation om særlig 
holdsætning eller lignende skal du ansøge senest 
1. december 2010. Fristen er afgørende for dine 
muligheder for at komme i betragtning. Foreligger der 
helt usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at 
indsende din ansøgning rettidigt, skal du søge hurtigst 
muligt. Du kan finde yderligere information omkring 
dispensationsansøgninger på www.ssc.ku.dk 

Fortrin til hospitaler i hovedstadsområdet for 
studerende med børn.
Ønsker du fortrin til hospitalerne i hovedstaden 
på baggrund af barn, skal du angive dette når du 
tilmelder dig på KUnet. Du skal desuden fremsende 
dokumentation i form af fødselsattest/navneattest 
til SSC. Dette skal du gøre selvom du tidligere har 
fremsendt
dokumentation og senest 1. december 2010. 
Fremadrettet skal dokumentation indsendes hvert 
semester. 

Studieservicecenteret 11.11.10

Tilmelding og holdsætning Medicin

man bare kunne søge de mindst populære 
hospitaler hvis man ville sammen. Så hvis 
man ønsker at være på hospital med sin 
læsemakker så tag Næstved på 
7. semester og Bornholm 

Dispensationsansøgning
Som studerende skal man ikke 
bare rette sig efter ledelsen og stole 
blindt på dekanatet. Derfor foreslår jeg 
at alle dem der gerne vil holdsættes med 
deres læsemakker skriver ovenstående 
dispensationsansøgning inden d. 1. 

styrende organer



4 studievejledningen

November 2010 
Studievejledningen for Medicin Uge 46-47 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag 16/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin 
Onsdag 17/11 1300 – 1400  1400 – 1600 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Torsdag 18/11 1200 – 1300  1300 – 1500 Sedrah A. Butt Medicin 
      
Mandag 22/11 1500 – 1600  1600 – 1800 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 23/11 1100 – 1200 0900 – 1100  Christina Olesen Medicin 
Onsdag 24/11 1300 – 1400  1400 – 1600 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
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i  
klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden. 

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

Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine re-
sultater ved de skriftlige eksaminer? Så har Universitet 
en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig igennem 
eksaminerne. Eneste krav er, at du kan dokumentere 
din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan påvirke 
din evne til at formulere dig på en sådan måde, at 
man ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, 

der svarer til ens faglige niveau. På den baggrund 
har universitetet en række tilbud til dig. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til 
at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer. Blanketten til 
dispensationsansøgningen finder du på http://medicin.
ku.dk/blanketter/.

På computerne til eksamen er der desuden installeret 
ordblinde programmet “Vise ord” med ordbøgerne 
Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske 
Fagudtryk. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det 
med en dysleksitest fra en offentlig institution. Testen 
må højst være et år gammel. Dette gælder også for 
svenske og norske studerende.

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få 
bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, kan 
du få ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis 
den varer mere end 2½ time. Du skal henvende 
dig på eksamenskontoret senest 14 dage før 
eksamensdagen, medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde 
er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % ekstra tid til 
din eksamen, hvis den er af over 2½ times varighed. 
Kom ned til studievejledningen, og vi vil hjælpe dig 
med at udfærdige en dispensation.
Ansøgningsskemaet til dispensation finder du på 
http://medicin.ku.dk/blanketter/.

Yderligere information kan findes på 
http://www.sund.ku.dk/for_studerende/

eksamen/dispensation/. 

Ordblind og eksamen

Pladsproblemer 
De 50 ekstra studerende om året som 
vi er blevet pålagt at optage på studiet 
fra 2009 bevæger sig hurtigt opad i 
semesterrækkerne, og skal snart ud 
i klinik. Samtidig skaber omlægning 
af afdelinger på alle københavnske 
sygehuse stadigt større afdelinger, hvor 

fokus er på hurtig og effektiv behandling afpatienter, 
men ikke på uddannelsen afnye læger.
I 2009 spurgte det af dekanatet nedsatte udvalg til at 
undersøge problemerne med meroptag, hospitalsled-
erne på de københavnske og sjællandske sygehuse, om 
de 50 studerende mere om året ville skabe problemer. 
Svaret var at man godt kunne klare de ekstra studer-
ende. Udvalget gjorde selvfølgelig klogt i at spørge dem 
der intet har med undervisning at gøre, og som knapt 
nok ser en studerende i hverdagen. Havde de spurgt os 
studerende eller lægerne som underviser os i klinikken, 
ville svaret med sikkerhed have været et andet.
Vi mener at meroptaget oven i en allerede presset 
situation giver en lang række problemer. Med flere 
studerende på afdelingerne, kan endnu færre tildeles 
relevante arbejdsopgaver i klinikken. Vi vil endnu en 
gang stå i en situation hvor vi for 117. gang skal kigge 
med til en for os studerende irrelevant operation, i 
stedet for at få relevante arbejdsopgaver, hvad enten 
det er praktiske opgaver som anlæggelse af kateter, 
sonde samt tage a-punktur, eller egne patienter som 
man kan optage journal på, lægge plan for osv.
Alt for mange studerende betyder også anonyme stu-
derende. Kender ingen af lægerne ens navn, semester, 
faglige niveau osv, bliver man selvfølgelig selv passiv 
og uengageret. De nye store og anonyme afdelinger gør 
dette problem endnu større. Og det er ikke kun os der 
ser det- te som et problem. Medicinstudiets aftagerpan-
el, bestående af læger, hospitalsledere osv som skal give 
tilbagemelding om hvor gode vi er til at uddanne læger, 
har i sin sidste tilbagemelding til Studienævnet den 2. 
november, bekræftet at vores nyuddannede læger er for 
uselvstændige. Anonymitet og passivitet betyder altså 
desværre at man ikke lærer det selvstændige kliniske 
arbejde under sine klinikophold.
Passive og (i nogle lægers øjne) dovne studerende giver 

selvfølgelig uengagerede læger, som hverken har lyst at 
lære fra sig, give os arbejdsopgaver eller sætte sig ind i 
hvad vi egent- lig kan. Dette fører til en negativ spiral 
som er svær at stoppe. Selvfølgelig fungerer kliniko-
phold på nogle afdelinger udmærket, men desværre 
findes der også rigtig mange dårlige afdelinger derude, 
hvilket tydeligt kan ses hvert år i evalueringerne. At der 
trods alt findes en del gode afdelinger skal derfor ikke 
afholde os fra at se på problemerne og 
prøve at gøre noget ved dem.

Flere problemer 
Meroptag er ikke det eneste problem 
vi har i klinikken. Ifølge evaluer-
ingerne, er det ofte meget svært at 
få udført alle praktiske elementer 
i logbogen. Læger og tutorer som 
giver underskrifter for ikke udførte 
aktiviteter er et andet problem. 
Selvfølgelig bliver man glad for at få 
underskrifterne, så man kan gå til 
eksamen. Alle studerende har nok 
en eller flere gange fået underskrifter 
for noget man ikke har gjort. Men er 
det ikke lidt som at tisse i bukserne 
for at holde varmen? Nu kan man få 
sin underskrift og gå til eksamen, 
men der kommer nok en dag, hvor 
man ønsker at man alligevel havde 
prøvet at lægge en sonde eller tage 
en lumbalpunktur mens man stadig 
var studerende.

Den der har ansvaret for at muligh-
eden foreligger for at udføre alle 
logbogens praktiske færdigheder på den givne afdeling, 
er ens tutor. Det er altså denne person der har fejlet når 
der gives falske underskrifter i stedet for at finde ud af 
hvor på det givne sygehus man kan lave de forskellige 
ting, samt formidle kontakten.

Vores løsningsforslag 
Vi i Demokratiske Medicinere kan faktisk mere end at 
brokke os. Vi har en lang række konkrete idéer og fors-

lag til hvordan man kan forbedre klinikopholdene.
For at give plads til de ekstra studerende, og give flere 
relevante opgaver, kunne man effektivisere den tid vi 
er på afdelingen. Fx er der en uudnyttet ressource i 
den tid hvor der ikke er
studerende på afdelingene fordi alle er til undervisning. 
Hvorfor ikke lægge halve dages undervisning sammen 
til hele dage, og i stedet gå på skift på afdelingen?

Hvorfor ikke give hver studerende en 
ung læge som mentor, med mulighed 
for at tage en del vagter sammen 
med denne? Dette vil kunne skabe et 
tillidsforhold hvor lægen ved hvad den 
studerende kan og vil, samt kan tildele 
den studerende ansvar svarende til 
den studerendes egne forudsætninger. 
Dette vil selvfølgelig ikke altid være 
praktisk muligt, men at tænke det ind i 
skemalægningen kunne modvirke den 
kedelige og demotiverende anonymitet 
som er så udbredt. Hvorfor ikke eta-
blere et studentervagthyl på alle de 
store sygehuse? Dette er en telefon 
som altid passes af en studerende på 
en af sygehusets afdelinger. Hvis det 
etableres og reklameres fornuftigt, kan 
dette blive en ressource for både fast 
personale og studerende, idet person-
alet kan få hjælp med alt fra venflons 
til sonde- og kateteranlæggelse ved 
at ringe til et fast nummer. Som stu-
derende ville man så få 1-2 hele dage 
i semestret hvor man skal passe dette 
hyl og udføre alle opgaver man bliver 

ringet op om.

Hvorfor ikke skabe temadage I klinikken? Fxen 
epikrisedag eller en receptskrivningsdag. Her kunne 
man efter en kort introduktion bruge hele dagen på at 
skrive epikriser eller recepter. Lyder det kedeligt? Ja 
måske, men det er nok god læring, og sikrer at man 
får skrevet alle de epikriser og recepter som logbogen 
kræver.

studenterpolitik
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Ugens Quiz
? ? ?? ??

Den basale quiz
Sidste uges vinder af en unavngiven quiz 
Peter Bak (Bjarne Riis) ses ved modtagelse 
af præmien, en nordisk Corona. Den opmærk-
somme læser bemærker straks forstørrelses-
glasset, som sætter fokus på en lidelse den kære 
vinder har. Kære læser, hvad er der los?
svar sendes til mok@mok.dk mærk: "quiz"    

En patient henvender sig på den 
skadestue, hvor du står som forvagt. 
Patienten er klædt i en noget 
utidssvarende mundering og taler 
en underlig blanding af gammelt 
svensk og dansk, men du finder frem 
til, at han er astronom og bor på en 
mindre ø ud for Danmarks østkyst. 
Han fortæller, at han hertil morgen 
har fået pludselige mavesmerter lige 
efter morgenmaden. Han ventede lidt 
for at se, om de ikke forsvandt af sig 
selv, men smerterne blev kun værre 
og da han begyndte at have blodige 
opkastninger og diarré, mente han, 
at han hellere måtte søge læge.
Han har desuden gennem den 
seneste tid følt sig ekstraordinært 
træt og haft ondt i hovedet, muskler 
og led.
Patienten taler langsomt og man 
får fornemmelsen af, at han virker 
deprimeret. Desuden fortæller han, 
at han har problemer når han ser på 
stjerner, først og fremmest fordi han 
har synsforstyrrelser og derfor ser 
stjerner der ikke findes. Desuden 
har han svært ved at koncentrere 
sig og har problemer med at 
huske navnene på de forskellige 
stjernekonstellationer.
I patientens mund finder du flere små 
sår og du bemærker, at patientens 
hænder sitrer diskret.

Kære kollega. Hvad kunne den ældre 
astronom lide af?

Hallas/MOK-red

Den diagnostiske quiz

Sidste uges vindere:
Stort tillykke til Asger hold 208, for den diag-
nostiske qiuz, hvor han helt korrekt gættede 
at der var tale om en priapisme.
Vinderen af den bananale quiz blev Ghenna 
208, for en længere udredning indeholdende 
begrebet "negativ geotropisme" stort tillykke! 
andre korrekte var var bl.a. at den ellers ikke 
kunne være i skrællen. 
Begge vindere kan afhente en nordisk Corona 
eller et alkoholfrit alternativ på mandag 
efter 14.

4 personlige fortællinger om
spiseforstyrrelser og selvskade
Sandra, Louise, Joakim og Liane beretter om deres liv med 
anoreksi, overspisning, bulimi og selvskade. De fortæller 
hver deres personlige historier og giver et indblik i hvad der 
foregår i det indre når man lider af en spiseforstyrrelse eller 
skader sig selv. 

De fortæller igennem ord, live-sang og billeder, hvordan det 
hele startede, hvordan de taklede og stadig takler hverdagen 
og omgivelserne.

Har du en spiseforstyrrelse, skader du dig selv, er du 
pårørende eller arbejder du professionelt med unge, kan du 
få noget ud af foredraget og få svar på nogle af de spørgsmål, 
som du måske ellers brænder inde med.

22. november kl. 18:30 - 21:00

Kvarterhuset Amager
Jemtelandsgade 3
2300 København S

Tilmeld og betal på www.spiseforstyrrelser.dk eller ring på tlf. 
3536 4913. Entré pr. person 50 kr. til støtte til vores arbejde.
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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. 10.00 - 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

»   7. december: Repræsentantskabsmøde  
»   13. december: julebanko i LU! 

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsikring 
for året 2011. Husk derfor at give besked til FADLs Kredsforening, hvis 
du ikke ønsker at fortsætte med forsikringen næste år. Der er frist for 
afmelding af forsikringen senest onsdag den 1/12 hvis du ønsker at det 
skal gælde fra den 31.12.2010. Send en mail til kkf@fadl.dk og husk at 
oplyse navn og cpr-nummer. 
Hvis du bliver kandidat i januar 2011, skal du være opmærksom på, at 
det er muligt at beholde forsikringen hele året. Husk blot at give besked, 
når du bliver kandidat, så sørger vi for at udmelde dig af FADL samt 
afmelde forsikringen pr. 31/12 2011.Husk også at give besked, hvis du 
ændrer din adresse eller ønsker at ændre din forsikring, inden vi udsen-
der opkrævningfor næste år.

Codan regulerer prisen for forsikringen pr. 1/1 2011 ligesom de øvrige 
forsikringsselskaber

Medlemsfordele

Udpluk af kommende kurser
• EKG 3 + 4: 15., 16. & 18. november 

lokale 1.2.16/1.2.17 kl. 17 - 21. 

• EKG 5: 28. + 29. november + 2. decem-
ber. Lokale 1.2.16 kl 17 - 21. 

• Radiologi: 23. + 30. november 
Afholdes på BBH. kl 17 - 21. 

Faglig Sagsbehandler
I FADLs Hovedforening sidder Torben Conrad, der arbejder 
som faglig sagsbehandler. Torben kan hjælpe, hvis du har
problemer med at forstå overenskomsten, med arbejd-
smiljøet på din arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel eller din
selvangivelse. Du kan også få tjekket dit ansættelsesbrev, 
sikre dine feriepenge eller din løn, hvis fi rmaet går konkurs.
Ring på telefon: 3532 7479 eller send en mail til toc@fadl.
dk.

Medlemsaftale med Crossfit Copenha-
gen bl.a. gratis oprettelse (normalpris 
299,-), og 100,- rabat på ubegrænset 
træning.
Se mere på 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

codan forsikring som 
FADL medlem�
Som medlem af FADL har du mu-
lighed for at tegne en Familieforsi-
kring (ansvars- og indboforsikring) 
og en ulykkesforsikring til en at-
traktiv præmie og gode betingelser.
Forsikringen er skræddersyet dine 
behov som medicinstuderende og 
findes i normal dækning og udvi-
det dækning alt afhængig af vær-
dien af dit indbo.
Med Codans forsikring får du bl.a.:
• Gratis udvidelse af ansvars-

dækningen ved rejser i ud-
landet i op til 3 måneder

• Ulykkesforsikring med forhøjet 
erstatning ved skade på blandt 
andet fingre, syn og hørelse

• Dækning af lejlighedsvis udøv-
else af selvstændig lægegerning 
samt “ikke erhvervsmæssig 
lægehjælp”, der udøves i hen-
hold til lægeløftet.

Der er flere fordele ved Codan for-
sikring gennem FADL. Se mere på:
www.fadl.dk/Medlemskab
Eller kig forbi sekretariatet på 
Blegdamsvej 26.

annoncer
Prægraduat forskningsår i pædiatri

Du inviteres hermed til ansættelse som forskningsstudent på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
(www.dbac.dk) ved Gentofte hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, 
hvor vi følger ca. 800 gravide kvinder og deres børn med fokus på astma, eksem og allergi; se 
www.bornogastma.dk

Vi tilbyder ansættelse mhp projektet: ”Fysisk aktivitet hos småbørn med astma”

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicins-
tuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor man tager del i det daglige arbejde i 
vores kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du kan få mere 
information om reglerne for forskningsår på http://sund.ku.dk/for_studerende/forskningsaar/. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig 
publikation, og forberede eget PhD studium. Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 2010. Det vil være en fordel at deltage i kurset 
”Basal klinisk forskningstræning” der afholdes d. 17.-28. Januar, 2011. Tilmeldingsfristen til 
dette kursus er 22. December, 2010. 

Yderligere information fås ved henvendelse til post-doc Klaus Bønnelykke på telefon 3977 
7360.
E-mail ansøgning senest 27. november på bisgaard@copsac.com
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

KBU bytte
Haves: Esbjerg, kirurgi og almen medicin med start 1/3-2010
Ønskes: Alt i køreafstand fra København, inkl. Falster...

Jeg er i den uheldige situation at have fået Esbjerg til KBU, men da jeg har en lille søn på nu 6 måneder, og hans far ikke har mulighed for at tage med mig/os pga. hans 
arbejde, håber jeg, at der er én derude, der vil bytte plads med mig.
Har du en plads du gerne vil bytte, må du gerne kontakte mig så vi kan aftale nærmere.
På forhånd tak for hjælpen.
Mia Linneman, mialinnemann@hotmail.com 

Visioner for Medicinsk Museion – et medicinsk 
museum 2.0
Onsdag d. 8. december 2010 kl. 19.30, Medicinsk Museion, Bredgade 
62, Auditoriet. Fri adgang for alle
 
Professor, dr. phil. Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, Køben-
havns Universitet
og 
Rektor, ph.d. Mikkel Bogh, Kunstakademiets Billedskole
  
"Visioner for Medicinsk Museion – et medicinsk museum 2.0"
 
Medicinsk-Historisk Museum blev etableret i 1907 og blev op igennem 
1900-tallet hjemsted for en af Europas største og rigeste medicinhis-
toriske samlinger. Fra at være et klassisk medicinhistorisk museum er 
Medicinsk Museion igennem de sidste ti år blevet et mere udadrettet 
museum for medicinsk forskningsformidling. Fokus ligger i dag på at 
engagere de besøgende i den aktuelle udvikling inden for de biomedicin-
ske videnskaber i historisk og kulturelt perspektiv, og til det formål 
har museet etableret en museumsrelevant forskningsprofil inden for 
videnskabshistorie, filosofi, æstetik, etc. Ved hjælp af en stor bevilling 
inden for rammen af det nye Novo Nordisk Foundation Center for 
Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet er Medicinsk 
Museion nu ved at tage et nyt skridt i retning af et tættere samarbejde 
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Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

ALT DU BØR VIDE 

OM PÆDIATRI 
Praktisk pædiatri

2. udgave

Redigeret af Peter Oluf Schiøtz og Flemming Skovby

Praktisk Pædiatri dækker pensum i pædiatri for lægelig embedseksamen ved 

landets medicinske fakulteter. Målet er at opfylde lægers behov for grund-

læggende viden om børn for at kunne vurdere og behandle dem i og uden for 

hospitalsregi. Bogens forfattere repræsenterer samtlige danske universitets-

hospitaler, og teksten er i overensstemmelse med danske guidelines. Bogen 

suppleres af ledsagende multiple choice-spørgsmål til hvert kapitel på forlagets 

hjemmeside www.munksgaarddanmark.dk

„Bogen er særdeles velskrevet. Det er klart, at teksten er 

skrevet af meget erfarne pædiatere.“ UGESKRIFT FOR LÆGER

Nyhed
384 sider 
Kr. 598,- 

(vejl.)

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.
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Blegdamsvej 26, Baghuset
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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. 10.00 - 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

»   7. december: Repræsentantskabsmøde  
»   13. december: julebanko i LU! 

Codan Forsikring 
I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsikring 
for året 2011. Husk derfor at give besked til FADLs Kredsforening, hvis 
du ikke ønsker at fortsætte med forsikringen næste år. Der er frist for 
afmelding af forsikringen senest onsdag den 1/12 hvis du ønsker at det 
skal gælde fra den 31.12.2010. Send en mail til kkf@fadl.dk og husk at 
oplyse navn og cpr-nummer. 
Hvis du bliver kandidat i januar 2011, skal du være opmærksom på, at 
det er muligt at beholde forsikringen hele året. Husk blot at give besked, 
når du bliver kandidat, så sørger vi for at udmelde dig af FADL samt 
afmelde forsikringen pr. 31/12 2011.Husk også at give besked, hvis du 
ændrer din adresse eller ønsker at ændre din forsikring, inden vi udsen-
der opkrævningfor næste år.

Codan regulerer prisen for forsikringen pr. 1/1 2011 ligesom de øvrige 
forsikringsselskaber

Medlemsfordele

Udpluk af kommende kurser
• EKG 3 + 4: 15., 16. & 18. november 

lokale 1.2.16/1.2.17 kl. 17 - 21. 

• EKG 5: 28. + 29. november + 2. decem-
ber. Lokale 1.2.16 kl 17 - 21. 

• Radiologi: 23. + 30. november 
Afholdes på BBH. kl 17 - 21. 

Faglig Sagsbehandler
I FADLs Hovedforening sidder Torben Conrad, der arbejder 
som faglig sagsbehandler. Torben kan hjælpe, hvis du har
problemer med at forstå overenskomsten, med arbejd-
smiljøet på din arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel eller din
selvangivelse. Du kan også få tjekket dit ansættelsesbrev, 
sikre dine feriepenge eller din løn, hvis fi rmaet går konkurs.
Ring på telefon: 3532 7479 eller send en mail til toc@fadl.
dk.

Medlemsaftale med Crossfit Copenha-
gen bl.a. gratis oprettelse (normalpris 
299,-), og 100,- rabat på ubegrænset 
træning.
Se mere på fadl.dkSe mere på fadl.dk

FADL, Københavns KredsforeningFADL, Københavns Kredsforening
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset

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

codan forsikring som 
FADL medlem�
Som medlem af FADL har du mu-
lighed for at tegne en Familieforsi-
kring (ansvars- og indboforsikring) 
og en ulykkesforsikring til en at-
traktiv præmie og gode betingelser.
Forsikringen er skræddersyet dine 
behov som medicinstuderende og 
findes i normal dækning og udvi-
det dækning alt afhængig af vær-
dien af dit indbo.
Med Codans forsikring får du bl.a.:
• Gratis udvidelse af ansvars-

dækningen ved rejser i ud-
landet i op til 3 måneder

• Ulykkesforsikring med forhøjet 
erstatning ved skade på blandt 
andet fingre, syn og hørelse

• Dækning af lejlighedsvis udøv-
else af selvstændig lægegerning 
samt “ikke erhvervsmæssig 
lægehjælp”, der udøves i hen-
hold til lægeløftet.

Der er flere fordele ved Codan for-
sikring gennem FADL. Se mere på:
www.fadl.dk/Medlemskab
Eller kig forbi sekretariatet på 
Blegdamsvej 26.
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FADL, Københavns Kredsforening

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

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
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Har du lyst til det fedeste job i 
Rwanda?                
Har du fri i foråret 2011? Så er det 
nu du skal søge om stillingen som:
Ungdomsleder i partnerskabsprojekt mellem 
IMCC Rwanda og Medical Students’ Associa-
tion of Rwanda. 

IMCC Rwanda er en gruppe på 12 personer som 
samarbejder med Medical Students’ Association of 
Rwanda (MEDSAR) omkring sundhedsprojekter i 
det sydlige Rwanda og hovedstaden Kigali. 
En vigtig del af projektet er at styrke MEDSAR 
som organisation, bl.a. via workshops om financial 
management og advocacy. Projektet er sponsoreret 
af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Dine opgaver vil bl.a. bestå i at støtte aktiviteter i 
projektet, holde workshops for de rwandiske frivil-
lige, komme med dine gode inputs, lære en masse 
kloge rwandiske unge at kende, dokumentere pro-
jektet med billeder/video og møde de vigtige personer 
som MEDSAR skal overbevise om at unge er en stor 
ressource i samfundet!

Du får de sødeste kollegaer: en dansk og to rwandiske 
ungdomsledere, som alle vælges i december og 
skal på 2-ugers ledertræningskursus med dig 
hos DUF i februar 2011! I marts tager I alle 4 til 
Rwanda og arbejder indtil starten af juli 2011.
Som ungdomsleder får man lommepenge, samt 
dækket transport, kost og logi i Rwanda. Så der er 
ingen bekymringer- bare søg!

Åbent for ansøgninger på rwanda@imcc.dk 
indtil 7. december 2010 kl. 12
Du er velkommen til at stille spørgsmål på samme 
e-mail adresse.
Ved vurdering af ansøgerne vil udvælgelseskomitéen 
tage hensyn til om:
-du er motiveret for arbejdet som ungdomsleder
-du er villig til at engagere dig i projektet i Danmark 
min. 1 år 
efter du kommer hjem, da overlevering er vigtig 
til de nye ungdomsledere i 2012.
-du evt. har projekterfaring

Medlemmer af IMCC Rwanda vil have 1.prioritet 
ved udvælgelsen.

Venlig hilsen, Christina Hatem. For mere info: 
www.imcc.dk

Internationalt møde for 1000 medicins-
tuderende fra hele verden

IMCC afholder en international konference for medicin-
studerende fra hele verden d. 1. til 7. august 2011 

(August Meeting 2011).

Grundet den store interesse for projektet afholder vi in-
fomøde for dem, der ikke havde mulighed for at komme 

til vores nationale introduktionsweekend i oktober.
Info mødet henvender sig til alle, der kunne være inter-

esserede i at deltage i organiseringen af konferencen. 
Vi er allerede en gruppe på 70 studerende fra Aalborg, 
Odense, Århus og København, men jo flere engagerede 

mennesker desto bedre.

 Infomødet bliver afholdt i lillemøde sal på Panum 
tirsdag d. 23/11 kl. 16 -17 med efterfølgende møde 

for alle i gruppen kl. 17.

For yderligere information se vores hjemmeside: www.
am2011denmark.com

eller kontakt Clara Matthiesen: social@am2011denmark.
com
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KOM TIL IMCCs MÅNEDSMØDE OG EFTERFØL-
GENDE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 25. 
NOVEMBER I STUDENTERHUSET.

Kom og hør mere om IMCCs projekter og mød de forskellige 
undergrupper. IMCC har projekter inden for 
- OPLYSNING OG UNDERVISNING  
Eksempelvis Sexekspressen og Donaid

- UDVIKLINGS- OG HJÆLPEARBEJDE
Eksempelvis Rwanda-gruppen og Nepaid

- UDVEKSLINGS- OG KLINIKOPHOLD
Eksempelvis Praktikant i Troperne og Exhange

Månedsmødet starter kl. 17, hvor IMCC Rwanda vil holde 
et kort oplæg om deres projekt og fortælle om projektbesøg 
i sommer. Her vil der være mulighed for at møde mange 
af de forskellige grupper, og du kan høre, hvordan du kan 
engagere dig i IMCC København.
Kl. 18 starter generalforsamlingen, hvor der skal vælges 
ny administrationsgruppe for det kommende år. Er du 
interesseret i at stille op eller vil du høre nærmere om 
adm-gruppens arbejde 
– så kontakt adm på adm-
copenhagen@imcc.dk 
eller kom forbi kontoret 
i Studenterhuset. Der er 
kontortider onsdage i tid-
srummet 13 – 16. 

 Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold 
i Grønland af én måneds varighed

Restpladser
Klinikophold 2010/11 Grønland

Nuuk (lægeklinikken):
2 pladser hver måned i januar og marts 2011. Ekskl. kost 
& logi.
Aasiaat:
2 pladser hver måned i januar og februar 2011. Inkl. logi. 
Husleje er 850 kr/måned. Hvis der kommer 2 studerende, 
skal de kunne bo sammen. Husk studiekort.
Ilulissat:
1 plads i marts 2011. Inkl. logi. 
Maniitsoq:
1 plads hver måned i januar, februar og marts 2011. Inkl. 
kost & logi.

Interesseret?
Find ansøgningsskema på imcc.dk og send det til os!
Restpladser uddeles efter først til mølle-princippet

PUFF- Panums Ungdoms Forsker 
Forening er en studenterforening med 

formål at motivere til og forbedre vilkårene 
for den sundhedsvidenskabelige studenter-
forskning og videreudvikle studenterforsk-

erens faglige kompetencer.
PUFF holder semestrets sidste månedsmøde 

d. 7/12 kl 16.15 i Store Mødesal. Her vil 
vi kigge tilbage på PUFF’s arbejde i det 
forgangne år samt en præsentation af 

næste semesters spændende arrangementer.  
Der vil i øvrigt være mulighed for at stille 

spørgsmål eller få råd angående prægraduat 
forskningsår, fundsansgøninger mm.

For mere info, se vores hjemmeside: http://
puffnet.dk/

Nyt fra SAKS 
 

 
Kursus i basal sutur 1: 
 Det perfekte kursus til forberedelse før præklinik. Der undervises i de 
 basale suturfærdigheder som instrumentknude og enkle suture.  
  Kurset afholdes den 31. november kl 17.15. Tilmelding via 
  hjemmesiden fra 18. november kl 16,00 
 
Foredrag i ortopædkirurgi anno 2010 - mer´ end søm og skruer!: 
  17. november kl. 17.00 inviterer SAKS til foredrag med professor Benny 
  Dahl, Rigshospitalet i miniauditorium 29.01.32 
 
  Alle er velkomne, så kom og tag din læsemakker med! 
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På hospitalsophold med Vaccines for 
Children Cambodia!  

Træt efter 1,5 times usammenhæn-
gende helvedes søvn på et gulv i Kuala 
Lumpur lufthavn, står jeg nu foran Angkor Hospital 
for Children, forventningsfuld og spændt på de næste 
to ugers ophold. Første dag viser sig at skulle blive 
overraskende kort, da jeg nærmest bliver smidt hjem 
med beskeden ’I think you look too tired’, af min søde 
men total mimikløse ’Volunteer Coordinator’ Sivpheng 
med den tørreste humor i Asien.  Trods mit åbenbart 
hæslige og uansvarlige udseende får jeg taget billede 
til ’volunteer card’, får bragt udvekslings papirer 
i orden, og kan gå hjem og blive klar til mit rigtige 
møde med AHC.
     Angkor Hospital for children (AHC) er et gratis 
børnehospital med ca. 65 sengepladser fordelt på In-
tensive Care, Emergency, In-Patient Unit, Out-patient 
unit og surgical unit. Selvom hospitalet er relativt lille, 
sidder der omkring 400 syge børn med deres forældre 
ude foran hospitalet hver morgen og man bliver virkelig 
overvældet ved første besøg. Nogle børn kommer ind 
med snotnæse som eneste symptom, mens andre er 
svært syge med pneumoni, meningitis, tuberkulose, 
HIV, mæslinger og alle de andre tropesygdomme 
som man kun kender lidt til fra det nyligt forladte 6. 
semesters pensum. 
     Hospitalet er NGO og afhængig af fonde til daglig 
drift. Missionen med opholdet var foruden oplevelsen, 
at opstarte Vaccines for Children Cambodia (VFCC). 
Gruppen blev i maj 2010 en IMCC undergruppe (se 
mere herom i særskilt boks). 
 Når jeg ikke var i klinik fra 8-17 med to timers hyggelig 

’siesta’, blev der afholdt møder med hospitalets drift-
sansvarlige, udvekslingsansvarlige og øvrige relevante 
så som indkøbere, økonomiansvarlige osv. Det var en 
stor succes og vi fik alle ’vores ønsker opfyldt’. Hos-
pitalet har som regel en ansøgningsproces der kræver 
at man søger 9 mdr. I forvejen idet de er et populært 
hospital og normalt kun tillader én medicinstuderende 
ad gangen. Vi fik arrangeret at der skal laves en fast af-
tale med Vaccines for Children Cambodia om at kunne 
udsende to medicinstuderende til hospitalet i to uger 
to gange årligt. De studerende vil fungere som ’ambas-
sadører’ for projektet og kan give tilbagemeldinger og 
evaluere projekter og hospitalsbehovene løbende.
  Mine forventninger til opholdet var ret afklarede, 
eftersom jeg blev tilsendt en 32 siders ’introduktion til 
ophold’ måneder inden min ankomst. Jeg vidste at der 
ikke blev meget ’hands-on’ og at det primært ville blive 
observation og krævede at man opsøgte tingene selv 
hvis man ville have noget ud af opholdet. Med den ret 
ringe kliniske erfaring man har på 6. semester synes jeg 
at det var helt fair – ikke mindst for børnene. 
Personalet er super søde og smilende, og gode til at in-
volvere i sygdomshistorier hvis man viser interesse. En 
typisk dag på afdelingen ville starte på IPD (In-patient 
department), hvor man ville følge med en Junior doctor 
på morgenrunde og ofte selv kigge journalerne igennem 
(skrevet på engelsk!) inden man ville gå med lægen 
og objektivt undersøge patienterne. Derefter kunne 
man diffundere ud på en af de andre afdelinger (ex. 
operationsstuen eller andet) alt efter hvad man havde 
af aftale med lægerne den pågældende dag. 
Kl. 14 gennemgås patienter på Emergency og Intensive 
Care Unit med vagthavende overlæge (og alle Junior 
doctors i en rundkreds i god gammel Scrubs stil!). 
Den største oplevelse var da jeg kom med på ’Home 

Care visit’ med hospitalets sygeplejerske, hvor børn 
med HIV, underernæring og sygdomme der kræver 
månedlige tilsyn i eget hjem. Efter ’tilfældigvis’ at 
have passeret 5 af Angkor templerne i Jeep på vej til 
landsbyen blev man herefter revet ud af Siem Reap os-
teklokken og taget ind i det rigtige Cambodja hvor 37% 
af befolkningen tjener mindre end en dollar om dagen.  
Vi kom til en familie hvor den objektive undersøgelse 
af en dreng med HIV foregik ude foran deres meget 
lille hus af pinde, på et tæppe, sammen med deres 
hundehvalp og 12 halvstore kyllinger som rendte ind 
og ud imellem os, oven på journalen og i pillerne der 
blev doseret den næste måned frem. Drengen havde 
øjenbetændelse og feber og burde tilses af læge, men 
mor havde ikke råd til at komme tilbage fra hospitalet 
hvis vi tog dem med, til trods for at det drejede sig om 
2,5 dollar. Det blev ret hurtigt besluttet at Vaccines for 
Children Cambodia donerede pengene (13 kr!!) og vi 
tog mor og dreng med i bilen og kørte dem tilbage til 
hospitalet, hvorefter de var meget taknemmelige.
    Opholdet har været ekstremt godt og er meget anbe-
falelsesværdigt især hvis du er interesseret i pædiatri 
og/eller tropesygdomme.  Det er et godt sted at starte 
inden man begiver sig til Afrika efter 8. med PIT eller 
andet. Hospitalet har et godt læringsmiljø med færre 
kulturelle og sproglige udfordringer og ofte flere res-
sourcer end hvis du tager til et lille hospital i Afrika. 
  
Kom med til vores månedsmøde onsdag d. 17. og hør 
mere, eller til foredraget d. 25. november.  Og skriv 
til Trinehessel@gmail.com hvis du har spørgsmål.  
Mange hilsner Trine

Vaccines for Children Cambodia 
 

 
 
 
Vaccines for Children Cambodia er en ny undergruppe til IMCC, der startede i maj 2010. Vi er nu 
blevet en lille hyggelig og blandet gruppe på ca. 10 hvor både medicin, farmaceutstudiet, 
folkesundhedsvidenskab og andre spændende studier er repræsenterede. 
   Vores fokus er i øjeblikket rettet mod fundraising og etablering af private sponsorer der vil støtte 
indkøb af post-exposure rabiesvacciner (hundegalskabsvacciner) til Angkor Hospital for Children i 
Siem Reap, Cambodia. Vi fundraiser også til andre ting, alt efter hospitalets behov og relevante 
projekter. Derudover indkøber og laver vi kreative ting som du kan købe og støtte projektet med - 
hjemmeside kan findes nederst på siden.  
 
Vi har netop fået en udvekslingsaftale med hospitalet hvor to studerende kan komme ned på 
hospitalet i ca. to uger enten i foråret eller i efteråret (april/november, så det er muligt at være på et 
semester samtidig). 
 
Vi vil begynde at modtage ansøgninger i foråret 2011 med henblik på ophold i efteråret 2011 (mere 
herom i MOK). Vi ser gerne at du er på 6. semester eller derover ved udsendelse, og at du har været 
aktiv i gruppen i en vis periode inden. Vi vil i udvælgelsesprocessen lave et lille interview og derefter 
en forberedelsesdag inden opholdet.  
 
Vores månedsmøder er 3. onsdag i måneden: næste gang onsdag d. 17. november kl. 16 (møder 
foregår privat og er ofte med spisning, så skriv til vaccinesforchildrencambodia@gmail.com hvis du 
har lyst til at være med) 
  
Vi har et foredrag om hundegalskab, lidt om meningitis og det at være udsendt v/Casper Roed fra 
infektionsmedicinsk afdeling på Rigshopitalet: torsdag d. 25. november kl. 16.15 (mere herom i 
næste MOK og på infoboards). Inden foredraget vil der også være en lille intro til gruppen og mulighed 
for at møde gruppemedlemmer. 
 
Har i specifik interesse eller spørgsmål til Angkor Hospital for Children kan i besøge hjemmesiden 
www.vaccinesforchildrencambodia.dk eller skrive til trinehessel@gmail.com 
 
Vores non-profit webshop med forskellige produkter som støtter hospitalet og ’udsendte 
medicinstuderende’ med 100% af overskuddet, kan findes på www.witznerhessel.dk (Der er netop 
indkøbt fine lamper fra Laos som kan findes på siden) 
 
Håber at se nye hoveder til næste møde og til vores foredrag! 
 
Mange hilsner gruppen Vaccines for Children Cambodia (VFCC) 

Vaccines for Children Cambodia

Vaccines for Children Cambodia er en ny undergruppe til IMCC, 
der startede i maj 2010. Vi er nu blevet en lille hyggelig og blandet 
gruppe på ca. 10 hvor både medicin, farmaceutstudiet, folkesund-
hedsvidenskab og andre spændende studier er repræsenterede.
   Vores fokus er i øjeblikket rettet mod fundraising og etablering af private sponsorer 
der vil støtte indkøb af post-exposure rabiesvacciner (hundegalskabsvacciner) til 
Angkor Hospital for Children i Siem Reap, Cambodia. Vi fundraiser også til andre 
ting, alt efter hospitalets behov og relevante projekter. Derudover indkøber og laver 
vi kreative ting som du kan købe og støtte projektet med - hjemmeside kan findes 
nederst på siden. 
 Vi har netop fået en udvekslingsaftale med hospitalet hvor to studerende kan komme 
ned på hospitalet i ca. to uger enten i foråret eller i efteråret (april/november, så det 
er muligt at være på et semester samtidig).
 Vi vil begynde at modtage ansøgninger i foråret 2011 med henblik på ophold i 
efteråret 2011 (mere herom i MOK). Vi ser gerne at du er på 6. semester eller 
derover ved udsendelse, og at du har været aktiv i gruppen i en vis periode inden. 
Vi vil i udvælgelsesprocessen lave et lille interview og derefter en forberedelsesdag 
inden opholdet. 
 Vores månedsmøder er 3. onsdag i måneden: næste gang onsdag d. 17. november 

kl. 16 (møder foregår privat og er ofte med spisning, så skriv til vaccinesforchildr
encambodia@gmail.com hvis du har lyst til at være med)

Vi har et foredrag om hundegalskab, lidt om meningitis og det at være udsendt 
v/Casper Roed fra infektionsmedicinsk afdeling på Rigshopitalet: torsdag d. 
25. november kl. 16.15 (mere herom i næste MOK og på infoboards). Inden 
foredraget vil der også være en lille intro til gruppen og mulighed for at møde 
gruppemedlemmer.

Har i specifik interesse eller spørgsmål til Angkor Hospital for Children kan 
i besøge hjemmesiden www.vaccinesforchildrencambodia.dk eller skrive til 
trinehessel@gmail.com

Vores non-profit webshop med forskellige produkter som støtter hospitalet og ’ud-
sendte medicinstuderende’ med 100% af overskuddet, kan findes på www.witznerhes-
sel.dk (Der er netop indkøbt fine lamper fra Laos som kan findes på siden)

Håber at se nye hoveder til næste møde og til vores foredrag!

Mange hilsner gruppen Vaccines for Children Cambodia (VFCC)

Vaccines for Children Cambodia 
 

 
 
 
Vaccines for Children Cambodia er en ny undergruppe til IMCC, der startede i maj 2010. Vi er nu 
blevet en lille hyggelig og blandet gruppe på ca. 10 hvor både medicin, farmaceutstudiet, 
folkesundhedsvidenskab og andre spændende studier er repræsenterede. 
   Vores fokus er i øjeblikket rettet mod fundraising og etablering af private sponsorer der vil støtte 
indkøb af post-exposure rabiesvacciner (hundegalskabsvacciner) til Angkor Hospital for Children i 
Siem Reap, Cambodia. Vi fundraiser også til andre ting, alt efter hospitalets behov og relevante 
projekter. Derudover indkøber og laver vi kreative ting som du kan købe og støtte projektet med - 
hjemmeside kan findes nederst på siden.  
 
Vi har netop fået en udvekslingsaftale med hospitalet hvor to studerende kan komme ned på 
hospitalet i ca. to uger enten i foråret eller i efteråret (april/november, så det er muligt at være på et 
semester samtidig). 
 
Vi vil begynde at modtage ansøgninger i foråret 2011 med henblik på ophold i efteråret 2011 (mere 
herom i MOK). Vi ser gerne at du er på 6. semester eller derover ved udsendelse, og at du har været 
aktiv i gruppen i en vis periode inden. Vi vil i udvælgelsesprocessen lave et lille interview og derefter 
en forberedelsesdag inden opholdet.  
 
Vores månedsmøder er 3. onsdag i måneden: næste gang onsdag d. 17. november kl. 16 (møder 
foregår privat og er ofte med spisning, så skriv til vaccinesforchildrencambodia@gmail.com hvis du 
har lyst til at være med) 
  
Vi har et foredrag om hundegalskab, lidt om meningitis og det at være udsendt v/Casper Roed fra 
infektionsmedicinsk afdeling på Rigshopitalet: torsdag d. 25. november kl. 16.15 (mere herom i 
næste MOK og på infoboards). Inden foredraget vil der også være en lille intro til gruppen og mulighed 
for at møde gruppemedlemmer. 
 
Har i specifik interesse eller spørgsmål til Angkor Hospital for Children kan i besøge hjemmesiden 
www.vaccinesforchildrencambodia.dk eller skrive til trinehessel@gmail.com 
 
Vores non-profit webshop med forskellige produkter som støtter hospitalet og ’udsendte 
medicinstuderende’ med 100% af overskuddet, kan findes på www.witznerhessel.dk (Der er netop 
indkøbt fine lamper fra Laos som kan findes på siden) 
 
Håber at se nye hoveder til næste møde og til vores foredrag! 
 
Mange hilsner gruppen Vaccines for Children Cambodia (VFCC) 

Vil du være med til at indføre et nyt speciale 
og interesserer du dig for akutmedicin? 
Kom til SOFAS’ første månedsmøde d.23/11-10 kl. 
17:00 i studenterhuset og hør om akutmedicin og 
om hvordan vi kan gøre en forskel.

“It is the purpose of every emergency department 
to assess, resuscitate, diagnose and treat, both 
definitively and symptomatically, the patients who 
walk or are wheeled through the door” (Gordian 
W.O.Fulde) 
Specialtræningen af læger, der kan dække alle 
opgaverne i en sådan afdeling - er akutmedicin 
(Emergency Medicine). Afdelingerne kendes på 
dansk som akutmodtagelser.
Lægerne i modtagelsen tager sig af den livsvigtige 
behandling de første minutter, timer til dag, inden 
patienten overflyttes for videre behandling eller 
direkte udskrives. Akutmodtagelserne er fysisk og 
fagligt klart afgrænsede og dækkes ikke af noget ek-
sisterende speciales læger. Vi mangler uddannelse af 
specialister PÅ modtagelserne TIL modtagelserne, 
som resten er verden længe før os har indset. Dét 
er akutmedicin

  
 
 

 

Hør om anvendelsen af aromaterapi til 
forskellige fysiske og psykiske lidelser og 
hvad forskningen siger. 
 
Teorien efterfølges af praktiske øvelser, 
hvor vi blander personlige olier og lærer 
lette teknikker til massage. 

Underviser: Ulla Kvintel, indehaver af 
Aromatherapeutskolen. 

Sted: Fællesrummet i Studenterhuset. 

Pris: 75 kr, dette inkluderer let aftensmad 
og drikkevarer. 
 
Tilmelding: julie.majfred@gmail.com 
senest 1/12. Oplys: navn, 
semester, tlf. nummer.  

Hilsen MIKAM 

Kan man lette 
hovedpine med 
Pebermynte? 
 
Kan Tetræ 
eliminere svamp? 
 
Har Ylang Ylang 
en anti-depressiv 
virkning? 

Workshop i 
aromaterapi 

8/12 kl. 16-20 

Workshop i 
Aromaterapi

Kan man lette hovedpine med 
Pebermynte?

Kan Tetræ eliminere svamp?

Har Ylang Ylang en anti-de-
pressiv virkning?

Hør om anvendelsen af aromaterapi til forskellige fy-
siske og psykiske lidelser og hvad forskningen siger.

Teorien efterfølges af praktiske øvelser, hvor vi blander 
personlige olier og lærer lette teknikker til massage.
Underviser: Ulla Kvintel, indehaver af Aromathera-
peutskolen.
Sted: Fællesrummet i Studenterhuset.
Pris: 75 kr, dette inkluderer let aftensmad og drikke-
varer.

Tilmelding: julie.majfred@gmail.com senest 1/12. 
Oplys: navn,
semester, tlf. nummer. 
Hilsen MIKAM

8/12 kl. 16-20
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You have a message!!
Everything started with a mail in my inbox. It was about a Pilot-project in partnership with IMCC-NepAid. The aim of the project 
was to give First-Aid training to secondary school students in some of the villages of Nepal.
And one day I found myself with the application that we were preparing to submit to DUF to fund our Organizational Develop-
ment Project and Youth Leader Course.
I just cannot believe that the time went so fast, I was actually flying to Denmark. Looking back, I saw the execution of Pilot-
project, writing appraisals, writing applications, preparing budgets, Youth leader application and much more and looking into 
the future, I saw execution of the Organizational Development Project; seminars, workshops, Training of trainers, First Aid 
training, reports, arrangements, etc.
But before that, I had one whole month just before me, four thousand miles away from home in a totally alien land. With my heart 

pounding and butterflies in my stomach, I landed in Denmark!
Everything was so different!! Different language, different culture, different weather, 
different food and everything, and the thing that worried me most was the thought of total strangers whom I was going to 
live with! But all went so cool that in less than five days it seemed like we had known each other for five years!
Now if I start talking about the DUF Youth Leader course that we had for two weeks, I can fill hundred more pages, but 
because I don’t want to do that I would simply say that it was a life 
time experience; meeting so many people from different countries, 
sharing cultures, and learning a lot.

Ooops, Sorry!! Now I think most of you are wondering what a Youth 
leader course is! To keep it short, I just want to say that it is a 
two-week course in International Project Management by Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) for some members of the project where 
they have invested ‘big’ money, so that the project is managed and 
executed efficiently. And the most important of all, the Youth leader 

course is the reason why I was here in Denmark! 

The 2 weeks passed in a blink, and there was 2 more weeks to go...
I had lot of fun anywhere and everywhere I went. I cannot fail to mention Helsingborg, Sweden, where I had a 
very good time. You might be surprised to hear that I saw the ocean for the time in my life, there in Helsingborg 
and I loved it, the beautiful view and the cold wind! 
Back to Copenhagen was no less fun either. I just loved going around, seeing new places and getting to know a lot 
of things; some strange some funny. Here I would love to say that I also got a chance of going inside the Danish 
Parliament. Although I cannot guess how many of you have actually 
been there, but I think it is a beautiful place to be in.
IMCC General Assembly was another experience. It was amazing to 
meet so many new people and to know about how our partner organi-

zation functions. 
I found it really 
interesting when 
almost all people 
I talked to asked 
me if I got any cul-
tural shock here 
in Denmark. My 
answer was always 
“no”! Thanks to 
the internet. But I 
am not sure what 
my answer would 
have been, if there 
was no internet and 
if I wasn’t able to 
Google everything 
before I came here.
I here would like 
to mention some 
differences which I 
think is something 
you will love to hear 
now. The first one 

will certainly be the way you address people with their first name 
which we would never do in Nepal, we always have some relation 
or at least a word of respect that is always said with the name. The 
next thing would be the trend of leaving parents’ place and living on 
your own after high school or even earlier but in our country, we live 
in a joint family forever. The thing that I found really interesting is 
the way you manage time for the studies and work, we don’t work 
unless we are finished with studies. People here are very friendly and 
hospitable which I hadn’t really expected them to be. 

Now in less than a week, I will be back home. With me I take lots of 
good memories and experiences.
 It was fun being in Denmark and I wouldn’t be exaggerating if I say 
I will miss DENMARK!! 

basisgrupper

4 . - 6 .  m a r t s  2 0 1 1  - S a n d b j e r g  G o d s

Se l s k ab  f o r  Med i c i n s k  S t uden t e r f o r s kn i ng  i nv i t e r e r  t i l
3.  Kongres for  Medic insk Studenterforskning !

Arrangementet inkluderer:
 Bustransport tur/ retur
To overnatninger  med fuld forplejning
 Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
 Festmiddag
 Præmier til de bedste præsentationer

Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten står vi for)
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder om støtte i dag!

Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 1. oktober til 15. december 2010.
Vejledning og tilmeldingsformular findes på kongressens hjemmeside:

Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestående mulighed for at
præsentere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale
kongresser, og samtidigt møde og lære af studenterforskere fra andre dele af
landet.

Be there or be :-]

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved landets
sundhedsvidenskabelige fakulteter. Er der endnu ikke opnået resultater kan resultatafsnittet udelades
fra abstractet. Det er også muligt at deltage i kongressen uden en præsentation.
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Vil du være 
Neurokirurg

eller
Neurolog?

Neurokirurg Rune Rasmussen og Neurolog Steffen Birk vil 
fortælle om hvordan man bliver hhv. neurokirurg eller neurolog.

Torsdag d. 18. November
Kl. 16:00 - 17:45

I mini-aud. (tandlæge auditorierne)

Program
16:00 - 16:45 Hvordan bliver man neurokirurg ved Rune Rasmussen
17:00 - 17:45 Hvordan bliver men neurolog/neurofysiolog ved Steffen Birk

Vel mødt!

FORNIKS
(FOReningen for Neuro 
Interesserede Københavnske 
Studerende)

Basal
Neurologisk
Undersøgelse

Kom til vores kursus og lær den basale neurologiske 
undersøgelse!

Onsdag d. 1. December
Kl. 17.00 i lokale 1.2.18

Vores underviserne er to læger i 
neurologiske stillinger, og vi kører cases 
som også illustrerer abnormale fund.

Deltagelse er gratis for medlemmer,
og koster 50 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding sker ved at skrive en mail til 
basalneuro@forniks.dk med følgende:

Dit navn
Dit telefonnummer
Din KU-net mailadresse

Tilmeldingen er åbner torsdag d. 18. november 
kl. 12. Vi uddeler pladserne efter først-til-mølle.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS (FOReningen for Neuro 
Interesserede Københavnske Studerende)

basisgrupper

Husk studiekort med medlemsklistermærke

Kære BFFs,
Woooow, sikke en runde! Ej, hvor ved I bare meget om 
lille ”moi”! Udfordringen var – som bekendt – en stor quizZzz 
i Jeopardy-stil, hvor alle spørgsmål og svar handlede om mig. 
Her skal især Anders Gee fremhæves, der øsede ud med sin 
Michael-viden – ja, jeg blev nærmest bange, 10hi f9z! Jeg 
måtte dog sige farvel til Joachim Paulsen :sadface:
T.T.Y.N.
 
Næste uge finder den store finale sted! De tre tilbageværende 
deltagere, Mia Diamond, Anders Gee og David White-
field, skal fortælle mig helt honestly, hvorfor de gerne vil være 
min BFF. Derefter skal de lave deres version af ”One 
Night in Paris” med moi som figurant. Iiiiih, hvor bliver 
det exciting! Møs!!
- Michael Concillado
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 6   8. oktober   41. årgang  2008-2009

����������

��������������

Ja, jeg siger dig det er sygt! Jeg har aldrig set noget lignende. 
Og jeg har set mange hepatosarkomer i min tid som patolog, sandelig 
siger jeg dig, man tjener styrtende med penge som patolog og går hjem 
klokken tre - hver dag!

Føj!

HUSK! Intet MOK i næste uge, pga. "efterårsferie"
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 29  21. maj  40. årgang  2007-2008
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
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Vi har på MOK-redaktionen kigget lidt i gemmerne 
og snublet over nogle gamle, men sjove forsider, som 
vi mente var værd at genoptrykke. Efter at have 
rodet arkivet igennem og fundet alt fra øltrakte, 
der er bygget før krigen til gokkesokker fra før gode 
gamle Ullas tid, er vi faldet over disse underholdende 
forsider. Fx en god vejledning i eksamenslæsningen 
udarbejdet i samarbejde med DSB, en stribe over 
redaktionens arbejde, noget med Jørgen Leth og 
sidst, men ikke mindst, Den Lille Havfrues protest 
mod 4-årsreglen... god fornøjelse :)

af Jonas/MOK-red

Gammelt og Sjovt


