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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:

Onsdag:  MOK nr 1, årgang 44 udkommer
  Oplæg til kandidatdel fra studievejledning, Dam-audito-
rium kl 17.15, se s. 4

Torsdag: Sexepressens månedsmøde i studenterhusets lounge kl. 
17
 

Fredag: FØRSTE LAAAANGE FREDAGSBAR!!!!!!!!
  PJ's mor fylder år - STORT tillykke fra redaktionen

Lørdag: DR2 tema: Danske badehoteller - Melsted
  

Søndag: DR2 tema: Danske badehoteller - Kandestederne
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SATS generalforsamling i Loungen i studenterhuset
  Valgdebat i Hannover kl 16.30, se s. 5

Tirsdag: DSS månedsmøde i store mødelokale studenterhuset kl 
18-19, se s. 8
  Bogmarked kl 12 i studenterhuset

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
  Lene Kongebro Noer, 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
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praktikant og har 
lyst til at deltage i 
det redaktionelle 

arbejde så skriv til 
mok@mok.dk



3redaktionelt
VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER!

Markus/MOK.red.

Til at starte med vil vi på MOK gerne sige 
velkommen til et nyt og spændende semester 
og derudover vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye medicinstuderende. 

Til de nye så er MOK et kommunikationsorgan 
for de medicinstuderende. MOK udkommer 
hver uge i semesterugerne og man kan få mere 
information på http://www.mok.dk der lige nu 
er under renovering. I MOK er der indlæg fra 
de medicinstuderende, fra basisgrupper og of-
ficielle udmeldinger fra fakultetets side. Man 
kan fx bruge MOK til at efterlyse læsemakkere, 
basisgrupper kan reklamere for foredrag og man 
kan læse interessante artikler 
fra diverse medicinstuderende 
og redaktionen. 

Der er flere ting vi på MOK 
forsøger at lave om ved dette 
ellers så fantastiske studie. 
Som medicinstuderende skal 
man ikke tage fejl; dette er Dan-
marks bedste studie. Ikke på gr-
und af, men på trods af fakultet. 
Medicinstudiet har et væld af basisgrupper og 
engagerede studerende der arbejder på at gøre 
dette studie bedre end det allerede er. 

Når det så er sagt er der stadig en del som der 
bør strammes op på. Der er blevet indført et 
nyt intranet for alle på KU der hedder KUnet. 
Umiddelbart er designet og layoutet genialt, 
men bag facaden lurer faren. Fællesmails er 
blevet fjernet, så man ikke længere kan kon-

takte de grupperum via mails og man kun kan 
kommunikere med sit grupperum hvis man 
ER logget ind på KUNET og skriver ‘mailen’ 
derfra. Derudover så har de studerende mistet 
deres opslagstavle der før hed aktuelt hvor man 
kunne kommunikere internt hvis man fx havde 
mistet sin jakke til fredagsbaren. Derudover så 
kan KU’s nye mailsystem, som jeg må indrømme 
virker bedre end det gamle på punkt.ku, ikke 
sende mails via Google Chrome da det tydeligvis 
er uenig i at det er en browser der bliver brugt. 
Der må jeg henvise til Statcounter.com der 
sætter chrome som den browser der bruges af 
22% af brugere. Men før august 2008 blev den 
selvfølgelig slet ikke brugt så det er nok bare 
derfor det ikke virker. 

Endnu længere inde i KU-
net lurer endnu en stor fare 
- nemlig STADS. STADS er 
et farligt monster. STADS er 
et monster der sørger for at 
man kan se sine karakterer, 
tilmelde sig et nyt semester 
og tilmelde sig eksamen. For 
at tilgå STADS skal man logge 
ind endnu engang da man 
selfølgelig ikke kan integrere 

de to systemer. Utopi! 
Derudover så kan man, når man endelig kan 
logge ind på STADS ikke søge sammen med 
sin læsemakker, da fakultetet ikke mener at 
det er nødvendigt for en medicinstuderende at 
have en læsemakker eller at monsteret STADS 
overhovedet kan overskue processen at tilføje 
muligheden “læsemakker”. Men det viser sig 
at STADS-monsteret fra Det Farmaceutiske 
Fakultet godt kan overskue at søge med læse-

makker. Hmmm!

Til vores faste læsere kan det godt være jeg 
gentager mig selv men det er fordi der stadig 
ikke er sket noget. Jeg må indrømme jeg ikke 
fatter hvorfor fakultetet ikke bare lytter til de 
studerende.

Efter universitetsreformen fra 2003, indført 
af den nuværende regering, har de studer-
ende og ansatte mistet medbestemmelsen på 
alle niveauer af rangstien. Vi er et sted hvor 
topstyring er det nye sort og samarbejde og 
medbestemmelse er yt.

Til de nye studerende kan det her naturligvis 
godt lyde som et rigtigt surt opstød, og det er 
det muligvis også. Men I skal også vide at MOK 
er det forum, hvor I kan få lov til at skrive åbne 
debatter og artikler. Vi har tradition for at man 
kan skrive indlæg eksempelvis hvor man stiller 
en række spørgsmål til fakultetet eller andre 
instanser og når vi så modtager dem giver vi 
modparten en chance for at svare og bringer 
så både spørgsmål og svar i det efterfølgende 
MOK. Vi bringer ikke 
anonyme indlæg, så 
hvis man har noget på 
hjerte må man også stå 
bag det.

anonyme indlæg, så 
hvis man har noget på 
hjerte må man også stå 

STADS MONSTERET

KUNET!

Studenterklubben ønsker 
alle velkommen til det nye 
semester

Vi har åben tirsdag - fredag 11-17 og 
mandag 11-15.
Til daglig serverer vi kaffe til den flittige 
elev helt gratis (den ikke-så-flittige må 
også godt få det gratis). 
Derudover har vi diverse spil man kan 
låne mod at lægge sit studiekort som 
pant - forhør jer hos barpersonalet.

Laaaaaaaang Fredagsbar
Naturligvis sparker vi semestret i gang med en lang 
fredagsbar allerede nu på fredag d. 2/9-2011. Dørene 
åbner kl. 11.00 og lukker igen kl. 23.00. For dem der er 
på indersiden på det tidspunkt lukker baren kl.23.30 
og I skal være diffunderet videre senest kl. 24.00.
Alle studerende med et sund-studiekort er velkommen, 
men pga. manglende kapacitet og stor stor popularitet 
må I ikke tage nogen venner med udefra. Til folk der 
lige er startet eller er vinterstartere eller af en anden 
grund ikke har fået studiekort endnu er et optagelses-
brev sammen med billed-id godt nok.
I baren kan du købe følgende:

Flaskeøl - 10kr
Fadøl - 15kr
Sodavand - 5kr
Drinks - 15kr
Shots - 15kr

For at tage lidt forvirring for de nye i forkøbet, så er 
vi en række frivillige som står i bar, i dør og sørger for 
at klubben kører rundt. For at vi rent faktisk kan nå 
til vores vagter og som en lille godtgørelse for vores 
arbejde har vi armbånd som lader os springe køen 

over. Så når du ser nogen springe over 
køen, fremvisende et armbånd, så er 
det bare os. 
Hvis det er sådan så du ender med at 
befinde dig i køen, så giv din sidemand 
et kram, lav en lille dans og vær sød 
mod dem der sidder i dør, for det er 
som det gamle ordsprog siger: "hvis 
man står i kø i lang tid har man ventet 
længe"

Jeg vil være med i det der 
Studenterklubben....
Vil du også være med til at gøre stud-
ielivet sjovere for dine medstuderende? 

Så kom til introduktion i Studenterklubben på føl-
gende tidspunkter:

Mandag d. 5/9
Mandag d. 19/9
begge dage kl. 15.30 til ud på aftenen

Arrangementet byder først på en hyggelig mini-fore-
læsening, hvor den teoretisk del af Studenterklubben 
gennemgåes. Efterfølgende deltager du sammen 
med resten af Studenterklubbens medlemmer til det 
ugentlige sjove mandagsmøde. Efter mandagsmødet 
bliver der rundvisning og historiefortælling, og af-
tenen sluttes af med fællesspisning og en vand, sam-
men med andre Studenterklubmedlemmer. 

Skulle man have nogle spørgsmål forud for in-
troduktionen, er man velkommen til at komme ned 
i Studenterklubben og spørge nogle af dem, der står 
i kaffebaren. 

Vi håber på at se så mange som muligt! 
Venlig Hilsen Studenterklubben

studenterklubben
Peter James og resten af redaktionen byder alle 
velkomne til et nyt og fucking grineren semester! 
Især alle 1. semesterstuderende opfordres hermed 
til at indsende alle deres bedste vittigheder, limer-
icks og lolcatz - de bedste præmieres med Nordiske 
Coronas på redaktionen!   
   PJ/MOK-red



4 studie tilbud
Studieteknikkursus

Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage 
gode notater og at kunne huske det du har lært - så er 
dette kursus lige noget for dig.

Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og som 
de fleste først rigtig får fod på efter et par semestre. 
Studieteknik handler både om, hvordan man læser 
hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater i 
undervisningen og til forelæsningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du 
husker. Desværre følger der ikke en brugsvejledning 
med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang 
række teknikker. 

SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og 
vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige 
forspring.

•Motivation
•Koncentration
•Læseteknik
•Hukommelse
•Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende 
mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:

•Onsdag d. 12. oktober kl. 15-18 i Haderup audito-
riet
•Mandag d. 7. november kl. 15-18 i Haderup audi-
toriet

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende, 
som vil blive først udvalgt.  Alle kan dog tilmelde sig, 
når tilmeldingen åbner en gang i september på denne 
hjemmeside: http://sund.ku.dk/uddannelse/studieve-
jledning/kursus_i_studieteknik/ 

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG RESTPLADSER I EU-
ROPA
- KUN I FORÅRET 2012
 
Ansøgningsfristen til udvekslingsophold i Norden og restpladser i Europa i forårssemesteret 2011 på primært 
1 semester (kandidat)., 3. semester (kandidat) og 5. semester (kandidat), er: 
 
 
Fredag den 9. september 2011 
 
Hvortil:
I den her runde er det primært muligt at søge om en ledig udvekslingsplads i: 

Norden: 
•Norge: Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. - 1.3. og 5. semester (KA). Bemærk, at det ikke er muligt at 
tage 5. semester (KA) i Oslo. 
•Sverige: Linkjöping: 1 plads enten på 1. eller 5. semester (KA) 
•Sverige: Stockholm: 1. semester (KA) og delt 4. + 5. semester (KA) 
•Finland: Helsinki:. 3. semester (KA): Sprogkrav: svensk/finsk. 
•Island: Reykjavik: 1., 3. og 5. semester (KA). Sprogkrav: islandsk/dansk 

Restpladser i Europa:
•Tyskland: Münster - 1 plads på enten 1., 3. eller 5. semester (KA). Sprogkrav: tysk 
•Frankrig: Strasbourg: 2 pladser på enten 1. semester (KA) eller 5. semester (KA). Sprogkrav: fransk. 
•Østrig: Innsbruck. 2 plads på 1. semester (KA). Sprogkrav: tysk 
•Spanien: Madrid. 1 plads på enten 1. eller 5. semester (KA). Sprogkrav: spansk 
•Spanien: Barcelona: 1 plads på 1. semester (KA). Sprogkrav: spansk
Hvordan:
Du kan finde ansøgningsskema samt vejledning  under ”blanketter” på vores hjemmeside. http://medicin.
ku.dk/ 
 
På vores hjemmeside http://medicin.ku.dk/internationalt/ kan du finde information om de enkelte part-
neruniversiteter, erfaringsrapporter samt læse om hvilke muligheder, du har for udlandsophold i løbet af 
medicinstudiet: 
 
 
Eva Maryl
AC-fuldmægtig/International studievejleder
    
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet    
Fakultetssekretariatet, Studieadministrationen
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N
 
TEL 35 32 79 00
DIR 35 32 75 28
MOB minmobile
FAX 35 32 70 70 
Lokale 9.1.27
EVMA@sund.ku.dk
www.sund.ku.dk

Studievejledningen ønsker 
jer velkommen på Medicin
I studievejledningen for medicin er vi 5 vejledere, som 
alle er lægestuderende. Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen og kender til det at 
være studerende og de problemstillinger, der kan opstå 
i forbindelse med optagelse og studieforløb.
 
Vi er: Natasja Tholstrup Bomholdt, Anine Therese 
Westh Skibsted, Sedrah Arif Butt, Ole Kruse og Per-
nille Heimdal Holm. 

Vi vejleder alle indenfor alle områder. Så skal du 
skrive en dispensationsansøgning, have gentaget 
undervisning eller på anden måde have kontakt med 
administrationen på Panum, er du altid velkommen 
til at kontakte os - vi har ofte hørt lige netop dit 
spørgsmål før, og vi ved hvordan du skal forholde dig, 
eller hvem du skal snakke med. 

I forbindelse med studiestart holder vi følgende 
oplæg:
 
•Hvis du lige er startet på 1. semester: Vi holder en 
SAU time med hvert hold, hvor I kan hilse på os. Her 
kan du få en masse nyttig information, når du er ny 
studerende og skal til at finde rundt i tilmelding til 
undervisning, hjemmesider, eksamen og en masse 
andet.

•Hvis du lige er startet på 1. semesters kandidat: Vi 
holder et oplæg d. 31. august i Dam Auditoriet kl. 
17.15-18.00. Oplægget kommer til at indeholde emner 
som semesterets opbygning, logbøger, fremmøde, 

praktiske ting og der er rig mulighed for at få svar på 
alle sine spørgsmål. 

•Hvis du er optaget på kandidaten fra AU eller SDU: 
Vi holder et oplæg d. 31. august i Dam Auditoriet 
kl. 16.15-17.00 umiddelbart før kandidatoplægget. 
Her kan du få information om at gå på KU, vigtige 
hjemmesider, regler og hvilke fag, som du mangler i 
forhold til dine nye studiekammerater.  

Husk: Vi har alle en ugentlig træffetid hvor du kan 
bestille tid via nettet eller komme forbi og vente på, 
at vi har en ledig stund. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindelse 
med dit studieforløb, eller det bare ikke helt kører 
for dig, så kontakt os. Hvis du henvender dig i god 
tid kan vi ofte hjælpe med at finde en løsning på 
problemerne.
 
Se mere på www.medicin.ku.dk/vejledning

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det… 

BLUS is an organisation for Lesbian, 
Gay, Bi, Trans and Queer students. 

For info and event calendar , visit: 

www.blus.dk
www.facebook.com/bluscph

Intro Night Tuesday 9th September 20:00, 
Studenterhuset,  K¿bmagergade 52
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Kære 1. – 12. semesterstuderende!
Velkommen til et nyt semester der bringer os et skridt videre 
mod at blive færdige læger. På gensyn til alle 1. semesterstu-
derende som vi bød velkommen i Lundsgaard inden rusturen 
blev skudt i gang. Vi håber at alle har haft en god rustur, 
sommerferie og en god første dag på studiet.

Vi er stolte over vores medicinstudie i København. Et godt 
studie kommer dog ikke af sig selv. Uden alle medicinstu-
derendes ihærdige udfyldninger af kursusevalueringer og 
kritisk feedback på undervisning, ville vi stadig have en 
gammel studieordning med fag som medicinsk fysik, zoologi 
og åreladning. DIN kommentar er afgørende for en løbende 
forbedring af studiet til gavn for dig, din læsemakker og de 
studerende der kommer efter dig. 

Så husk at udfylde en elektronisk evaluering efter hvert kursus, og kontakt 
os hvis du oplever faglige, pædagogiske eller organisatoriske problemer på 
mail@DemokratiskMedicin.dk

Fx var det nye kemikursus på 1. sem. bachelor aldrig blevet til noget, hvis ikke adskil-
lige utilfredse studerende havde givet deres mening til kende i kursusevalueringen og 
personlige henvendelser. 

Demokratiske Medicinere opstod i 2006 med det formål at give ALLE medicinstuderende 
en stemme, også dem som vil begrænse sin politiske aktivitet til at udfylde evaluering-
erne. Vores politik er baseret på de kursusevalueringer du udfylder og suppleres med 
spørgeskemaer som vi selv producerer.

Er der gemt en studenterpolitiker i dig? 

Uanset om du har erfaring med elevrådsarbejde eller ej, vil du opleve at muligheder for 
at få indflydelse på medicinstudiet er store med masser af spændende politisk arbejde. 
Uanset om du går på 1. eller 12. sem. kan du blive en del af vores team og bidrage med 
din UVURDERLIGE viden. 

Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.dk og læs mere i næste uges MOK.

Med venlig hilsen Felix, Nils, Mats og Mette
Demokratiske Medicinere.

Vil du sælge brugte bøger?
Indlevering torsdag d. 1. september kl. 14-18 eller mandag d. 5. 
september kl. 14-20. Afhentning af penge og usolgte bøger torsdag 
d. 8. september. kl. 15-18. Studenterhuset, 1. sal.

Bogmarkedet er non-profit. Det er dine medstuderende der står 
som arrangører, og vi giver gerne råd undervejs!

Med venlig hilsen
Anders Husby, MR-formand

Bogmarked v. MR afholdes

Tirsdag den 6. september fra klokken 12-18
- INGEN numre i år - først til mølle!

Vil du købe brugte bøger?
Så kom tirsdag d. 6. september kl. 12-18 i Studenterhuset 
Panum, på 1. sal og gør et godt kup.

Fra kl. 12.00 åbner vi dørene op - 10 personer bliver 
lukket ind ad gangen, så det kommer til at foregå ordnet 
og overskueligt for alle.

Fuck hvor kikset 
at du ikke skal til bog-

marked!
Det er der, jeg købte bogen om "The 

Dark Side"... Tsk din tøffelhelt!
Jeg havde penge nok til også at 
købe et DOBBELT lyssværd!

SE MIG! 
JEG DANSER!
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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. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Københavns Kresforening har lige 
udsendt kontingentopkrævninger for ef-
terårssemestret 2011. Der er betalingsfrist 
mandag den 5. september.
Husk, at du har mulighed for at tilmelde 
fremtidige betalinger til PBS/NETS. Så er 
du sikker på, at kontingentet bliver betalt 
til tiden.

Kurserne er for FADL-medlemmer, der 
påtænker at tage et lægevikariat.

Som udgangspunkt henvender kurserne 
sig til:

6.-12. semester
Max. 2 forskellige kurser pr. 
studerende
Såfremt der stadig er plads på 
kurserne, vil der blive åbnet op for til 
melding til max. 3 kurser

•
•

•

FADLs lægevikarkurser  

Så er FADLs Kredsforening i København klar til et spændende efterår med RUS-introduktion 
for de nye medicinstuderende, nye lægevikarkurser, Generalforsamling og masser af tilbud 
til medlemmerne. 

Tiderne til RUS-introen fi ndes nedenfor, og vi glæder os til at byde nye medlemmer velkom-
men til FADL.

Spændende efterår

RUS-introduktion - efterår 2011
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. 
FADLs Kredsforening i København vil informere dig om den rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive 
medlem. Københavns Kredsforening ligger på Blegdamsvej 26, baghuset. Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulig-
hed for at stille spørgsmål. FADLs Vagtbureau giver dig også en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede 
fra 1. semester. Vagtbureauet ligger ligeledes på Blegdamsvej 26, baghuset.

Vi glæder os til at se jer alle.
Intro Kreds Intro Vagtbureau

Hold 101 Torsdag den 1/9 12.30 - 13.15 13.30 - 14.15

Hold 102 Torsdag den 1/9 13.30 - 14.15 12.30 - 13.15

Hold 103 Torsdag den 1/9    9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Torsdag den 1/9  10.15 - 11.00    9.15 - 10.00

Hold 105 Mandag den 5/9 11.30 - 12.15 12.30 - 13.15

Hold 106 Tirsdag den  6/9 13.15 - 14.00 14.15 - 15.00

Hold 107 Onsdag den  7/9 13.30 - 14.15 14.30 - 15.15

Hold 108 Mandag den 5/9 12.30 - 13.15 11.30 - 12.15

Hold 109 Tirsdag den 6/9 14.15 - 15.00  13.15 - 14.00

Hold 110 Fredag den  9/9 10.15 - 11.00  11.15 - 12.00

Hold 111 Fredag den  9/9 11.15 - 12.00  10.15 - 11.00

Der udbydes følgende kurser:
Akut Medicin
Radiologi
Skadestue- og ortopædkirurgi
Psykiatri
Neurologi
Kardiologi
Infektionsmedicin
Sår & sutur
EKG
Stetoskopi - en praktisk færdighed

Og så 3 nye kurser:
Klinisk farmakologi
Blodprøver
Væske- og elektrolytbehandling

Tilmelding
Tilmeldingen foregår elektronisk via www.
fadl.dk midt i september. Følg med her i 
MOK og på fadl.dk for nærmere informa-
tion.

Kontingent

Fadl kredsforening
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Traditionen tro var det tid til 
Panum Summergames inden 
sommerferien. Dog blev denne 
sagnomspundne turnering holdt 
i juni i stedet for maj, hvilket 
mange mente var helt aparte... 
men stadig rart, fordi de havde 
sommerferie. Fodboldturneringen 
var et nervepirrende drama, hvor 
stortalenter såsom "Christian V" 
(t.v.) og Ebbe Lahn Bessmann 
(midt t.h.) kæmpede om det stote 
trofæ.

Hold Afstand, som havde den semes-
termæssige rutine med sig, løb med 
en overlegen sejr, til stor forargelse 
for Christian V og co. Det erfarne 
dommerteam starring:
Kristian Jauho, Adam "Fissefinger" 
Femerling, Jesper Brink Svendsen og 
Lasse Langhoff
ses til venstre.

Christian V i skarp duel!

Magnus Avnstorp i fuld gallop

Hold afstand i vild sejrsrus!

Det sublime dommerteam med overblik over grønsværen!

Gæstedommer Morten "DJ" Nielsen sætter finalen i gang med Theis og Markus i spidsen

To Nyuddannede læger i vild duel. Til venstre ses Philip Hellmann og til højre Jon Egelund

Her ses vinderholdet "OverLægernes Klub" Og 2.-pladsen "Scorebogen"

Efter endt fodboldturnering. var 
det på tide at få afholdt den pres-
tigefyldte ølstafet.
Det endte traditionen tro med 
Panums udgave af "The Old Firm". 
hvor Scorebogen og OLK battlede 
i evnen til at hoppe, kravle, løbe, 
snurre rundt og naturligvis bunde 
øl.
Michael "Mangina" Concillado, 
som tidligere havde domineret 
for scorebogen, havde også i år 
en fantastisk evne til at tømme 
øllerne, men OLK havde været i 
træningslejr og løb med trofæet.

af Jonas/ MOKred
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Psykiatri er det vi kan li’!
Kære 1.-12. semesterstuderende! 

Synes du også at hjernen er det vildeste organ?
Savler du også når retspsykiateren udlægger 
morderens sind på tv?
Kribler det også i dine fingre for at få lov til at 
udforske tankegangen hos mennesker på den 
lukkede?
Så er du én blandt mange!

I vores basisgruppe har vi det til fælles, at vi er helt 
vilde med psykiatri! Vi glæder os til at mødes dig 
og høre hvorfor du også synes at psykiatri er vildt 
spændende! Derfor inviterer vi til intromøde, hvor 
vi håber at lære hinanden at kende.

Hvad: Intromøde
Hvor: Studenterhuset
Hvornår: Torsdag d. 8. sep. kl. 16.15 – 17.00

Program:
1.  Navnerunde
2.  Information om PMS
3.  En historie fra det virkelige liv
4.  Tidligere og kommende arrangementer
5.  Evt.

Efterfølgende vil der være bestyrelsesmøde for 
PMS’ bestyrelsesmedlemmer.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende

•
•

•

•

YN LOGO
Hvordan skal YNNN’s (Yngre 
Neurologer, Neurokirurger, 
Neurofysiologer) fremtidige logo se ud?  

YN udskriver i samarbejde med FORNIKS hermed 
en logokonkurrence for at finde det logo der for 
fremtiden skal være vores varemærke. Eneste krav 
til logo er at, det på en eller anden måde skal inde-
holde en hjerne, eller at bogstaverne skal danne en 
hjerne. 

Antallet af N’er i logoet skal være et eller tre N’er.

Alle forslag til Logoer sendes til YN’s sekretær yngreneurologer@gmail.com. 
Alle kan deltage!!! 
www.ynnn.dk

Valget af logo kommer til at foregå på YN’s bestyrelsesmøde i november.

Præmie: Gavekort på 500 kr. til Magasin

basisgrupper

Kan Du Huske Hele 

Pensum?
Kom til FORNIKS’ store 

Hukommelses- og indlærings-
arrangement!

Torsdag d. 22/9 kl. 16-18.30 
i Lundsgaard Aud. 

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.

Asmus Vogel, 
neuropsykolog, ph.d.,
Hukommelsesklinikken,
Neurologisk Klinik, 
Rigshospitalet
Asmus vil fortælle om: In-
dlæring og hukommelse - 
funktioner og neurobiologi
Emner:
����������������������������-
melser?
- Hvad har dyremodeller og 
patientkasuistikker lært os 
om hukommelse?
- Billeddannelse af hjernen 
og hukommelsesfunktioner.

Hysse Birgitte Forchhammer, 
ledn. neuropsykolog, ph.d. ved 
Glostrup Hospital, Neurologisk 
afdeling.
Hysse Birgitte Forchhammer 
vil gennemgå 
neuropsykologiske aspekter 
ved hukommelse og modeller 
for hvordan hukommelse 
fungerer. 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, 
hvordan de påvirker 
hukommelsen og andre 
intellektuelle funktioner.

Program:

16:15 - Velkomst og præsentation
16:20 - Asmus Vogel:
Indlæring og hukommelse - funktioner og 
neurobiologi.
16:55 - Pause med kage, kaffe og drikkelse
17:10 - Hysse Forchhammer:
Det psykologiske aspekt af emnet; forbed-
ring af indlæring med f.eks. hukommelses-
teknikker.
17:45 - Pause
17:55 - Steen Hasselbalch:
Det sygelige aspekt af emnet, forskellige 
demenssygdomme.
18:30 - Slut

Program:Program:

16:15 - Velkomst og præsentation

Dermatologisk Selskab for Studerende, 
DSS, holder månedsmøde og journalclub  tirsdag d. 
6. september i Store Mødelokale i Studenterhuset 
kl. 18-19. ALLE ER VELKOMNE. Vi glæder os til 
at se dig.

Mange tak.

Mvh.
 Bestyrelsen i DSS

PIPPI
Velkommen til et nyt semester og til endnu en 
spændende PIPPI-sæson. 

PIPPI er en interessegruppe for pædiatri for alle 
medicinstuderende uanset 
semester. 

Vi holder møde den anden onsdag i hver måned, 
hvor vi som regel får besøg, af en der har at gøre 
med pædiatri eller børn i det daglige. 

Det næste møde er d. 14. september 2011 kl. 17. 

Hold øje med MOK for nærmere information om 
mødet.

Meld dig ind i 
g r u p p e r u m -
met PIPPI på 
punkt.ku eller 
skriv til pippi.
kbh@gmail.com 
hvis du vil vide 
mere.

met PIPPI på 
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HVAD ER SATS?
SATS er en basisgruppe for alle medicinstuderende med interesse for det 
anæstesiologiske speciale som omfatter anæstesiologi, intensiv medicin, 
akutmedicin og traumatologi.

Drømmer du om at arbejde præhospitalt i lægebil/lægehelikopter? Ser du dig som traumelederen der mod-
tager svært tilskadekomne i et traumecenter? Eller måske ønsker du at behandle patienter med livstruende 
sygdomme på en intensiv afdeling?
Som anæstesiolog eller anæstesilæge kan din hverdag meget vel bestå af ovenstående – men anæstesiologi 
er meget mere end rå action og masser af legetøj. Specialet dækker også over bedøvelse til alle former for 
operationer og smertebehandling af voksne såvel som børn.

SATS afholder månedsmøde den første onsdag i hver måned, hvor alle studerende er velkomne! Derudover 
er vi værter for en lang række af spændende foredrag, kurser, arrangementer og eksterne besøg, hvoraf 
nogen af disse udelukkende er for medlemmer af SATS. Medlemskontingentet er aktuelt 50kr/år. Læs mere 
om os, hvad vi går og laver og om indmeldelse på vores hjemmeside www.sats-kbh.dk.

Kom og hør mere til vores kommende månedsmøde, hvad enten du ønsker at blive anæstesilæge eller ej. 
Gennem SATS har du nemlig mulighed for at lære basale livreddende håndgreb som er anvendelige indenfor 
ethvert speciale!

KOM TIL MÅNEDSMØDE OG FOREDRAG OM ANÆSTESIPRÆPARATER!
Af hensyn til semesterstart afholder SATS sit første månedsmøde en uge senere end sædvanligt. Mødet 
foregår onsdag d 7. september 2011 kl. 16.15 i Loungen (1. sal) i Studenterhuset ved Panum. Vi glæder os 
til at se mange nye såvel som gamle SATS’ere!

DAGSORDEN FOR MÅNEDSMØDE
1.  SATS byder velkommen til semestrets første månedsmøde
2.  Aktiviteter siden sidst
3.  Kommende arrangementer
•   Kick-off arrangement for nye studerende
•   Foredrag om akutlægehelikopteren samt besøg på Rigshospitalets helikopterplatform
•   Forsk!2011 kongres
•   Generalforsamling
4.  Foredrag om anæstesipræparater - ”Drugs for Dummies” ved læge, ph.d-studerende Kamilla Nielsen
5.  Eventuelt

Bestyrelsen i SATS

Går du og overvejer, om anæstesien er et interessant speciale? 
Synes du, at det er spændende at høre historier fra anæstesien, men har 
svært ved at snakke med, når navne som propofol, sevofluran og ketamin 
bliver bragt på banen?

Så er der hjælp at hente, når SATS sparker semestret igang med et 
månedsmøde efterfulgt at oplæg med titlen ‘Drugs for Dummies’ - Anæs-
tesipræparater for begyndere.

Her vil de mest anvendte anæstesipræparater blive gennemgået, med vægt 
på den praktiske anvendelse, og ikke på kedelig nonsens farmakologi.

•
•

INDKALDELSE TIL GENER-
ALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling d. 5. oktober 2011
Loungen, Studenterhuset

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Formandens beretning v. Sandra Viggers
3.  Beretning fra nedsatte udvalg
•  Arrangementer v. Marco Bo Hansen: Foredrag og 
workshops
•   Kurser: Metode 1, Metode 2, Metode 3, Traumedage
4.  Fremlæggelse af årsregnskab v. Tobias Lyngeraa
5.  Fastlæggelse af næste års kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen 
i hænde senest en uge før afholdelse af generalforsam-
lingen.
7.  Valg af bestyrelse
•   Hien Quoc Do (Sekretær), Marco Bo Hansen (Arrange-
mentsansvarlig) og Ole Kruse (Suppleant) genopstiller 
ikke.
•   Sandra Viggers (Formand), Tobias Lyngeraa (Kasserer) 
og Peter Hjortrup (IT/PR-ansvarlig) genopstiller.
8.  Eventuelt

Den siddende bestyrelse svarer gerne på spørgsmål i 
forbindelse med evt. opstilling til bestyrelsen. Vi sætter 
desuden pris på, at vi orienteres såfremt man agter at 
stille op, således vi kan danne os et overblik. Dette er 
imidlertid ikke et krav.

PANUM 
28. og 29. September

Fra kl. 16:00
Sæt kryds i kalenderen allerede nu når din basisgruppe inviterer �l årets event!
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Kunne du tænke dig et forsknings 
år? 

På anæstesiologisk afd. I, Herlev Hospital, søger 
vi en stud. med., som kan deltage i et projekt vedr. 
anæstesi til malleolfrakturer. 

Du vil kunne få SU i forskningsåret, og vi vil være 
behjælpelige med at søge om scholarstipendiat.

Vi forestiller os at du starter efter sommerferien. 

Henvendelse til 
Klin. Forskningslektor, overlæge, dr.med. Ann M. 
Møller
annmo@heh.regionh.dk
Anæstesiologisk afd. I
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Forsøgspersoner søges til kostpro-
jekt

Effekt af mælk og ost på fækal fedtudskillelse og 
blodlipider

Til et forskningsprojekt der har til formål at un-
dersøge effekten af mælk og ost på fedtudskillelse, 
blodlipider og appetit søger vi: 16 raske mænd mellem 
18 og 50 år 

Du kan deltage hvis du
• Har et BMI på 20-28 kg/m2. Du kan beregne dit 
BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din 
højde*højde (målt i meter)

Du kan ikke deltage hvis du:
• Har mælkeallergi eller laktoseintolerance 
• Ryger
• Har en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, forhøjet 
kolesterol eller forhøjet blodtryk
• Har taget kosttilskud (gælder også vitaminpiller) i 
de sidste 2 måneder før forsøget
• Ikke kan lide ost og mælk
• Dyrker idræt mere end 10 timer om ugen
• Deltager i andre interventionsforsøg 

Hvad indebærer forsøget for dig?
Din involvering i forsøget varer ca. 3 mdr. I løbet af 
denne periode skal du igennem 3 kostperioder, i hvilke 
du skal spise 3 forskellige kosttyper. 

Hver kostperiode varer 14 dage. Datoerne er: periode 
1: 29/9 – 13/10; 2: 27/10 – 10/11 og 3: 24/11 – 8/12.!

I hver af de tre kostperioder skal du spise en bestemt 
kost, og imellem hver kostperiode lever du, som du 
plejer. Vi udleverer AL din mad samt vand til at 
drikke og til at lave kaffe og te af. Du skal i disse 
kostperioder spise alt det du får udleveret og du må 
IKKE drikke eller spise andet end det du får udlev-
eret. Det er MEGET vigtigt for forsøgets resultater 
at dette overholdes.

Du skal hver dag spise dit morgenmåltid eller frokost 
på instituttet og får udleveret maden til resten af 
dagen. Dog får du fredag udleveret mad til hele 
weekenden.

Før og efter hver periode, dvs. i alt 6 gange, skal du 
have taget en blodprøve om morgenen. I slutningen 
af hver periode skal du opsamle AL din fæces i 5 døgn 
og AL din urin i et døgn. Desuden skal du løbende føre 
en motionsdagbog og afføringsmønster samt udfylde 
spørge-skemaer.

Hvis du er interesseret i mere information, så ring 
eller send en e-mail! 

Adjunkt Mette Kristensen
Institut for Human Ernæring
mekr@life.ku.dk og tlf.: 35 33 35 36 eller 28 43 40 
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Er du frisk på at arbejde som 
lægevikar i psykiatrien?

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispeb-
jerg, Psykiatrisk Center København, søger 2 nye 
medlemmer med start fra henholdsvis 1.oktober 
og 1. November 2011.

Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker 
aften- nattevagter (16.00- ca. 8-.45)i psykiatrisk 
skadestue alle årets dage. Man har hver ca. to vagter 
per måned samt to standby-vagter, hvor man er på 
tilkald ved sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen 
med en forvagt, der foruden skadestuen også tager 
sig af afdelingerne, samt en bagvagt. 
Arbejdet er lærerigt og du får prøvet kræfter med 
mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
selvstændigt arbejde med mulighed for supervi-
sion.

Oplæring: Før din første vagt skal du have to føl-
gevagter (16- ca. 22) i skadestuen sammen med en 
af de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb 
med bla. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage 
i måneden og skal helst være gennemført  inden 
første vagt(du skal kunne afsætte tid til dette i 
oktober eller november. Introdagene er lønnede og 
foregår i tidsrummet fra 08.30 til kl15.00 ca.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
- Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt 
bestået eksamen i psykiatri(10.sem).
- Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i 
medicin og kirurgi (kliniske ophold iht.
studieordningen)

Ansøgningsfrist: 8.Septmeber kl 0900. 
Der vil bliver holdt ansættelsessamtaler i efter-
følgende uge.
Send din ansøgning med  vedhæftet CV til holdleder 
Anna Haugaard, mhn166@alumni.ku.dk 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anna Hau-
gaard.

Introduktionsstipendier

Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til 
besættelse. Ansøgningsfrist er 1. februar 2012.

De to introduktionsstipendier er ledige til be-
sættelse pr. 1. april 2012 eller snarest derefter. 
Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og 
øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via ‘Søg om støtte til forskning’ på 
www.gigtforeningen.dk/forskning  Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 
80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er onsdag den 1. februar 
2012.

Stud.med. ansættes i ØNH-klinik.

Primær opgave vil være journalskrivning, så det er 
et krav, at du kan skrive sikkert og hurtigt.

Arbejdstiden vil være hver anden mandag fra ca. 
12-16, hver anden onsdag fra kl. ca. 14-18, hvor der 
er inkluderet 2 timers telefontid. I weekenderne vil 
der være ca. 3-5 timers skrivearbejde. 

Derudover skal du afløse den faste sekretær i tilfæl-
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annoncer
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Forelæsninger for aktive og 
velforberedte studerende 
– hvordan? 

Et projekt under ”Den Gode 
Uddannelse”, 
for 2. semester Medicin og 3. semester 
Molekylær Biomedicin
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snorker og din kusine flirter heftigt med tjeneren – med 
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til at høre efter?
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efter. Men når jeg læser eksamensbes-
varelserne kan jeg godt se at det ikke 
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testen. Efter hver af  forelæsningerne vil jeg bede de 
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sjovere og mere givende for alle parter, og eftersom du 
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igennem mange forelæsninger i din studietid er det 

måske tid og kræfter, der er 
givet godt ud. Så hermed en 
opfordring:
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derende, og vil du være med 
som forsøgsperson, så send 
en mail til:

annenoe@sund.ku.dk
svar senest d. 5/10

Jeg vil opdele de to under-
grupper tilfældigt – men da der er to forelæsninger 
kan jeg gøre det sådan at alle kommer til at tage en 

”før-test” til den ene, men ikke den anden, forelæsn-
ing. ”Før-tests” vil være tilgængelige fra ca. en uge før 
forelæsningen, og indtil forelæsningen er afholdt. De 
opfølgende ”efter-tests” skal være gennemført 14 dage 
efter forelæsningen, så vi kan opgøre resultaterne. 

Skal I lokkes? Jeg udtrækker 4 vindere blandt de, der 
har gennemført hele forløbet (en forberedende test, to 
efterfølgende tests, et spørgeskema). Præmier: valget 
mellem et Cubansk sukkerrørsprodukt, eller en stor 
æske chokolade.

Jeg håber at rigtig mange af jer melder jer og gen-
nemfører testene, og at vi komme til at opleve to sjove 
forelæsninger med engagerede studerende og stort 
udbytte.

Mange hilsner 
A n n e  N ø r -
remølle

annoncer
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5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 10.00 TA 
502 12. Sep kl. 10.00 TA 
503 12. Sep kl. 10.00 TA 
504 12. Sep kl. 10.00 TA 
505 12. Sep kl. 11.00 TA 
506 12. Sep kl. 11.00 TA 
507 12. Sep kl. 11.00 TA 
508 12. Sep kl. 11.00 TA 
509 12. Sep kl. 11.00 TA 
510 12. Sep kl. 11.00 TA 
511 12. Sep kl. 11.00 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  2. Sep kl. 10.00 A2 
HER 4-6 1. Sep kl. 12.00 TB 
HVH 7-9 30. aug kl. 14.00 AH 
 
7. Semester: (intro mandag kl 13.30-16.15 TB) 
 
Alle rul 29.aug kl 13.30-16.15 TB 
 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
Riget hold 1-3           5. Sep kl. 10.00 RH A2 
Herlev hold 4-6        8. Sep kl. 14.00 HA 
BBH/HH hold 7-9    8. Sep kl. 15.00 TB 
 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  7. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  7. sep kl. 12.00 TA 
Hillerød  7. sep kl. 12.00 TA 
Holbæk  7. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  7. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  7. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  7. sep kl. 12.00 TA 
Nykøbing  7. sep kl. 12.00 TA 
Slagelse  7. sep kl. 12.00 TA 
Køge  7. sep kl. 12.00 TA 
Roskilde  7. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           1. sep kl. 13.00 HA 
Rul Voksenpsyk         2. sep kl. 12.00 RH61A 
Rul Neuro     2. sep kl. 11.00 HA 
 
 
11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle DK hold  30 sep. kl. 9.00 RH A2 
Engelske hold 7. okt. kl. 10 RH 2061  
. 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2011 

Husk en 50'er og et smil! 
 
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. 
 
1. Semester: 
 
29. August: Alle hold under rundvisning med deres 
tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Forelæsninger med Protein Gert! 
 
201 31. aug  kl. 9.00 LU 
202 31. aug  kl. 9.00 LU 
203 31. aug  kl. 9.00 LU 
204 31. aug  kl. 9.00 LU 
205 31. aug  kl. 12.00 LU 
206 31. aug  kl. 12.00 LU 
207 31. aug  kl. 12.00 LU 
208 31. aug  kl. 13.00 LU  
209 31. aug  kl. 13.00 LU 
210 31. aug  kl. 13.00 LU 
211 31. aug  kl. 13.00 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 5. sep kl. 13.00 LU 
302 5. sep kl. 13.00 LU 
303 5. sep kl. 13.00 LU 
304 5. sep kl. 13.00 LU 
305 5. sep kl. 13.00 LU 
306 5. sep kl. 13.00 LU 
307 5. sep kl. 15.00 LU 
308 5. sep kl. 15.00 LU 
309 5. sep kl. 15.00 LU 
310 5. sep kl. 15.00 LU 
311 5. sep kl. 15.00 LU 
 
4. semester: T-test FTW! 
 
401 30. aug kl:15.00 LU 
402 30. aug kl:15.00 LU 
403 30. aug kl:15.00 LU 
404 30. aug kl:15.00 LU 
405 30. aug kl:15.00 LU 
406 30. aug kl:16.00 LU 
407 30. aug kl:16.00 LU 
408 30. aug kl:16.00 LU 
409 30. aug kl:16.00 LU 
410 30. aug kl:16.00 LU 
411 30. aug kl:16.00 LU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 7. okt kl. 11.15 RH 4.06.2 
Rul 2: 26. Aug kl.  8-11 (i pausen) RH 4.06.2 
Rul 3: 26. Aug kl. 8-11 (efter timerne) RH 4.03.2 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 30. 
september 2011 
 
Semesterfri, eller dem, der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Fredagsbar fra kl. 16-18: 2. september og fredag 
den  7. 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 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik 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 bogen 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 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2011 

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

www.Scorebogen.com 
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