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3Ugens Quiz

Du er forvagt på medicinsk afdeling 
på Hjørring sygehus og har haft KBU 
i 1 uge, da en patient ved navn Ruth 
bliver indbragt med kørsel med Falck 
kl 03:42 lørdag aften. Patienten er 32 
år gammel og er bevidsthedspåvirket 
og svær at vække. Hun virker let 
miseriespræget, og du mistænker alko-
holisme og beder sygeplejersken tage 
vitalparametre på patienten:

P: 135, BT:150/100, Tp:38,0, SAT:96% 
med 2L ilt på næstebrille, BS:5,4

Du studser noget over pt’s høje blod-
tryk og puls og mistænker en infek-
tion, da pt. har forhøjet temperatur. 
Dog ser det ikke ud som om hun har 
sepsis, men du undersøger alligevel, 
om hun er nakke-ryg-stiv, men det er 
hun ikke. De ringer fra afdelingen og 
spørger, om du har tid til at lægge et 
kateter. ”Jeg står lige med en dårlig 
pt.” siger du, fordi du egentlig er rigtig 
dårlig til at lægge kateter, og bare 
gerne vil op på vagtværelset. Men nu 
har du jo erklæret patienten dårlig, 
så du må hellere finde ud af, hvorfor 
hun er bevidsthedssløret. Du beder 
sygeplejersken tage en A-gas for en 
sikkerheds skyld. Den viser tegn på 
metabolisk acidose, samt høj kalium og 
lav natrium. Nu er du bange! Du aner 
ikke, hvorfor patienten er acidotisk, 
men måske har hun noget med nyrene. 
Du bestiller akutte lever- og nyretal, 
samt hæmoglobin, CRP og INR. Det 
afslører, at der er forhøjet kreatinin og 
urea, lav hæmoglobin, men ellers intet 
abnormt. Du ringer til din bagvagt for 
at høre, om du må sætte patienten i 
hæmodialyse, da du mener hun har 
nyresvigt. Han kan ikke tage stilling 
til det, men mener du kan behandle 
hendes acidose med bikarbonatbuffer 
i.v. Du gør som han siger, og pt’s tiltand 

retter sig en smule og hun bliver mere 
klar i bevidstheden.

Nu er det på tide at udrede hende, og 
du slår op i din kittelbog for at finde ud 
af, hvilke blodprøver, du kan bestille. 
”Det er nok bedst at skyde med spre-
dehagl” tænker du, da du føler dig ret 
grøn. Du bestiller: Type og BAS-test, 
CRP, differentialtælling og så kommer 
sekretæren til at trykke forkert og be-
stille røngten af thorax, MPO-ANCA 
og PR3-ANCA. Du bliver virkelig ir-
riteret over, at det nu skal se ud som 
om du spilder hospitalets penge på 
blodprøver og røntgenbilleder. I mel-
lemtiden er patienten vågnet og har 
det ret skidt. Hun udviser astmatiske 
symptomer, og idet du lytter på hendes 
lunger lægger du mærke til et stort 
udslæt på ryggen, som ligner subku-
tane, indolente noduli, og let tendens 
til petekkier.

Røntgenbilledet tænker du, at der er 
infiltrater basalt på begge lunger, og 
patienten angiver at have 
haft dem længe, så du tror 
stadigvæk ikke der er tale 
om en infektion, medmin-
dre hun selvfølgelig har 
tuberkulose. Hun siger, 
at hun blev vaccineret for 
tuberkulose som barn, så 
det er nok ikke det.
Nu sidder hun og SMS’er, 
og du lægger mærke til, 
hvor svært hun har ved at 
ramme tasterne, og spørg-
er hende, hvorfor dette 
kan være. Så fortæller 
hun, at hun har svært ved 
at mærke så meget i sine 
fingerspidser og på hendes 
fødder.

En overlæge fra rheumatologisk kom-
mer tilfældigvis forbi for at se til en 
anden patient med et akut anfald af 
artritis urica og spørger, om du har 
styr på tingene. Du bliver ellevild for 
den spæde håndsrækning fra en ældre 
kollega og begynder at forklare om din 
patient. Han virker en smule ligeglad, 
da det tydeligvis ikke er hans speciale, 
det drejer sig om. I det samme kom-
mer sygeplejersken ind og fortæller, 
at alle blodprøver er normale, på nær 
PR3-ANCA og MPO-ANCA. Nu bliver 
rheumatologens interesse vakt og efter 
at have læst dine journalnotater og 
læst blodprøvesvarene udbryder han: 
”Jamen det er jo klart, hvad denne 
patient KUNNE fejle, og det kan være 
livstruende”

S å  h v a d  f e j l e r  p a t i e n t e n 
muligvis???????

Du kan jo lige kigge på røntgenbilledet 
nedenfor igen:

Den Diagnostiske Quiz

Den Basale Quiz
Du er ude på din første FADL-vagt, og 
sygeplejersken siger, at du ikke må få 
pause, da de har travlt på afdelingen. 
Det skal du naturlig vis ikke finde dig 
i, da du i følge overenskomsten har 
krav på pause.
Men hvor meget pause har du 
krav på?

Det er en nattevagt, og sygeplejersken 
siger, at du godt må gå hjem 3 timer 
før, men at du ikke får løn for de sidste 
timer. Må hun sige det?

Sygeplejersken kommer pludselig ind 
til dig med en masse udstyr. Hun har 
taget en balje med vaskeklude, en ble, 
udstyr til at lægge venflon og en blod-
tryksmåler med. Hun beder dig om at 
vaske patienten, lægge et venflon og 
så måle patientens blodtryk. Er dette 
den korrekte rækkefølge at gøre 
tingene i og må du overhoved gøre 
alt det ovennævnte???

Du bliver bedt om at give patienten 
475 mL væske, og du har kun et glas 

og en tudkop til at måle op med. Hvor 
mange gange skal du fylde hver 
slags drikkeaggregat for at opnå 
475 mL?

Send dine svar til mok@mok.dk 
inden mandag d. 6/2 kl 12:00 og 
vær med i lodtrækningen om en 
eksklusiv terapisession med et 
valgfrit MOK-medlem.

Jonas/MOK-red



1.

2.

3.

4.

5. 

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.
�

�

pd K

B

C

Pædiatri – en illustreret lærebog

Tom Lissauer og Graham Clayden
Dansk red. Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow
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Respirationsfysiologi

Søren Lyager
2

Lærebog i respirationens fysiologi. 

Mange illustrationer, kliniske 

blokke og øvelser. Pensumrettet 

og eksamensrelevant
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Obstetrik
og gynækologi
2. danske udgave
Lawrence Impey & Tim Child

Oversat og bearbejdet af Lisbeth Nilas, 

Anette Tønnes Pedersen og Tom Weber

Bøgerne til dit medicinstudie på 
Københavns Universitet fra FADL’s Forlag

SEM
ESTER

ANDRE BØGER – BØGER TIL DIG OG MIG



 KUN FOR DIG  
FÅ KORT, KREDIT OG WEBBANK I DANMARKS
BILLIGSTE BANK.

 Kassekredit på 50.000 kr. til lav rente og uden gebyr

 Gratis Visa/Dankort

 Gratis Visa Debit

 Gratis hævning i danske pengeautomater 

 Gratis tilslutning til web- og mobilbanken

 Gratis bankskifte – vi ordner det for dig

Se mere om hvad vi kan tilbyde dig på lpk.dk.

Lægernes Pensionsbank
For medlemmer af Lægernes Pensionskasse

Med en Studiekonto i Lægernes Pensionsbank får du:

På Pengepriser.dk opgøres for ni modelfamilier, hvilke af Danmarks 
pengeinstitutter, der er billigst. Lægernes Pensionsbank var i december 
2011 landets billigste bank for otte af modelfamilierne. Den unge familie 
er en af dem.

Hanne Bech Müller 

Medicinsk
fagsprog I

Munksgaard

MEDICINSK
FAGSPROG I
HANNE BECH MÜLLER

Medicinsk fagsprog I henvender sig til alle, der ønsker at få et 
kendskab til de fundamentale regler for korrekt medicinsk 
fagsprog. Til bogen hører en hjemmeside med mange trænings-
opgaver. Bog og hjemmeside er også velegnet til selvstudium.

KR. 138,00 (VEJL.) 108 SIDER

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV.

NYHED



66 styrende organer

Studenterpræsten

SUND anskaffer elektroniske tekstbøger

SUND har i samarbejde med Universitetsbiblioteket Nat/Sund anskaffet en række elektroniske tekstbøger 
til erstatning for trykte bøger.
Ved overgangen fra Panum Biblioteket til Panum StudieCenter, har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
i samarbejde med Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek investeret i en række tekst-
bøger i elektronisk form. Fordelen med de elektroniske 
bøger er, at de altid er tilgængelige, de indeholder 
lærerige features f.eks. 3-D illustrationer, og der er 
fjernadgang til bøgerne. 
 
Mange af bøgerne er i PDF-format, som kan down-
loades til din pc, men du vil også finde bøger i HTML-
format, som kræver, at du er på nettet, mens du læser 
den.  Ebrary bøger kan lånes i 14 dage, du skal blot 
oprette et gratis ID.  Andre bøger kan frit downloades 
til din pc. Du kan med fordel bruge Adobe Digital Edi-
tions til at håndtere dine e-bøger og andre elektroniske 
publikationer. Du skal downloade programmet og 
oprette et Adobe ID.
Du finder programmet her: http://www.adobe.com/products/digitaleeditions/
Du kan også anvende e-bøger på din IPAD, IPHONE, IPOD TOUCH og Androids. 
Det kræver, at du installerer Bluefire Reader, som kan hentet i APPStore eller Market.  
Du skal også oprette et Adobe ID.  BLUEFIRE READER og adobe Digital Editions skal herefter autoriseres 
med det Adobe ID, du har oprettet. 
Se mere information her http://www.bluefirereader.com/ 
Du finder frem til de tekstbøger, som SUND har skaffet adgang til, ved at søge i 
Det Kongelige Biblioteks katalog REX www.kb.dk/rex - søg panumpensum 
Ønsker du at se i alle elektroniske bøger, kan du i Rex søge electronic books
Har du spørgsmål om adgangen til elektroniske bøger og søgning i Rex, er du velkommen til at henvende 
dig på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Nørre Alle 49.                                      

Ny bachelorstudieordning fra E12 – Får 
den betydning for dig?

Studienævnet for Medicin arbejder på at få godkendt en 
ny bachelorstudieordning, der skal træde i kraft 1. septem-
ber 2012. Som udgangspunkt skal alle studerende på den 
nuværende 2006-bachelorstudieordning gøre deres bach-
elorstudieordning færdig på 2006-ordningen. Er du allerede 
i godt i gang med bacheloruddannelsen, får studieordning-
srevisionen altså ingen betydning for dig. Der vil være en 
overgangsordning for de studerende, der er forsinkede på 
2006-studieordningen. 
Med venlig hilsen 
Jørgen Olsen 
Studieleder for medicin

Karakterer på eksamener på 5. semester 
KA fra E12

Studienævnet for Medicin har besluttet at indstille en studie-
ordningsændring til dekanatet med virkning fra 1. september 
2012, så eksamenerne i oto-rhino-laryngologi, dermato-ven-
erologi og oftalmologi på 5. semester KA bliver bedømt efter 
7-trins skalaen. Ændringen af 2009-kandidatstudieordningen 
vil træde i kraft fra og med E12 under forudsætning af, at den 
godkendes af dekanatet. 
Med venlig hilsen 
Jørgen Olsen 
Studieleder for medicin

SUND anskaffer elektroniske tekstbøger 

SUND har i samarbejde med Universitetsbiblioteket Nat/Sund anskaffet en række elektroniske 
tekstbøger til erstatning for trykte bøger. 

Ved overgangen fra Panum Biblioteket til Panum StudieCenter, har Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet i samarbejde med Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek investeret i en 
række tekstbøger i elektronisk form. Fordelen med de elektroniske bøger er, at de altid er 
tilgængelige, de indeholder lærerige features f.eks. 3-D illustrationer, og der er fjernadgang til 
bøgerne.  

 

Mange af bøgerne er i PDF-format, som kan downloades til din pc, men du vil også finde bøger i 
HTML-format, som kræver, at du er på nettet, mens du læser den.  Ebrary bøger kan lånes i 14 dage, 
du skal blot oprette et gratis ID.  Andre bøger kan frit downloades til din pc. Du kan med fordel bruge 
Adobe Digital Editions til at håndtere dine e-bøger og andre elektroniske publikationer. Du skal 
downloade programmet og oprette et Adobe ID. 
Du finder programmet her: http://www.adobe.com/products/digitaleeditions/ 

Du kan også anvende e-bøger på din IPAD, IPHONE, IPOD TOUCH og Androids.  
Det kræver, at du installerer Bluefire Reader, som kan hentet i APPStore eller Market.   
Du skal også oprette et Adobe ID.  BLUEFIRE READER og adobe Digital Editions skal herefter 
autoriseres med det Adobe ID, du har oprettet.  
Se mere information her http://www.bluefirereader.com/  

Du finder frem til de tekstbøger, som SUND har skaffet adgang til, ved at søge i  
Det Kongelige Biblioteks katalog REX www.kb.dk/rex - søg panumpensum  

Ønsker du at se i alle elektroniske bøger, kan du i Rex søge electronic books 

Har du spørgsmål om adgangen til elektroniske bøger og søgning i Rex, er du velkommen til at 
henvende dig på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Nørre Alle 49.  

                                                                                                  

 

 

Uge 5: Gode tilbud fra studenterpræsten
________________________________________
Velkommen til 2012 og velkommen til et nyt semester.  Vi håber at kunne under-
holde og måske oplyse vores gamle læsere, men ikke mindst ser vi frem til, at nye 
studerende også vil blive nye læsere. 
”Vi” er studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk medarbejder Lise Lotz, 
begge uddannet i teologi og så alligevel meget forskellige både i teologi og andre 
ting. Men vi vil skrive en føljeton her i løbet af semestret, som vi har gjort en del 
år nu. Dette semester vil vores føljeton kredse om Den apostolske trosbekendelse, 
der unægtelig er et at de meste centrale dokumenter ikke bare i folkekirken, men 
i kristendommen i almindelighed. 
Nu kan vi allerede høre hundredvis af læsere, som jubler af begejstring – eller var 
det lyden af snorken, fordi læserne faldt i søvn? Trosbekendelsen! Det dokument 
fra 300tallet, det lyder godt nok kedeligt.  Ja, vi kan i munterhed næppe konkurrere 
med bestsellere som ”Bevægeapparatets anatomi” eller standardværket i cellebi-
ologi, men livet er ikke bare sjov og ballade.  Det er også alvor, og herunder hører 
trosbekendelsen.  Det er til gengæld meget nyttigt at kende til trosbekendelsen, da 
det forøger ens score-chancer i Den Teologiske Fredagsbar med mange længder. 
Men nu må det være nok med indledningen. Vi må til sagen.  Der er dog ikke meget 
spalteplads tilbage, så vi nøjes med lige at nævne ”forsagelsen”. Når man bliver døbt 
i den danske folkekirke, tilspørges gudmor eller gudfar på trosbekendelse, men vi 
har før det et spørgsmål om djævlen. Populært kaldet Forsagelsen.
”Forsager du djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?” Og så skal man 
helst svare ”ja”. Den bruges også i gudstjenestens trosbekendelse ”Vi forsager 
djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”.  Den hører egentlig ikke til 
trosbekendelsen i sig selv, men siden oldkirken har forsagelsen af djævlen eller 
Satan været faste led i forbindelse med dåb. Når vi i modsætning til mange andre 
lutherske kirker i dag, stadig har det med i Danmark, så skyldes det som så meget 
andet N.F.S. Grundtvig. 
Se, nu når vi ikke mere i dag. Men det vigtige er ikke at tale om djævlen eller det 
onde, men at forsage det. 
Men kan dog som tidligere læse denne klumme på vores blog (ku-praest.blogspot.
com), hvor der foruden billeder vil være links til videre studier og mulighed for at 
kommentere og stille spørgsmål. 
Hold hjertet varmt og hovedet koldt – vi ses næste uge. 
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Semesterstartkoncert med Mads Vinding og Magnus Hjort
Mads Vinding er én af vore mest kendte bas-spillere med mere end 600 pladeudgiv-
elser bag sig. Han har modtaget tre Grammy’er for bedste cd i år 2000 i både jazz- og 
folk-kategorien; Django D’or prisen som Master of Jazz vandt han i 2007 og i 2008 
modtog han Dansk Musikerforbunds Hæderspris.

Magnus Hjorth er født i Sverige men har siden 2004 boet i København. Han er en 
utroligt aktiv musiker i både det danske og svenske musikmiljø, og spiller både med 
sin trio og i eget navn blandt andet i DR Big Band og i det kritikerroste svenske 
Monday Night Big Band.
Tid: tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2200 N
Pris: Koncerten er gratis.
________________________________________

Ædegilde før Fastelavn
Fredag inden fastelavn gør vi lidt ekstra ud af den ugentlige fredagsfrokost. Vi gør 
frokosten til et ædegilde, og der vil bl.a. være flæsk, bollemælk, king cake og strutter 
- og chokoladefontæne med frugt. Ved at spise grundigt igennem vil vi både undgå 
rygsmerter i det kommende år og blive klar til at faste frem til påske.

Tid: fredag den 17. februar kl. ca. 13.15 (efter studentergudstjenesten i Trinitatis 
Kirke)
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 K
Pris: kr. 20 for frokost; øl kr. 5. Adgang til chokoladefontænen er gratis, hvis du er 
udklædt eller iført maske. Ellers koster den kr. 20.
Tilmelding: er nødvendig. Hvis du IKKE har deltaget i semesterets foregående 
frokoster, bedes du tilmelde dig til Lise på lotz@adm.ku.dk eller på tlf.nr. 53 53 61 
31 senest den 15. februar. Tilmelding via Billetto (http://www.billetto.dk/da/events/
aedegilde) er også mulig.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham 
til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. 
Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, og han 
kan fungere som ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstillinger.

Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans 
træffetid. 
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale
 

Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com

Fredag: Efter aftale



77Studievejledning
Oplev en måned på Cornell Uni-

versity, Medical School 

US-EU-MEE - Samarbejde med 
USA
Vi tilbyder en medicinstuderende deltagelse i pro-
jekt US-EU-MEE (United States - Europe Medical 
Educational Exchange Project)
Hvis du
 
- har afsluttet 9. semester på afrejsetidspunktet
- har meget gode engelskkundskaber

er dette måske noget for dig?

Der vil være plads til en medicinstuderende i 2012 
(4 ugers ophold som skal afvikles mellem 1. februar 
og 30. maj 2012)
Ansøgningsfrist d. 16. februar 2012 kl. 12.00

Den studerende, der bliver udvalgt til at deltage 
i projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers 
klinikophold på Cornell University Medical College). 
Temaet for Cornell/København udvekslingen i 2012 
vil være psykiatri
Ansøgningsskemaet finder du her: http://medicin.
ku.dk/internationalt/generelt/muligheder_for_ud-
veksling/oversoiske/
Du kan se tidligere projekter her: http://link.medinn.
med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.
htm 
Eventuelle spørgsmål rettes til Martin Ellermann, 
martinel @ sund.ku.dk 

Hvordan var dit udlandsophold?

Vi har brug for din hjælp til at forbedre vores service 
og vejledning i forbindelse med ophold i udlandet. 
Hvis du har været på udvekslingsophold, håber vi 
derfor, du vil bruge et par minutter på at udfylde 
spørgeskemaet her 
om dine oplevelser og udfordringer før, under og 
efter opholdet: 
https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID
=22b54545b43b4d16d8415156fec97e03

Se også Medicin.ku.dk/internationalt/ 
Mange tak for din hjælp.

Nye lokaler – samme gode studi-
evejleder

I forbindelse med det nye Panum tårn er også studi-
evejledningen blevet nødt til at flytte. Vi vil fremover 
have træffetid i tandlægernes ende i 33.5.4. Dvs. 
man skal helt ned til tandlæge enden, fortsætte ned 
til børnetandlæge området i bygning 33, dreje til 
højre og gennem dørene til trappeopgangen. Der kan 
man benytte trapper eller elevator til at komme op 
til 5. sal. Vores træffetidslokale er det første lokale 
man ser på højre hånd, når man går gennem døren 
til bygning 33. på 4. sal.
(kort?)
Vi håber i stadig kan finde os!
Hilsen Studievejledningen for medicin 

Syge-/ reeksamen

Hvad er op og ned i reglerne til en syge-/reeksamen? 
Er du i tvivl, så læs videre her. 
Tilmeldingen til syge-/reeksamen efter vinterek-
saminerne finder altid sted i den første hele uge af 
februar, derfor er det i år i uge 6. Du tilmelder dig til 
syge-/reeksamen på KUnet.dk, selvbetjeningen. Man 
skal have deltaget i (eller været syg til) en hvilken 
som helst ordinær eksamen for at have mulighed 
for at deltage i syge-/reeksamen.  

Husk, at du ikke kan afmelde en syge-/reeksamen, 
så når du først er tilmeldt sidder du i saksen og 
uanset hvordan du forholder dig, vil det tælle som 
et forsøg til eksamen. Dog kan man selvfølgelig også 
blive syg til en syge-/reeksamen, hvis det sker, skal 
man ringe til eksamenskontoret senest på dagen kl. 
9, og aflevere en lægeerklæring senest 3 dage efter 
til eksamenskontoret.

Det er vigtigt at overveje sin tilmelding til syge-
/reeksamen, da du kun har 3 forsøg til at bestå 
eksamen. Hvis man har været meget langt fra at 
bestå den ordinære, så er det måske slet ikke muligt 
at nå og blive klar til syge-/reeksamen? Der er ingen 
garantier for ekstra eksamensforsøg, og det vil være 
ærgerligt pludselig kun at have 1 forsøg tilbage, 
hvor det så virkelig gælder. Snak eventuelt med en 
studievejleder, hvis du er i tvivl om din tilmelding til 
syge-/reeksamen. Du kan booke en tid på 
www.medicin.ku.dk/vejledning/. 
Hvis du har flere spørgsmål om eksamen, kan du 
kontakte Eksamenskontoret,
 www.medicin.ku.dk/eksamen/. 

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
30.januar-2.mars 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

 

 

 
 
 
Mvh studiesalsvagterne 
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Anne (AW) . 
 
 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.30        FH FH FH 
Tirs. d.31   CK CK       
Ons. d.1 SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA 
Tor. d.2      AW AW AW AW  
Fre. d.3           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.6      AW AW AW AW  
Tirs. d.7   CK CK     SA SA 
Ons. d.8 CK CK CK        
Tor. d.9           
Fre. d.10           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10           
Tirs. d.11        FH FH FH 
Ons. d.12       CK CK CK  
Tor. d.13 SA SA SA SA       
Fre. d.14           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.20           
Tirs. d.21           
Ons. d.22 SA SA SA SA AW AW AW SA SA SA 
Tor. d.23           
Fre. d.24           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10           
Tirs. d.11        FH FH FH 
Ons. d.12       CK CK CK  
Tor. d.13 SA SA SA SA       
Fre. d.14           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.27           
Tirs. d.28       CK CK CK  
Ons. d.29     AW AW AW AW AW  
Tor. d.1        SA SA SA 
Fre. d.2        FH FH FH 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.13        FH FH FH 
Tirs. d.14      SA SA SA SA SA 
Ons. d.15           
Tor. d.16           
Fre. d.17        FH FH FH 

”Eudiometrien, at prøve Luftens Renhed og 
Sundhed.” Omkring Erik Viborgs besvarelse 
af en prisopgave i 1782. 

Foredrag - Af Sven Erik Hansen, overlæge emeritus
Tid 29/2 kl. 19.30 
Sted: Auditoriet i Medicinsk Museion, Bredgade 62
Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, der er gratis adgang for 
alle
Antikken anså luften for et homogent grundelement med stor be-
tydning for sundheden. I det attende århundrede blev det vist, især 
af Hales, Priestley, Black og Cavendish, at atmosfæren består af 
forskellige luftarter. Disse britiske forskningsresultater blev kendt 
i Frankrig i 1770erne, og med Lavoisier skete en hurtig udvikling i 
forståelse af kemien ved forbrænding og en begyndende forståelse 
af åndedræt og stofomsætning i levende organismer. Der kom en 
bølge af interesse for eudiometri, bestemmelse af luftens ”renhed og 
sundhed”- i moderne forstand indholdet af ilt. Forskellige måleap-
parater blev udviklet til dette formål. Studenten Erik Viborg, som 
var knyttet til P.C. Abildgaards Veterinærskole, resumerede denne 
udvikling i sin besvarelse af Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs prisopgave for 1781. 

med venlig hilsen
Lars Ole Andersen, medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk-his-
torisk Selskab

Studentertilbud

Summer School in International Health
6. - 24. August 2012

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i 
International Sundhed? Så meld dig som medarrangør!

Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke 
arbejde før og under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, 
udvælgelse af ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift  
medens kurset løber. Du skal kunne deltage i fem planlægningsmøder 
i foråret (21/2, 29/3, 17/4, 22/5 og 26/6) samt et opsamlingsmøde med 
middag efter kurset.
Du får kursuslitteraturen gratis og desuden en værdifuld erfaring i
kursusplanlægning.
Kurset er velorganiseret og tæller for fuld VKO. www.globalhealth.
ku.dk/ssih
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning 
til sommerskole koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk 
inden 14. februar 2012.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Introduktion til studenterpolitik 
på Medicin
MedicinerRådet (MR) holder mandag d. 6. februar 
kl. 18-19.30 semestret første månedsmøde. Alle som 
kunne tænke at vide noget mere om studenterpolitik 
på Panum eller som har lyst til at ændre på medicin-
studiet er meget velkomne – Debatten plejer at 
foregå i en god atmosfære og alle har mulighed for 
at blive hørt. 
På mødet skal vi især:
- Diskutere hvilke ting vi vil ligge fokus på et det 
kommende studienævnsår.
- Finde studerende til de forskellige udvalg på 
Medicin-studiet.
Som sagt er alle medicinerer velkomne. Mødet 
afholdes i MedicinerRådets lokaler, som ligger på 
1. sal i Studenterhuset ved Panum.
Mødets dagsorden er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på 
økonomi
5. Fokuspunkter i det kommende studienævns år
6. Fordeling af udvalgspladser under MR
7. Valg af ansvarlig for AMEE 2012-tur 
8. Studienævnet
9. Sundrådet
10. Meddelelser
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
MedicinerRådet på Københavns Universitet

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. 
semesterstuderende som vi bød velkommen i Lunds-
gaard inden rusturen blev skudt i gang i sommer. Vi 
håber at alle har haft et godt efterår og nogle gode 
første dage på studiet.

Vi er stolte over vores medicinstudie i København. 
Et godt studie kommer dog ikke af sig selv. Uden alle 
medicinstuderendes ihærdige udfyldninger af kursuse-
valueringer og kritisk feedback på undervisning, ville 
vi stadig have en gammel studieordning med fag som 
medicinsk fysik, zoologi og åreladning. DIN kommen-
tar 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

F.eks. var det nye kemikursus på 1. semester bachelor 
aldrig blevet til noget, hvis ikke adskillige utilfredse 
studerende havde givet deres mening til kende i kur-
susevalueringen 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 evalueringerne. 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 mulighederne 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, Line, Mats, Michael og 
Mette
Demokratiske Medicinere.

Studenterpolitik

FADL hovedforening
Kære FADL-medlem
Af: Lui Koch, politisk forhandlingsleder og formand for overenskomstudvalget

Overenskomstforhandlingen for SPV/VT i 2011 er nu afsluttet, og vi har i FADL 
indgået en ny overenskomst (OK’11) med Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
(RLTN). Den nye OK sikrer at vores vagtbureauer fortsat kan udbyde vagterpå 
lovlig vis. I disse finanskrisetider er der ikke mange penge at dele ud så resultatet 
på den rene overenskomstmæssige front er beskedent. Dog vil jeg gerne fremhæve 
indgåelse af en hovedaftale som en af vores store sejre. 

Inden forhandlingerne gik i gang modtog vi et notat fra kammeradvokaten der 
mener, at det ikke længere (siden 1. juli 2007) er lovligt med en overenskomst 
med punkter der omhandler drift af virksomheder. Driften af vagtbureauerne har 
tidligere været en del af overenskomsten, men udskrives nu herfra for at der ikke 
skal være nogen tvivl om lovligheden. Derfor skal vagtbureauerne og regionerne 
forhandle driftsaftaler i det kommende år. En vigtig del af disse aftaler er ændringer 
i vagtbureauernes struktur i Vestdanmark til såkaldte in house-vagtbureauer. Både 
i Århus og Odense har man på generalforsamlingerne diskuteret og godkendt de 
vedtægtsændringer der muliggør den nye inhouse-ordning.Dette vil højst sandsyn-
ligt medføre at FADLs vagtbureauer og regionerne indgår såkaldte overskuds- og 
underskudsdækningsaftaler. Detvil give regionerne et yderligere incitament til at 
hyre vikarer fra FADL’s vagtbureauer, og sikrer samtidig imod at skulle i udbud.For 
FADL’s Vagtbureau i København, der allerede fungerer som inhouse-bureau, er der 
udarbejdet og underskrevet en tomrumsaftale med Region Hovedstadender betyder 
at vagtbureauet kan fortsætte driften som vanligt, indtil en driftsaftale er indgået. 
Disse ændringer er centrale for FADL’s struktur, men betyder dog ikke det store 
for dig som medlem.Det har været en lang forhandlingsproces hvor vi har kæmpet 
for at det rigtige og ikke for meget blev skrevet ud af vores OK. 

Udover de ovennævnte tekniske ændringer bringer OK’11 også mere typiske over-
enskomstmæssige ændringer med sig. Med hensyn til lønstigninger lægger vores 
overenskomstsig op ad KTO-forliget (Kommunale Tjenestemænd og Overenskom-
stansatte) hvilket giver følgende resultat:

• En grundlønsstigning på 17 øre per time. 
• En tillægsstigning på 36 øre på vagter mellem kl. 17-06. 
• En stigning på 43 øre på lørdag-/mandagsvagter 
• En pensionstigning fra 5,1 % til nu 5,34 %. 
• Børne-ventilatører der hyres til enkeltvagter, dækkes nu også af VTC 
tillægget. 

På SPV-kursusområdet er der indgået aftale om at de ekstra 4 timer til kommu-

nikation, konflikthåndtering og krisebehandling i psykiatrimodulet på 13 timer 
implementeres i OK ’11. Modulet sikres herved for fremtiden.

Vi har indgået en hovedaftale med RLTN som betyder at FADL er tættere knyttet 
til RLTN, og at vi er enige om at hvis der opstår problemer med overenskomsten er 
begge parter forpligtet til at mødes og forsøge at løse disse problemer.

Vi i overenskomstudvalget vil gerne opfordre alle medlemmer til at afgive jeres 
stemme, når OK’11 sendes til urafstemning nu i januar. Jeg er overbevist om, at 
vi har fået det bedst mulige resultat og vil derfor anbefale et ja.Jeg håber på en høj 
stemmeprocent – urafstemningen eren god og vigtig mulighed for at I som medlem-
mer kan vise hvad I vil have og ikke overlade alt ansvaret til de valgte politikere 
– selvom de er dygtige. 

Mange venlige hilsener på vegne af FADL’s Overenskomstudvalg,

Lui Koch, 
Politisk forhandlingsleder og formand for FADLs Overenskomst Udvalg.

MedicinerRådet på Københavns UniversitetMedicinerRådet på Københavns Universitet
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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 - fredag:
kl. 8.00 - 18.00

Kommende aktiviteter
• 16. feb: Repræsentantskabsmøde

RUS-introduktion - forår 2012

Intro Kreds Intro Vagtbureau

Hold 101 Torsdag den 9/2  10.15 - 11.00    9.15 - 10.00

Hold 102 Torsdag den 9/2    9.15 - 10.00   10.15 - 11.00

Hold 103 Tirsdag den 7/2  10.15 - 11.00   11.15 - 12.00

Hold 104 Tirsdag den 7/2  11.15 - 12.00   10.15 - 11.00

Hold 105 Torsdag den 9/2  11.15 - 12.00   12.15 - 13.00

Hold 106 Torsdag den  9/2  12.15 - 13.00   11.15 - 12.00

Hold 107 Torsdag den  16/2 12.15 - 13.00   13.15 - 14.00

Hold 108 Fredag den 10/2 12.15 - 13.00   13.15 - 14.00

Hold 109 Fredag den 10/2 13.15 - 14.00   12.15 - 13.00

Hold 110 Fredag den  10/2 10.15 - 11.00   11.15 - 12.00

Hold 111 Fredag den  10/2 11.15 - 12.00   10.15 - 11.00

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.

Med Codans studieforsikring via FADL får du en samlet pakke med indbo, ansvar, ulykke, 
livs- og rejseforsikring. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som medicinstude-
rende. Du får blandt andet: 

• Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på fi ngre, syn og hørelse

• Dækning ved lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ”ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”

• Rejseforsikring, der dækker ved ferierejser i hele verden op til 60 dage

• Livsforsikring på 160.000 kr.

Du kan læse meget mere om priser og betingelser på fadl.dk/For medlemmer/Codan.

Har du spørgsmål vedr. forsikringen kan du kontakte FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 
26.

Codan forsikring via FADL
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Søges: Læsemakker til Psyk/Neuro 
eksamen d. 27. feb. 2012

Skal du til syge-/re- eksamen i psy-
kiatri/neurofag i februar, og vil du 
gerne have nogen at gennemgå de 
vigtigste dele af pensum med, så skriv 
til chr@stud.ku.dk.

Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrations-
forvaltningen

Jobcenter København, Skelbækgade

Skal du have speciale i psykiatri eller almen medicin? 
Så er dette studiejob måske noget for dig!

Antallet af sygemeldte ledige på kontanthjælp er 
støt stigende. Det er oplevelsen at enkelte grupper 
af unge bruger sygemeldingen som en ”nødbremse” 
hvor de føler at de kan opnå et ”helle” i forhold til 
at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller ud-
dannelsessystemet. Det er dokumenteret at denne 
gruppe af unge har særlig risiko for at blive mere 
syge end de var i udgangspunktet idet de kommer 
ind i et system hvor det er svært at orientere sig.

Jobcenter København Skelbækgade iværksatte i 
sommeren 2011 projekt sundhedsguide hvor unge 
sygemeldte på kontanthjælp fik lejlighed til at drøfte 
deres helbredsproblematikker med en medicinstud-
erende – denne dialog var en stor succes. Ved at tale 
med en sundhedsguide kan den ledige også få ridset 
op hvorledes forløbet bliver såfremt de sygemeldes. 
Sundhedsguiden kan også vejlede den unge i hvor 
vedkommende kan gå hen og få medicinsk udredn-
ing, der ikke kræver en sygemelding.

Jobcenteret København, Skelbækgade søger derfor 
3 læge studerende til at fortsætte denne dialog med 
unge 15-20 timer ugentligt. (Timetal kan forhandles 
individuelt). 
Arbejdsopgaverne vil bestå af gennem systematisk 
samtale at afdække sygemeldte unge på kontan-
thjælp socialmedicinsk således at den sygemeldte 
finder den hurtigste vej tilbage til arbejdsmarked 
eller uddannelse. 

Som sundhedsguide foretrækker vi medicinstu-
derende fra eks. 8.-11. semester. Det er vigtigt at 
du har nok medicinsk viden til at kunne foretage 
mindre medicinsk faglige vurderinger i forhold til 
borgerens eventuelle sygemeldinger samtidig med 
at det er vigtigt at du føler dig sikker i forhold til 
at kunne føre samtaler med mennesker der omhan-
dler sygdom på en ordentlig og respektfuld måde. 
Indsaten vil foregå i tæt samarbejde med centerets 
lægekonsulenter og beskæftigelsesvejleder. Der er 
ingen myndighedsopgave involveret i opgaven. 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og anættelsesvilkår er efter gældende over-
enskomst (FADL)

Ydereligere oplysninger kan rettes til:
Specialkonsulent Tine Michael-Lindhard tlf. 6014 
6176 eller pr. mail mn47@bif.kk.dk. 

Ansøgning:
Ansøgning vedlagt relevante bilag mærkes 11-12 og 
sendes via mail til jc-ansoegning@bif.kk.dk 

Stillingen er projektansættelse og er for et halvt år 
med evt. mulighed for forlængelse. Ansøgningsfris-
ten er d. 27. januar 2012. 

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 
en ressource og værdsætter, at medarbejderne 
hver især bidrager med deres særlige baggrund, 
personlighed og evne.

Studentermedhjælper til 
lønnet arbejde søges!
Vi søger 2 engagerede medicinstuderende til ind-
samling af materiale vedrørende genetisk projekt 
i migræne. Arbejdet foregår på Hovedpinecentret/
Neurologisk afd., Glostrup Hospital og består for-
trinsvis i at foretage diagnostiske telefoninterviews 
og kortlægning af store familier med migræne. 
Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/weekend). 
Efter en kort indlæringsperiode vil du selv kunne 
tilrettelægge din arbejdsuge som du har lyst. Vi 
forventer dog en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 
10 timer. Aflønnes som studentermedarbejder.

Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 7. feb-
ruar 2012. Ansættelsen starter d. 13. februar.

Du skal helst have fuldført 9. semester eller have 
anden klinisk erfaring. 

Skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. CV og ka-
rakterudskrift, og send den til nedenstående email. 
Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk 
eller pr. mail for mere information.

Med venlig hilsen
Læge/ klinisk assistent Ann-Louise Esserlind og 
Anne Francke Christensen  
Email: achr0242@regionh.dk eller telefon: 
38632714.

Neonatalafdelingen på Rigshospi-
talet søger en datamanager

Da vores nuværende datamanager er færdig med 
studiet, søger vi en person til at overtage jobbet 
som datamanager på Neonatalafdelingen på Rig-
shospitalet. Jobbet er en fast stilling på 10 timer 
ugentligt.

Vi forventer at:
• Har mere end 1 år tilbage af studiet
• Er nysgerrig og har lyst til at lære
• Kan arbejde selvstændigt og sammen med 
andre
• Du er erfaren computerbruger
• Du har erfaring med databasebehandling, pro-
grammering eller lignende erfaring

Vi kan tilbyde:
• Et fleksibelt job hvor en del af arbejdet kan foregå 
hjemmefra
• Mulighed for selvstændigt arbejde på et projekt 
(Neonatologien på tværs), der på sigt kan blive til 
en kandidatopgave
• En introduktion til epidemiologisk forskning 
inden for pædiatri/neonatologi, med mulighed for 
selvstændig publicering

Ansøgningen skal sendes til klinikchef
Gorm Greisen, gorm.greisen@rh.regionh.dk
mrk. ”Datamanager”,
senest mandag den 13. februar 2012.

Ansættelsessamtaler finder sted i slutningen af 
februar, med start 1. marts 2012.p

Annoncer
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Studiejob
Kliniske medhjælpere til indsamling af 
data i projekt vedr. kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL) og støvudsættelse 
hos bygge- og anlægsarbejdere.

Læser du medicin, idræt, humanbiologi, 
fysioterapi eller sygepleje og har du 
interesse indenfor på lungesygdomme, 
arbejdsmiljø og forebyggelse og er du 
nysgerrig på forskningsverdenen, så er 
dette lige jobbet for dig.

Vi vil undersøge forekomsten af KOL 
(kronisk obstruktiv lungesygdom) i 3 
grupper med forskellig støvudsættelse 
(nedrivere og tømrere og som kontrol-
gruppe sygehusportører), for at under-
søge om støv i arbejdsmiljøet giver øget 
risiko for KOL.

Vi søger studerende til ansættelse he-
nover 3 måneder med start 1/3-2012, til 
indsamling af spørgeskema’er og måling 
af lungefunktion og samtaler med delt-
agere.  Du skal kunne arbejde minimum 
en dag (8timer kl. ca. 8-16) om ugen, hvis 
du har semesterfri eller orlov er der også 
mulighed for fuldtidsansættelse.

Du skal kunne deltage i to oplæringsd-
age i februar (i uge 8), som er aflønnede, 
hvor vi vil gennemgå sygdomsmekanis-
mer omkring KOL, således at du kan 
svare på deltagernes spørgsmål, desuden 
vil der være oplæring i måling af lunge-
funktion og gennemgang af forløbet i 
dataindsamlingen.

D. 1/3-12 begynder dataindsamlingen 
og vil de fleste dage være ude på delt-
agernes arbejdsplads. Du møder ind på 
Bispebjerg Hospital og vi kører derfra i 
bil til dagens byggepladser.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og 
være grundig og præcis, have lyst til 
teamwork og være pligtopfyldende. 

Lønnen er 130 kr/t + feriepenge. 

Du kan få nærmere oplysninger ved at 
kontakte projektleder Ellen Mølgaard 

Tlf.: 23 64 17 21
eller
e-mail: emoe0018@bbh.regionh.dk

Ansøgningsfrist d 20/1, 

Denne stiles til Ellen Mølgaard, gerne 
som e-mail:
emoe0018@bbh.regionh.dk, 

eller til: 

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, 
Att. KOL-projekt/Ellen Mølgaard, 
Bispebjerg Hospital, 
Bispebjerg Bakke 23, 
2400 KBH NV. 

Hjælp til videnskabeligt 
projekt søges - stud med’er

I forbindelse med et randomiseret 
multicenterstudie til afprøvning af 
fibrinogen koncentrat ved kritisk 
post partum blødning søges hjælp 
til projektet herunder blodprøve-
håndtering på RH m.v.

Der kan bl.a. kompenseres økono-
misk, ved at indgå i gruppen og 
dermed få adgang til data og pub-
likation, ved OSVAL II m.v., men 
dette efter aftale. 

Send mail hvis du er interesseret 
til stensballe@rh.dk eller ring for 
yderligere info til Jakob Stensballe 
(mob 27538687), Blodbanken. 

Agnethe Løvgreens Legat
uddeles af Danske Kvindelige 
Lægers Forening

Formål: 
Støtte til AIDS og cancer forskning udført af kvin-
delige læger og medicinstuderende.

Adresse: 
Danske Kvindelige Lægers Forening.  Att. form-
anden Agnete Basbøll, Svejgårdsvej 23, 2900 Hel-
lerup. Tlf.nr.: 39620531
E-mail:  basboll@post6.tele.dk

Ansøgningsfrist:
1. marts.

Selve ansøgningen: 
Må være i kort form (max. 3 A4 sider) indeholdende 
projektbeskrivelse og budgetoverslag samt curricu-
lum vitæ og publikationsliste i kopi.

Ansøgninger kan ikke sendes elektronisk. Det bedes 
oplyst om støtte er søgt/bevilliget fra anden side. 
Legatet uddeles i flere portioner i forbindelse med 
årsmødet. Der kræves ikke ansøgningsskema. 

Legatmodtagere vil få besked senest 1. april. Se 
mere på www.quindoc.dk.

Society for Cardiothoracic Surgery 
in

Great Britain & Ireland

PPAATTRRIICCKK MMAAGGEEEE
MMEEDDAALL

CALL FOR ABSTRACTS

The Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain & Ireland invites the 
submission of abstracts of case presentations, original research, literature review or 

clinical audit to be made at the joint annual meeting of the Association of Cardiothoracic 
Anaesthetists and the Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland. 

Manchester Central. 18th – 20th April 2012.

� The primary author must be currently registered as a medical student
� All entrants submitting suitable abstracts will be invited to present their work 
� All presenter will be granted free registration for the entire meeting
� Certificates will be provided for all those who have presented their work
� Poster presentations will be judged by a panel of surgeons and anaesthetists
� A national prize will be awarded to the best poster at the annual dinner

Rules of submission: The abstract may cover any aspect of cardiothoracic surgery or 
anaesthesia. The abstract must be clearly marked with the name of the student author
and supervisors. Abstracts should be 250 words in length and may include a picture or 

diagram. The submitted work must not have been published elsewhere. Abstracts 
should be sent to the SCTS administrator by email at:

sctsadmin@scts.org

Closing date for entries is midnight Sunday 19th February 2012

www.sscts.org

Annoncer
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Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere 
til forskings- og udviklings-opgaver på Klinik 
for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og 
PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdi-
agnostik og billeddannelse med radioaktive 
isotoper. Vi råder over 4 PET/CT skannere, 1 
hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 
cyclotroner og en stor radiokemienhed.  Arbe-
jdspladens er meget tværfaglig med nuklear 
medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, 
radiokemikere mm. Vi udfører ca 5000 klini-
ske PET skanninger om året, og har et stort 
fokus på forskning og udvikling. Afdelingens 
profil er beskrevet andet steds:

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDE-
LINGER/Diagnostisk+center/Klinisk+Fy
siologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/
Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuroområdet 
med fokus på neuroonkologi.

Arbejdet består af billedbehandling, da-
taopgørelser, database-indtastning og –søgn-
ing, og forskellige administrative opgaver, i alt 
10 timer ugentligt. Arbejdstilrettelæggelsen 
er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende 
overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:
• Er sidst på 1 del/begyndelsen af 2 del
• Selvstændigt arbejdende, tænkende og 
reflekterende
• Interesseret i neurofagene, onkologi og 
billeddannelse
• Interesseret i fysik, computervidenskab, 
statistik, matematik og farmakokinetik.
• Da meget af arbejdet foregår på en ar-
bejdsstation skal du føle hjemme med en 
computer på et avanceret niveau.
• Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes 
positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af 
foreløbige karakterer og andre kvalifikationer 
på email til lægesekretær Mette Myltoft
mette.myltoft@rh.regionh.dk

Ansøgningsfrist 14 feb 2012

Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med.
Rigshospitalet 

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 problem-
stillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse 
og studieforløb.
 
Vi er:
Natasja Tholstrup Bomholdt,
Anine Therese Westh Skibsted,
Sedrah Arif Butt,
Ole Kruse og Pernille 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: 
Der bliver holdt introduktion til kandidatdelen 
mandag d. 30. januar, hvor vi også vil komme 
forbi og fortælle om regler, logbøger, klinikophol-
det mm. 

• Hvis du er optaget på kandidaten fra AU eller 
SDU: Vi holdt oplæg fredag d. 27 januar kl. 15.15. 
Hvis du var forhindret i at deltage, kan du finde 
oplægget på vores hjemmeside under ”tidligere 
holdte oplæg”. Du er også meget velkommen til 
at kontakte os i vejledningen, hvis du har nogen 
spørgsmål.

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 forbin-
delse 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… 

Trommeslager søges til 
Panum-band.

Band søger en Panum-studerende, der er 
habil trommeslager og som kunne tænke 
sig at spille blandt andet pop og dansevenlig 
musik. 

Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-
23:00 i Panum Studenterklubbens øvelokale. 
Vi spiller ude til større fester ca. en gang om 
måneden.

Er du interesseret, send en mail til
trine.linnea@gmail.com
rasmuskoster@hotmail.com
eller sms til tlf.: 20 30 37 34.

BOGMARKED v. 3.0
MedicinerRådet gentager sidste semesters store 
succes og afholder derfor BOGMARKED.  Det er 
her, du har chancen for at sælge bøger, du alligevel 
aldrig får brugt igen og finde fantastiske tilbud på 
ældre studerendes aflagte bøger. 
Som altid er BOGMARKEDet non-profit og gøres 
udelukkende ved frivillig arbejdskraft (aka. stud.
med.’er) 

Det afholdes i Studenterhuset ved Panum, 1.sal, 
MR’s lokaler.

Vigtige datoer:
Indlevering:
torsdag d. 2/2  kl. 16-19
mandag d. 6/2 kl. 15-18

BOGMARKEDet:
tirsdag d. 7/2
numre *  kl. 08.00
bogkøb  kl. 12-17

Udlevering:
torsdag d. 9/2 kl. 18-20

Med venlig hilsen
MedicinerRådet

*Nummer-systemet genindføres i år. Dette be-
tyder: 

- For at komme ind tidligt til selve bogkøbet, skal 
man møde op kl. 08.00 til uddeling af numre (efter 
”først-til-mølle” princippet).
Dem med nummer vil derefter blive lukket ind i 
numerisk orden fra kl. 12.00.

- Efter kl. 14.30 er der åbent for alle (altså for folk 
uden nummer).

Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang!!
 Fredagsbar d. 3. Februar, 11-24-nul-nul-dut..
I aften er der ikke plads til gæster, og du skal huske dit studiekort/
optagelsespapir for at blive lukket ind. 

HG-intro 15.30 mandag d. 6/2. Sæt hele aftenen af til hygge og 
introduktion.

Semesterstartsfest d. 11/2 dørene åbner kl 20.00. 
- Band: "Når helgene går maskine"
Følg med i MOK for nærmere info

Studenterklubben

Annoncer
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Introduktion: Nu er Vampevaserne (copiright) blevet 
så store som de kan blive i Danmark, så derfor vil vi nu 
go international som man siger i england. Bare rolig, vi 
skal nok huske vores oprindelige fan. (Peace out Bent)

Af Kasper AAA, Anders g', Henrik Øhh(?) og Denis 2. feat. the drunk(en?)  folk we 
mødte til fourth semester feast.

 The Wampe-vacers of uge 5

Assiaber (verb.): at larme for opmærksomhed. kendt fra TV.

Bjørle (verb.): At kaste op overfor nogle mennesker , der er kendetagnet ved, at man 
virkelig ikke har lyst at de skulle se én kaste op.

Bøvlbrister (noun.): En person der er skyld i at man dumper eksamen.

Copiright (noun.): En speciel form for copyright der desværre ikke er anerkendt 
af dansk lovgivning endnu. Under copiright har man copyright, bare uden at lave 
alt muligt papirarbejde. Vi har derfor allerede copyright på copiright - fordi vi har 
sagt det (mest Kasper).

Dusiin (noun.): Et grupperum på KU-net med utroligt mange noter, men ingen 
medlemmer.

FAST-LOCK (VERB:): NÅR CAPS-LOCK SÆTTER SIG 
SELV FAST.

Fjortensynogtredive (noun.): Du er en time for sent på 
den.

Flokfjälle (noun.): Den fulde gut der ikke kan score og 
derfor går rundt og ødelægger det for alle andre.

Fæmarlung (verb.): At lave en facebook opdatering som 
man forventer at få mange "likes" på. Efter 24 timer er det 
stadig kun ens mor og far der har "liket".

Idun Gertit (noun.): Første gang sarkasme blev brugt. 
nogensidne.

Hvårvuld (noun.): Det eneste hår man har på brystet der abrubt bliver revet af 
din fulde ven.

Kramlahaj (noun.): Når man presser venner til at drikke hurtigere så man selv 
kan købe en ny øl.

Kloks (verb.): At blive taget i at lave "batman".

Kramlako (noun.): Når man presser en pige/fyr til at drikke hurtigere, så man kan 
købe en ny til ham/hende.

Rållemas (noun.): Den pige/dreng man har scoret i en brandert og ikke har fået smidt 
ud endnu morgenen efter, når ens ven(inde) ringer og spørg om "det gik?" - wink.

Shimschadangsamere (verb.): At fortælle folk en joke, som man ikke behersker 
særligt godt.

Strambe (noun.): Den første der går fra en skriftlig eksamen,

Taromin (noun.): Irritation over, at der ikke er nogen kontrollør, der tjekker om 
man har klippet.

Tomstarul (verb.): At i hast tage tungen ud.

Wampe-vacers (noun.): Vampevaser på engelsk. En vampevaser er et ord, der ikke 
har været et ord for indtil nu.

Ugens vampevasere
The New Wampe-vacers: 

The Interna
tional Edition

÷S

En helt almindelig dag på bib...
6:30 – Vækkeuret ringer. Tryk Snooze.
6:39 – Vækkeuret ringer igen. Tryk Snooze.
6:48 – Vækkeuret ringer igen. Tryk Snooze.
6:57 – Vækkeuret ringer igen. Lav tilfældigt råb omkring     hvorfor 
verden er ondskabsfuld.
6:58 – Stå op, gå i bad.
7:13 – Vær færdig med badet, tag tøj på.
7:20 – Spis morgenmad og gør dig klar til at tage til
   Panum.
7:55 – Ankom foran Panum Bib (Fordi de seje børn kan
   huske dengang man stod i kø inden bib åbnede
   kl 8), skynd dig ind at få en god plads. Vær glad
   over tanken om hvor lang og produktiv en dag
   du får på bib!
8:00 – Placér alting ved pladsen som du gerne vil have det. 
   Forlad biblioteket for at hente kaffe.
8:20 – Vend tilbage til pladsen på bib, log på facebook,
   tjek mails, læs nyheder osv.
9:00 – Kaffen er væk. Hent mere.
9:15 – Vend tilbage til pladsen på bib, og slå op på
   første side i bogen.
9:16 – Tjek smartphone om nogen har svaret i Wordfeud.
9:20 – Wordfeud klaret, begynd at læse.
9:25 – Kig rundt i lokalet efter søde eller smukke
   mennesker. Opgiv, kig i stedet efter venner.
9:40 – Kig ned i bogen i stedet. Tag lidt noter.
10:00 – Kaffen er væk endnu en gang. Forlad pladsen på 
   biblioteket for at hente mere kaffe.
10:15 – Kaffen er begyndt at virke, og læsningen
   fortsættes.
10:32 – Tænk tilbage på sidste fredagsbar. Tilbage
   kommer de moralske tømmermænd, og man
   kommer i tanke om at man nok lige skal sende et
   par sms’er rundt med undskyldninger.
10:37 – Overvej at sende sms’erne. Chicken out.
   Fortsæt læsning.
10:55 – Indsé at studenterklubben åbner om 5
   minutter, skynd dig at forlade pladsen på bib for
   at komme ned og hente gratis kaffe i klubben.

11:05 – Bliv fanget i tilfældig smalltalk i klubben 
   med bekendte.
11:40 – Kaffen er væk igen. Tag en ny kop kaffe og gå op
   til pladsen på biblioteket igen. Brok dig til alle
   du møder om at du skal op at læse igen.
12:15 – Begynder at mærke effekten af for megen
   koffein; koncentrationsbesvær, rysteture,
   koldsved. Begynder også at føle dig sulten.
   Kigger rundt i lokalet mens man tænker på frokost.
12:20 – Skriv sms’er rundt til venner for at finde ud af
   om andre snart skal have frokost, så den
   dårlige samvittighed over vild ineffektivitet på
   biblioteket ikke forhindrer dig i at spise frokost.
12:30 – Konstatér at alle andre er langt mere effektive
   end dig selv. Gå til kantinen for at finde
   noget frokost.
12:35 – Brok dig over længden på køen samt de dyre
   priser i kantinen.
12:40 – Ankom i klubben og spis frokost.
13:00 – Brug postprandial træthed som undskyldning
   for at forlænge frokostpausen med smalltalk
   med tilfældige mennesker.
13:37 – Gå på facebook, ind i Panum LAN gruppen,
   og spørg hvad klokken er.
14:00 – Tag endnu en kop kaffe, brok dig igen over at
   skulle på biblioteket, og gå den slagne vej
   mod biblioteket.
14:05 – Forsøg endnu en gang at læse.
14:45 – Konstatér at du simpelthen er for træt til at læse
   mere lige nu. Gå mod klubben for at holde
   en pause.
15:15 – Brok dig i klubben over at du har været på bib
   siden kl 8, mens din læsemakker først
   troppede op kl 10.
15:20 – Forsøg at overbevise dig selv om at du har haft
   en lang og hård dag på biblioteket, hvorfor det
   er okay at du stopper lidt tidligt.
15:21 – Overbevist. Gå op på bib for at hente dine ting
   og tage hjem.

Dennis Zetner / mok.red
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For yderl igere 
oplysninger, kon-
takt

N a t i o n a l  E x -
change Formand
S a s h i a  B a k -
Nielsen
exchange@imcc.
dk

basisgrupper

Velkommen på et nyt semester! 

Der er nogle af jer derude, der har løbet fort-
vivlet rundt: “jeg mangler et eller andet... 
Boron&Boulpaep..? West..? Nej, dem har jeg lige 
her. Nåååh jo, Scorebogen 2011. F*#k, den fik jeg 
ikke hentet!” - Fortvivl no more! Vi laver et par nye 
uddelingstider til jer: 
Fredag 03/02-12 (fredagsbar) kl. 16-18 i Stu-
denterklubben 
OG 
Torsdag 16/02-12 kl. 10-12 foran kantinen. 
Find os og din bog der. 

Hop i den hvide kittel..
 
Har du terpet makro i et helt år og trænger til at få 
den hvide kittel på, eller har du lyst til at gentage 
succesen fra tidligere klinikophold, så har du nu 
chancen for at komme ud med Præklinik og opleve 
livet på sygehuset. 

Præklinik er et tilbud fra IMCC om et klinikophold 
i sommerferien. Her kommer du ud på et sygehus 
og oplever at teorien – og anatomien – kan anvendes 
i praksis.

I Præklinik får du mulighed for at se og selv udføre 
de undersøgelser og behandlinger, som den enkelte 

afdeling anvender. Hvis du allerede har været i klinik har 
du chancen for at prøve en anden afdeling og sygehus. 
Opholdet foregår i Danmark og på Færøerne. Det varer 
14 dage, og du har mulighed for at vælge mellem forskel-
lige perioder.

Ansøgningskema, afdelingslister og yderligere information 
findes på www.imcc.dk under præklinik. 

Ansøgningfristen er den 1. marts 2012, 
og tildeling vil foregå ved lodtrækning.
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Hej, 
Hvad skal du lave i 

sommerferien? Jeg skal på 
Exchange! 

Hvad med dig? 

Exchange er klinik ophold i 
udlandet!  

Så jeg har tænkt mig at tage 
på ”Roskilde” i Mexico City i 
år – og så blive solbrun efter 

jeg har set en af Mexicos 
bedste kirurger operere! 

El Salvador (2 pladser ) 
Holland 
Mexico 
Rusland 

Slovenien 

Når hvad er det for 
noget? 

Jeg tænkte egentlig bare 
at finde en afbudsrejse 

og måske tage på 
Roskilde. 

Hmm… Måske jeg 
skulle droppe Roskilde 

og tage på Exchange. 
Hvor kan man komme 

hen?? 

En dag i klinik…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

For yderligere oplysninger, kontakt 
National Exchange Formand 

Sashia Bak-Nielsen 
exchange@imcc.dk 

Hej, 
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For yderligere oplysninger, kontakt 
National Exchange Formand 

Sashia Bak-Nielsen 
exchange@imcc.dk 

Jeg skal på Exchange!
Hvad med dig?

Når hvad er det for noget?
Jeg tænkte egentlig bare 
at finde en afbudsrejse og 
måske tage på Roskilde.

Exchange er klinik ophold 
i udlandet! 
Så jeg har tænkt mig 
at tage på ”Roskilde” i 
Mexico City i år – og så 
blive solbrun efter jeg har 
set en af Mexicos bedste 
kirurger operere!

Hmm… Måske jeg skulle 
droppe Roskilde og tage 
på Exchange. Hvor kan 
man komme hen??

El Salvador (2 pladser )
Holland
Mexico
Rusland
Slovenien

Hej,
Hvad skal du lave i som-
merferien?

Sign of Life

Hvis de afrikanske piger havde tilstrækkelig adgang til prævention, og derudover 
var i stand til at anvende denne, ville der årligt kunne undgås 52 millioner uønskede 
graviditeter, i det omtalte område. Dette svarer til mere end 2 trediedele af alle 
uønskede fødsler i Subsahara. Alt i alt vil tilstrækkelig adgang til prævention kunne 
mindske mødredødeligheden med 70%. Der er altså alvorlig mangel på adgang til 
prævention som kondomer, p-piller, p-ringe eller p-stave. Den helt store udfordring 
ligger dog ikke i at skabe en adgang til præventionsmidlerne, men at oplyse de mange 
millioner afrikanske piger om brugen af disse. Derudover er der en generel modvilje 
i den afrikanske mandlige befolkning mod enhver brug af prævention – måske er det 
at ”omvende” disse mænd, der vil vise sig som den største udfordring. Men helt sort 
ser det dog ikke ud. For som kommende læger har, og får, vi en enestående mulighed 
for at ændre på hvert af disse tre trin: adgangen, oplysningen, og omvendingen. Vi 
har muligheden for at dele vores ekspertise med den del af verdensbefolkningen, 
som har allermest brug for det. En altoverskyggende andel af de unge afrikanske 
piger, som hvert år dør af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, har 
aldrig modtaget råd og vejledning omkring sex og graviditet, fra en læge eller andet 
relevant sundhedspersonale. Vi som lægestuderende har muligheden for at give de 
afrikanske piger denne mere end potentielt livreddende vejledning, ved at besøge 
regionen, og lægge blot en lille smule af vores karrieres arbejdskraft dernede.

/Peter James

RUSVEJLEDNING 

2012

Endnu en gang er tiden 
oprunden og vor venten er 
forbi! 5 lange måneder har 
henslæbt sig, sneglet sig af 
sted, som var hver dag den 
24. december, som var hver en 
time en uforberedt eksamina-
tion i diencephalon og regio 
cruralis posterior! 5 måneder 
uden rusvejledningen. Ikke 
godt nok!!

Igen i år skal vi bruge de 
mest fantastiske rusvejledere, 
som studiet kan opdrive. 
Intet mindre!!! Og hvad skal 
disse supermænd og wonder-
women så kunne, som er så 
fantastisk?

Belært af tidligere års erfa-
ringer må vi erkende, at der 
er nogle talenter, som rus-
vejledere bør besidde for at 
kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
kunne spille tohændigt 
r u m s t e r s t a n g  ( e t 
ærværdigt gøglerin-
strument) mens man 
reciterer døveudgaven 
af ”HMS Pinafore” og 
frembringer en 7 dages 
madplan for veganere
finde på 6 nye bane-
brydende oplæg egen-
hændigt
være officer fra jægerko-
rpset, så man kan styre 
de skrigende masser

Derimod skal man:

•

•

•

være ekstremt socialt 
indstillet
være mere interessant 
end dem fra Paradise 
Hotel
være ansvarlig nok til 
at tage sin del af arbe-
jdet, både på seminar-
erne og på rusturen. 
Man kan ikke lave den 
store free-rider
være indstillet på at 
bruge  hele  august 
måned på rusvejled-
ningen
l igge  inde med en 
anelse hittepåsomhed, 
tålmodighed og lyst til 
at lave oplæg
være i stand til at styre 
sin sladdertrang og sin 
mobiltelefonitis.

Datoer
Rusvejledningen inkluderer 
to weekendseminarer:
d. 16-18. marts
d. 20-22. april

Ét ugeseminar:
d. 4. - 11. august

Og sidst, men absolut ikke 
mindst, én rustur
d. 17.- 23. august

Herudover holder de enkelte 
grupper og undergrupper 
møder gennem hele forløbet. 
Dette inkluderer bl.a. en 
sommerhustur fra omkring 
d. 20-27. juli.

Tilmelding

•

•

•

•

•

•

I år afholder vi to informa-
tionsmøder, hvor det er ob-
ligatorisk, at man møder til 
ét af dem. Herefter vil der 
være aktiv tilmelding, når 
den enkelte har fundet ud 
af om vedkommende har 
lyst og magter at leve op til 
de hårde krav. Hvis man 
tidligere har været vejleder, 
er det nok bare at møde op 
og tilmelde sig.

Møder og tilmelding ligger 
som følger:

Obligatorisk information-
smøde:
Onsdag d. 1.2 kl. 16 i Henrik 
Dam
Tirsdag d. 7.2 kl. 16 i Henrik 
Dam

Aktiv tilmelding:
Mandag d. 13.2 kl. 15-16 
foran tør studiesal
Tirsdag d. 14.2 kl. 16-17 foran 
tør studiesal

Første stormøde:
Tirsdag d. 14.2 kl. 20.00 i 
Studenterklubben

Andet stormøde:
Onsdag d. 2. maj kl. 20.00 i 
studenterklubben

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen OvervintringsGrup-
pen
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PIPPI foredrag
 
Onsdag d. 8. Februa
2012 kl. 16.30
- i 29.01.32 I kælderen ved 
tandlægerne

v/ læge Anders Hebert

Foredraget vil handle om medfødte hjertefejl 
samt om Anders’ spændende forskningsprojekt 
på området.

Alle er hjertelig velkommen! 
Så kom og hør dette spændende foredrag der vil 
bestå af to sessioner af 30 minutters varighed med 
kaffe/kage pause imellem.

                            
PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder semestrets 
første månedsmøde tirs-
dag  d. 7. februar kl. 
17 i  Studenterhuset.
Hvis du er interesseret 
i  t r o p e m e d i c i n  o g 
muligvis gerne vil kom-
binere dit medicinstudie 
med en udsendelse til 
et land i den 3. verden, 
så er PIT noget for dig.
Kom til vores månedsmøde 
og hør alt om vores meget 
aktive og hyggelige basis-
gruppe. Alle er velkomne.
Vi glæder os til at ser Jer.
Mvh. PIT

Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske 
ophold i Grønland af 1 måneds varighed

Klinikophold 2012/13 Grønland 
(april 2012 – marts 2013)
Alle, der har bestået 8. semester, kan ansøge om pladserne.
Ansøgningsfristen er 20/2 2012.
Nuuk lægeklinik:
2 pladser i hver måned i maj 2012 - september 2012.
Eksklusiv kost og logi.

Aasiaat:
2 pladser hver måned i april 2012 - marts 2013. 
Eksklusiv kost og logi.

Ilulissat:
2 pladser hver måned i maj 2012 - oktober 2012. 
Inklusiv logi. Eksklusiv kost.

Sisimiut:
1 plads i juni 2012 og juli 2012.
Inklusiv kost og logi.

Qeqertarsuaq:
1 plads i hver måned marts 2012- maj 2012 og september 2012- december 
2012.
Eksklusiv kost. Bolig (incl. vand, varme og el) for 115 kr. pr. døgn. 

Maniitsoq:
1 plads i hver måned i april 2012- marts 2013.
Inklusiv logi. Eksklusiv kost. Den studerende skal fremsende rejseplan til 
hospitalet, når denne foreligger.

Der kan ske opdateringer af denne liste, så tjek også www.imcc.dk.

Interesseret? 
 Du skal sende en motiveret ansøgning.
Find ansøgningsskema på imcc.dk (vælg Udveksling og klinik- 
ophold) og send det til os!
Her kan du også læse beretninger fra andre studerende.

MÅNEDSMØDE I 
MIKAM
(Medicinstuderendes Inter-
essegruppe for Komplementær 
og Alternativ Medicin)

MIKAM er basisgruppen 
for dig, der interesserer dig 
for, er nysgerrig på og/eller 
skeptisk overfor alternativ, 
komplementær, og integreret 
medicin. 
Hvad er det, hvem bruger det, 
og er det overhovedet noget 
VI som kommende læger be-
høver at vide noget om??
Måske finder du svar på dette, 
eller måske finder du blot på 
endnu flere spørgsmål.  Én 
ting er i hvert fald sikker: at 
MIKAM inviterer DIG og din 
(kommende) læsemakker til 
månedsmøde onsdag d. 1. 

februar kl. 16:00 i Studenter-
huset på 1. sal.
Kom glad og nysgerrig, så 
sørger vi for såvel åndelig som 
materiel føde Đ

PS Der er ingen krav om 
hverken fodformede sko eller 
hjemmefarvet batik-tøj, og 
folk med iPhones og stiletter 
er også velkomne!!
For yderligere informa-
tion og spørgsmål mail: 
mail@mikam.dk
Mange hilsner fra Maria/ 
formand for MIKAM

Er du også interesseret i psykiatri???

PMS holder intromøde tirsdag d. 14/2 kl. 17 i Studenterhuset
I PMS synes vi, at psykiatri er enormt spændende, og vi arbejder for at udbrede interessen 
og kendskabet til psykiatri blandt vores medstuderende. Hvis du tror, det kunne være noget 
for dig, eller hvis du bare har lyst til at høre lidt mere om vores basisgruppe, så kig forbi 
til intromødet!
Dagsordenen er:
1. Velkommen til nye
2. Siden sidst 
3. Semesterets foredrag og arrangementer
4. Planlægning af Journal Club
5. Fagligt oplæg 
6. Evt.
Alle er velkomne og vi glæder os til at se digĐ
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Vil du gerne til Afrika? Så tag 
til Liberia med PUMUI!

PUMUI er en forening af læger og 
medicinstuderende, stiftet for at støtte 
det lille junglehospital Foya Borma 
Hospital i det nordvestlige Liberia, et 
land der nu er på rette vej efter mange 
års ødelæggende borgerkrig. Vi hjælper 
hospitalet med undervisning, medicinsk og 
logistisk assistance og meget andet - vi har 
fx bygget en ny skadestue og en ny opera-
tionsafdeling, og i august havde vi en ansat 
fra hospitalet på tropemedicinsk kursus i 
København. Vi har siden oprettelsen for to 
et halvt år siden haft 

adskillige hold i Liberia, og senest har to
medicinstuderende, en læge og en samfunds-
fagligt uddannet boet i Liberia. 
Hvis du synes det lyder interessant, så kom 
ned til info-møde og hør om vores arbejde og 
hvilke muligheder, man har som PUMUI-ud-
sendt. Mødet er mandag d. 13/2 kl. 17 i Store 
Mødesal på Panum. Kaffe og kage!

Se også vores hjemmeside: www.pumui.
wordpress.com

Vel mødt!

Velkommen tilbage til et nyt 
semster.. 

SAMS er Studerendes Almen Medicinske Selskab, og 
du kan læse mere om os og vores arrangementer på 
vores hjemmeside: www.samskbh.dk 
SAMS holder semesterets første månedsmøde tirsdag 
den 14 februar kl 16.30 i 
vores lokale på første sal i 
studenterhuset. 
Vi skal bla. diskutere 
vedtæktsændringer og 
forårets arrangementer. 
Vel mødt, og rigtigt godt 
forårssemester. 

Kh. SAMS

Månedsmøde i NepAid
NepAid holder månedsmøde mandag den 6. februar 
kl. 17.00 i studenterhuset. 
Vi er en undergruppe af IMCC, der arbejder med 
Sundhedsprojekter i Nepal. Vi starter på nyt pro-
jekt netop nu, så der er god mulighed for indflydelse 
for nye medlemmer. 
Velmødt NepAid
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