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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: Kappers/MOK-red

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 44 udkommer
  Gratis pandekager i studenterklubben kl 13. Se mere på  
  side 9
  PIT-månedsmøde. Se s. 9

Torsdag: Møde i "Studerende for sikre patienter" se s. 8
  SPV-eksamen...

Fredag: Weekendgøgl på LoLlAnd med Bjarne Riis og Sebastian  
  4.0
  Spoiler alert: Tusmørket sænker sig over Kappel Skole

Lørdag: Husk at sætte dine streger i dag, for du glemmer det i   

  morgen!
  

Søndag: Ansøgningsfrist Leo Pharma - se s. 10

  Gøglerne fra floden Prut takker af!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Lars von Trier-aften på FADL - se s. 5
  Infomøde om udveksling til Australien - se s. 4

Tirsdag: Informationsdag om dissektionsturen se. s. 11
  Møde i UddannelsesPolitiskUdvalg i FADL i Odense

Denne redaktion

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 33.5.20, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 33.5.5, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Maria Louise Gaston Andresen , mlga@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Hanne Buchwald, Eksamenskontor, bygning 33.4.25 (Bacheloropgave)
Eva Nielsen/Anette Fussing, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (Kandidatspeciale og OSVAL 
II)
Birgitte Larsen, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (VKO)
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/ 
Studiesekretær:
1. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Rikke Kjærsgaard Budden , tlf. 3532 7571, rkb@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: Jane Siig, tlf. 3532 6487, jasi@sund.ku.dk
3. semester kandidat:  Gitte Bisgaard, tlf. 3532 7999, gitteb@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
5. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
6. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

  Gratis pandekager i studenterklubben kl 13. Se mere på  
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3studenterpolitik

studenterpræsten

Klinisk kapacitet og kvalitet

Kære medstuderende!

Der har nu igennem nogle år (og et par numre af 
MOK) kørt en debat om begrænsning af optaget på 
kandidatdelen af medicin i København af studerende 
med en bachelorgrad i medicin fra Odense, Aarhus og 
Aalborg. Baggrunden er at kvaliteten af vores klinik 
på kandidatdelen af studiet falder i takt med at vi 
bliver flere og flere medicinstuderende på de køben-
havnske hospitaler. Det er et københavnsk problem 
fordi vores studieordning indeholder væsentligt mere 
klinik end medicinstudierne andre steder i landet 
og fordi vi har det suverænt største antal medicin-
studerende i landet. Det er ikke kun studerende fra 
Odense, Aarhus og Aalborgs skyld at vi har kapac-
itetsproblemer, men problemer vi selv har været med 
til at skabe i form af et øget optag af studerende på 
vores egen bacheloruddannelse i medicin i København 
siden 2009. Da vi i Demokratiske Medicinere er meget 
optagede af kvaliteten af vores uddannelse (faktisk er 
det hvad vi lever og ånder for), er vi også fokuserede på 
at imødegå denne udfordring på en kvalificeret måde 
og med mange forskellige løsningsforslag. 

MedicinerRådet (MR), vores andet store studenter-
parti på medicin i København, mener at vi bør skære 
i antallet af overflyttere fra Aarhus, Odense og Aal-
borg til vores kandidat i København fra 100 til 40 pr 
år. Vi i Demokratiske Medicinere vil meget gerne se 
regnestykket bag disse tal (hvis der er et), og det imens 
vi venter på en opgørelse fra Studienævnet der skal 
gøre det klart præcis hvor mange studerende der skal 
afvises fra afdelingerne for at kvaliteten af kliniko-
pholdene ryger i top. Hvad er det optimale antal 
studerende på Gastroenheden på Hvidovre Hospital, 
og hvad er det optimale antal på Bispebjerg Hospital 
afdeling K? Kan vi omfordele nogle pladser, ellers skal 
vi blot beskære? Vi i Demokratiske Medicinere ønsker 
en gennemgribende undersøgelse af sammenhængen 

mellem antallet af studerende og kvaliteten af kliniko-
pholdene før vi begynder at komme med mere eller 
mindre kvalificerede bud på hvor mange studerende 
fra andre universiteter som skal have et nej tak. 

Vi hører igen og igen MR henvise til psykologistudiet 
når de skal komme med et eksempel på et studie 
hvor en begrænsning af overflyttere fra andre dele 
af landet til kandidatdelen har været succesfuld. I 
sidste uges MOK skrev formanden for MR således 
at: ”…som man har gjort på bl.a. Psykologi-studiet, 
således at Københavnske medicin-studerende er 
sikret optag, mens at der vil være en begrænsning i 
antallet af overflyttere”. Vores opfattelse af ”sikret 
optag” lader til at være lidt forskellig. Pga. en masse 
bureaukrati har det på psykologistudiet nemlig kun 
været muligt at begrænse antallet af overflyttere ved 
samtidig at gøre det meget vanskeligt for studerende 
med en bachelor fra København at søge ind på kan-
didaten i København hvis de holder fri efter deres 6. 
semester. Det er altså blevet sådan, at hvis man på 
psykologi  i København holder pause fra studiet efter 
sin bacheloreksamen, ryger man i samme pulje som 
studerende med en bachelorgrad i psykologi fra andre 
dele af landet. Dermed kan man altså risikere at blive 
udelukket fra sit eget universitet hvis man bliver nødt 
til at holde semesterfri efter 6. semester. Det synes 
vi i Demokratiske Medicinere ikke stemmer overens 
med vores opfattelse af ”sikret optag”, og desuden er 
det en væsentlig forringelse af de studerendes frihed 
og sikkerhed. 

Hvad vil vi så gøre? Vi synes at debatten savner en 
ordentlig diskussion af hvad kvalitet af klinikophold 
egentlig indebærer. Det er indlysende at det ikke er 
ok hvis 8 studerende på 10. semester skal følges med 
den samme læge til stuegang. Det er også indlysende 
at en begrænsning af overflyttere vil være med til at 
afhjælpe problemet i nogen grad. Vi har et helt konkret 
forslag til 10. semester: drop retsmedicinundervis-
ningen om fredagen, koncentrer den andetsteds på 
semestret, og udnyt dermed klinikpladserne 5 dage om 

ugen i stedet for 4. Vi har også før kommet med forslag 
til andre kliniske semestre, men pga. pladsmangel kan 
vi – ironisk nok – kun nævne dét ene her. 

Læs mere på DemokratiskMedicin.dk, send os en mail 
med dine kommentarer til mail@demokratiskmedicin.
dk og lad os vide hvad du mener om klinik, kapacitet 
og kvalitet.

Med venlig hilsen 
Mette 
Næstformand i Demokratiske Medicinere

Uge 11: Gode tilbud fra studenter-
præsten
________________________________________
Føljeton: Trosbekendelsen VII – Hvad – eller 
hvem – er Gud? 
Hvad eller hvem er Gud?  Guder kan være af mange 
slags.  Som tidligere nævnt så er ens Gud, det man 
stoler på, og måske også det man frygter.  Men bortset 
fra dette mere psykologisk-eksistentielle gudsbegreb, 
så er der de mange religioners bud på, hvad og hvem 
Gud er. 
Her handler det om den kristne trosbekendelse i den 
udgave vi kalder den apostolske, som er den mest 
brugte i folkekirkens gudstjeneste og også i den rom-
ersk katolske kirke.  Denne trosbekendelse giver et ret 
kort bud på, hvem den kristne Gud er. 
Det mest mærkelige ved den kristne Gud er, at han er 
treenig, at han både er den almægtige Gud fader og et 
menneske, Jesus, som blev født på et bestemt tidspunkt 
og levede og døde. Dertil kommer Helligånden som er 
den relation der knytter faderen og sønnen sammen 
til en enhed.  De er ét i ånden. 
Det lyder mærkeligt og bureaukratisk og unødigt 
besværligt. Hvorfor skal der være tre i en?  Det er der 
flere grunde til.  Først må vi fastslå, at det ikke er et 
naturligt gudsbegreb. Den kristne Gud er en åbenbaret 
Gud. Det vil sige, at vi ikke selv kan tænke os til den 
kristne Gud. Vi kan ikke umiddelbart finde ham i os 
selv og vi kan heller ikke finde ham i naturen.
Det er derimod en Gud som har givet sig til kende 
i historien. Det fortælles der bl.a. om i Det gamle 
testamente, hvor Gud åbenbarer sig flere gange for 
Abraham, Isak, Moses osv. Denne åbenbaring har vi 
kun gennem disse beretninger, der selv er historiske 
og derfor meget vel kan være usikre og fejlbarlige. 
Men disse åbenbaringer gav anledning til jødedommen 
som religion. 
Jødedommen var speciel i samtiden ved at være 
monoteistisk, dvs. de holdt fast ved, at der kun var en 
Gud, Fædrenes Gud. Og de forstod sig som det udval-
gte folk.  Set fra kristendommens synspunkt, så var 
jødedommens epoke en række mislykkede forsøg fra 
Gud på at gøre sin sag klar. Folket forstod ikke sagen, 

hvilket i kristendommen klassisk tolkes som en effekt 
af syndefaldet.
Både erkendelsen og moralen – eller måske rettere 
forholdet mellem hjerne og hjerte var blevet rodet ved 
syndefaldet. Gud forsøgte med en række love, for at 
skabe orden. Mest kendt er de ti bud. Men folket blev 
på den ene side bange og fik på den anden side større 
lyst til at bryde loven.  De fleste af os kender til, at 
forbud giver en trang til at bryde forbuddet. Ligesom 
det også kan skabe en frygt for straf. 
Guds strategi virkede altså ikke. Derfor måtte han til 
sidst blive menneske, dvs. han lod en del af sig selv føde. 
Hvordan det egentlig er foregået er ikke til at vide. Da 
vores forestillinger om Gud jo under alle omstændigh-
eder kun kan være vores utilstrækkelige billeder og 
ikke en beskrivelse, så kan vores forestillinger om guds 
tanker jo ikke være mere dækkende.  Foreløbig synes 
jeg selv, der er en ret rodet historie. Ikke mindst når 
man tænker på, at det er Guds historie.
Men forhåbentlig vil det give mere mening senere. Nu 
er vi nået til Jesu fødsel. Gud blev menneske. Det skal 
vi høre mere om næste gang.  

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Lars Worning: At være eller ikke at være noget 
værd – det er spørgsmålet!
Flere og flere studerende bliver ramt af stress og 
præstationsangst. Det skader deres selvværd. Eller er 
det omvendt? Er det i virkeligheden lavt selvværd der 
giver stress og angst? 

Vi er vant til, at vi skal være gode til at gøre noget for 
at være noget værd. Men sæt nu det er omvendt: At 
vi skal være gode til at være, for at gøre noget godt. I 
dette oplæg vil Lars Worning komme ind på, hvad lavt 
selvværd grundlæggende handler om, hvad det kommer 
af, og hvilke konsekvenser det har.

Aftenen indledes med en kort tematisk gudstjeneste 
ved studenterpræst Nicolai Halvorsen. Foredraget 

begynder kl. 20.00.

Lars Worning, cand. mag., er kandidat i filosofi og 
psykologi med speciale i angst. Lars Worning er desu-
den uddannet kropsterapeut og coach. 

Tid: onsdag den 14. marts kl. 19.00/20.00 - OBS! Dato 
rettet!
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv - OBS! 
Nyt sted!

Der vil være gratis kaffe og te og salg af øl og sodavand. 
Alle er velkomne.
________________________________________
Anders Colding Jørgensen: Identitetsøkonomi
Tid: torsdag den 15. marts kl. 20-22
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67
________________________________________
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 han-
dlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som 
ressourceperson i forbindelse med fx etiske problem-
stillinger.
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
 

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

Kom med i MedicinerRådet!

Synes det er noget på studiet som bør ændres? Har du 
lyst til at vide mere om studenterpolitik? Så kom med 
til møde i MedicinerRådet. 
MØDERNE: Vi holder månedsmøde i resten af semes-
tret på følgende datoer:
4. april kl. 19.00
2. maj kl. 19.00
6. juni kl. 19.00
Alle vores møder afholdes i Studenterhuset, 1. sal 
i vores egne lokaler. (Der hvor der også blev holdt 
Bogmarked).

MAILINGLISTEN: Hvis du vil med på vores mail-
ingliste, så skriv til medicinerraadet@googlegroups.
com og få løbende informationer om møder og udviklin-
gen i studenterpolitik. Desuden kan du også abonnere 
på vores MR-kalender, så alle MR-arrangementer 
automatisk kommer ind på din kalender.

Allerede nu kan nævnes at der er en række undervisn-
ings-udvalg under medicin-studiet hvor der mangler 
studerende. Så der er rig mulighed for at komme med 
og ændre på praksis på studiet. Hør mere på vores 
næste møde og/eller maillingslisten.

Med venlig hilsen
MedicinerRådet på KU



4 Studievejledningen
Sygdom og hvad gør jeg så? 
Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rigtig 
uheldigt når det falder sammen med enten eksamen eller obliga-
torisk undervisning – se her hvordan du skal forholde dig. 

• Sygdom ved obligatorisk undervisning: 
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og undersøg, om 
du kan få undervisningen en anden dag fx øvelse med et andet 
hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske un-
dervisning på pågældende kursus, søges en dispensation til at gå 
til eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres 
ved en lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og 
ydernummer og vedlægges dispensationsansøgningen. Undervis-
ningen gennemføres så i stedet på næste semester. Kontakt altid 
Studievejledningen inden du søger en dispensation.

• Sygdom før eksamen: 
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl. 9.00 på ek-
samensdagen meddele dette til Eksamenskontoret. Dette gælder 
også, hvis du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal 
dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge påført lægens 
stempel og ydernummer. Den skal være Eksamenskontoret i 
hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. 

• Sygdom under eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, 
aflevere din opgave og sørge for, at der bliver underskrevet af 
tilsynet og dig, at du forlader eksamen på grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, 
der skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage 
efter eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver 
syg under eksamen.
Se evt. mere på www.medicin.ku.dk/eksamen/

Bliver du bachelor i medicin til sommer? – Vigtigt!
Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kandidatdelen og til undervisningen på 1. semester 
kandidat.

Du skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen i medicin inden 1. april. Dette kan du gøre via 
selvbetjeningen på KUnet.dk under ”Indskrivning, undervisning og eksamen”.

Udover dette skal du også i perioden 15. maj – 1. juni huske at tilmelde dig til undervisningen på 1. 
semesters kandidat på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får du også mulighed for at prioritere mellem 
hospitalerne og de forskellige rul.

På Studie service centerets hjemmeside www.ssc.ku.dk kan du se hvilke hospitaler, du kan prioritere 
imellem og ”rulleskemaet” for semestrets opbygning. Husk at der godt kan ligge obligatorisk undervisn-
ing i ”frirullet”. Både klinikken, CEKU undervisningen og blodtypeserologiøvelsen er obligatoriske. 

Har du spørgsmål omkring tilmelding til kandidatdelen eller undervisningen, kan du henvende dig til 
Studie service centeret, lok. 15.1, tlf.: 35 32 71 04, www.ssc.ku.dk. 
Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Overvejer du at tage et klinikophold i Australien
 

Kom og hør to KU-medicinstuderende fortælle om deres erfaringer på Uni-
versity of Sydney – hvordan man kommer i gang, søger legater, bolig mm.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål om andre typer ophold 

uden for Europa fx til USA.
 

Vi ses i Store Mødesal mandag den 19. marts kl. 14:30.
 

Læs mere på http://medicin.ku.dk/internationalt/dokument/sydney/

Marts 2012 

Studievejledningen for Medicin Uge  11-12 

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium 
Mandag 12/3 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 13/3 18.00 – 19.00 16.00 – 18.00 Sedrah A. Butt Medicin 
Tirsdag 13/3 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Anine T. W. Skibsted Medicin 
Torsdag 15/3 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin 
Fredag 16/3 10.30 – 11.30 11.30 – 13.30 Pernille Heimdal Holm Medicin 
      
Mandag 19/3 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 Ole Kruse Medicin 
Tirsdag 20/3 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 Natasha Tholstrup Bomholdt Medicin 
Onsdag 21/3 15.00 – 16.00 13.00 – 15.00 Natasha Tholstrup Bomholdt Medicin 
Torsdag 22/3 09.00 – 10.00 10.00 – 12.00 Pernille Heimdal Holm Medicin 
Fredag 23/3 15.00 – 16.00 16.00 – 18.00 Sedrah A. Butt Medicin 
 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid! 

International vejledning: 
Vi er på kontoret i bygning 33.05.19 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe.  

Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.   
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:  

 Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa  
 Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land  
 Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan  

Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om: 

 Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) 
 Selvarrangerede studieophold 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! 
     Studievejledningen for Medicin:         Den Internationale Studievejledning 
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28 
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk 
træffetidslokale er: 33.05.04  træffetidslokale er: 33.05. 

Åbningstider 
Mikroskopi i lokale 15.2.15 

 

Marts    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
15. 14 - 18 Alexander  

19. 16 - 20 Birgitte  

27. 16 - 20 Birgitte  

29. 16 - 20 Alexander  

      

April      

3. 8 - 12 Faiza  

12. 14 - 20 Birgitte Carina (14 - 18) 

13. 12 - 18 Birgitte  

16. 16 - 20 Birgitte  

17. 14 - 18 Alexander  

19. 10 - 14 Faiza Carina (10 - 14) 

23. 9 - 12 Faiza Carina (9 - 12) 

25. 16 - 21 Alexander Carina (16 - 21) 

27. 8 - 13 Birgitte  

30. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 21) 

      

Maj      

1. 8 - 14 Alexander Carina (8 - 14) 

2. 17 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22) 

3. 17 - 22 Faiza Thomas (17 - 22) 

4. 8 - 20 Alexander (8-14) Faiza (14-20) Carina (16 - 20) 

5. 9 - 16 Birgitte Thomas (9 - 14) 

6. 9 - 16 Faiza Thomas (9 - 14) 

7. 14 - 22 Birgitte Thomas (17 - 22) 

8.    2. SEM SPOT EKSAMEN  

21. 15 - 20 Alexander Thomas (17 - 20) 

30.    3. SEM SPOT EKSAMEN  

 

studbud

Hvis du kan læse dette, holder du dit MOK-blad forkert, og vi an-
befaler dig at dreje bladet 180 grader i en tranversal akse i valgfri 
retning. På den måde bliver det meget nemmere for dig at læse 
resten af dette udemærkede blad! hilsen Jonas/MOK-red
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66 FaDLs vagtbureau
EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

MedicinGiverEnheden (hold 1405) 
på Rigshospitalets hæmatologisk 
klinik søger 1 nyt medlem

Ønsker du at arbejde selvstændigt og bl.a. opnå erfar-
ing i medicin administra� on, anlæggelse af venfl on og 
klinisk vurdering af pa� enter  - så se her!

Vi er et meget velfungerende hold af 12 medicinstud-
erende på 9.-12. semester, der arbejder selvstændigt 
i vores ”eget” ambulatorium under hæmatologisk 
klinik. Vi behandler bl.a. pa� enter med myelomatose, 
leukæmi, myelodysplas� sk syndrom, polycytæmia vera 
og immunsuppression.

Arbejdsopgaver: Præparation, dispensering og 
administration af udvalgte cytostatika og anden 
medicin, klinisk vurdering af hæmatologiske pa� enter, 
anlæggelse af venfl on, venesec� o og blodprøvetagn-
ing.

Arbejds� d: 2 personer på vagt alle hverdage fra kl. 
08.00 – 15.30. Holdet er dækkende på udvalgte hel-
ligedage i begrænset � meantal. Vi dækker selv vagter 
ved sygdom, men har ingen fast bagvagtsordning.

Krav:
- Have bestået minimum 8.semester
- Have minimum 300 SPV-� mer
- Kunne arbejde 4 vagter pr. måned
- Have en grundlæggende kendskab � l farmakologi
- Kunne blive på holdet i minimum 1 år
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Da vi arbejder selvstændigt i ”eget anbulatorium”, 
forventes det at man gennemgår Rigshospitalets of-
fi cielle kursus i medicinsk kræ� behandling. Kurset er 
E-learingbaseret og udbydes via Professionshøjskolen 
Metropol. Kurset gennemføres hjemmefra. Start på 
kurset er endnu ikke fastlagt, men ved start kan du selv 
bestemme � dspunktet for modul gennemgang,dog 
skal der minimum tages 5 moduler pr. uge. Modulerne 
er af 15 min. – 1 � mes varighed med e� erfølgende 
spørgsmål.

Der vil være 6 dages oplæring på afdelingen inden der 
kan tages selvstændige vagter. 2 dage i hver af vores 
”moderambulatorier” og 2 i vores ”eget ambulato-
rium” i april måned. Vi regner med at det nye medlem 
kan arbejde selvstændigt pr. 1. maj.

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts  2012 kl. 08.00 
via www.fadlvagt.dk – � lmelding � l hold – Mærket 
”1405”. Der forventes en begrundet ansøgning, så 
skriv gerne om dine kompetencer, hold erfaring 
m.m.Ansæ� elsessamtaler a� oldes uge 12.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte holdleder Anna Routhier på mail: 
kzs834@alumni.ku.dk

HOLD 1603 (RH) søger 3 nye blod-
prøvetagere

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rig-
shospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. Vi tager 
blodprøver på forskellige afdelinger – alle hverdage fra 
klokken 08:00 � l 17:00. 

Der møder dagligt fi re FADL-vagter ind klokken 08:00, 
som får fri klokken 14:00, og ligeledes møder to FADL-
vagter normalt ind klokken 11:00 og får fri klokken 
17:00 – arbejdsgangen er dog midler� digt ændret, så 
de sene vagter møder klokken 08:00 og får fri klokken 
17:00. Sygdom dækkes ved bagvagtsordning. 
Der a� oldes holdmøde én gang om måneden, hvor 
der er streng mødepligt!
Vi søger tre nye medlemmer pr. 2. april 2012.

Krav � l dig som ansøger:
• SPV-kursus med min. 200 SPV-� mer.
• Du skal kunne tage to korte følgevagter  
 (8:00-14:00) samt én lang følgevagt  
 (8:00-17:00) i slutningen af april.
• Du skal kunne deltage � l vores holdmøde  
 18. april kl. 17:00 på afd.
• Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + én  
 bagvagt om måneden.
• Du skal være på holdet mindst et år,  
 hvorfor lavt semestertrin prioriteres højt. 
• Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Udover de tre følgevagter består oplæringen i et ob-
ligatorisk introduk� onskursus i blodprøvetagning på 
vores stamafdeling, akkrediteringskurser på afdelingen 
samt løbende akkreditering gennem FADL. Introduk-
� onskurset skal være taget, inden følgevagterne kan 
a� oldes og kommer derfor � l at ligge en hverdag i 
april kl. 14:00.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 29. marts kl. 08:00 via: 
www.fadl-vagt.dk - København – � lmelding � l hold 
– mærkat ”Hold 1603”. Udvælgelsen vil ske ved lod-
trækning

Ønsker du yderligere information, kan du kon-
takte holdleder Jesper Brink Svendsen på e-mail: 
brinksvendsen@gmail.com eller tlf: 61344500.

A N N O N C E R
 

VT KURSER (INKL. BVT) 
FORÅR 2012 

 

 
 
  
HOLD D 

Orientering Onsdag 11/04 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 12/04 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 14/04 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 15/04 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 16/04 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 17/04 16.30-20.30 HVH  ONSDAG DEN 21/03 
Lektion 3*: Tirsdag 24/04 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 25/04 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 26/04 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 30/04 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4 
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5  
     
 
 
 
 
HOLD E 

Orientering Onsdag 09/05 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 10/05 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 12/05 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 13/05 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 14/05 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 15/05 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 17/04 
Lektion 3*: Torsdag 24/05 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Tirsdag 29/05 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Onsdag 30/05 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Torsdag 31/05 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
Hertil kommer: 
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5 
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6 
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Eorta
Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har du 
ikke lyst til at skære i nogen? Så er Eorta måske 
noget for dig! 
Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med 
interesse i intern medicin og klinisk ernæring. Vi 
vil bestræbe os på at fremme viden og interesse for 
klinisk ernæring og de interne medicinske specialer 
via kurser og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge vægt 
på basale kliniske færdigheder, der er relevante for 
den interne mediciner. 
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuder-
ende, men den er også åben for alle studerende fra 
det sundhedsvidenskabelige og det biovidenskabe-
lige fakultet på alle semestertrin. 

Første måmedsmøde vil afholdes 
27/3-2012 kl 17.  Hvor der 
naturligvis er kaffe og kage.
Hold øje med sted på hjemmesi-
den www.eorta.dk eller næste 
udgave af mok.

basisgrupper

 
 
Eorta 
 
 
 
 
 
Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har du ikke lyst til 
at skære i nogen? Så er Eorta måske noget for dig!  
 
Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med interesse i intern 
medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden og 
interesse for klinisk ernæring og de interne medicinske specialer via 
kurser og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske 
færdigheder, der er relevante for den interne mediciner.  
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuderende, men den er også 
åben for alle studerende fra det sundhedsvidenskabelige og det 
biovidenskabelige fakultet på alle semestertrin.  
 
Første måmedsmøde vil afholdes 27/3-2012 kl 17.  Hvor der naturligvis er kaffe og kage. 
Hold øje med sted på hjemmesiden www.eorta.dk eller næste udgave af mok. 

DATOEN I ALLE HAR VENTET PÅ  

  
Så blev spændingen udløst, og det er nu kommet på plads, at Stiftende Generalforsamling for basisgruppen 
‘Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab’ (SØNHKS) finder sted i Loungen i Studenterhuset d. 28-
03-2012 kl. 16.00-17.30 !
Som annonceret i sidste MOK, er vi to medicinstuderende med interesse for det Øre-Næse-Hals kirurgiske 
speciale, der har taget initiativ til at starte en basisgruppe - og vi håber du vil være med.
Vi har allerede nu det første praktiske kursus i hoved/hals- og mellemørekirurgi  på dissektionssalen i støbes-
keen. Mød op og kom med dine forslag til fremtidige aktiviteter! 
Vi glæder os til at se jer, samt give jer en unik mulighed for at præge den retning gruppen kommer til at 
udvikle sig i.
Alle semestertrin er velkomne!
Med venlig hilsen
Simon Andreasen 8. sem og Hjalte Sass 9. sem

Studerende for Sikre Patienter

D. 15. marts kl 17-18 holder Studerende for Sikre 
Patienter semesterets første møde i Loungen i Stu-
denterhuset. Alle er velkomne. 

Studerende for Sikre Patienter er et tværfagligt 
netværk for alle studerende, uanset studieretning, 
med en interesse for at skabe et bedre og mere 
sikkert sundhedsvæsen. 

Til mødet vil der blive vist en film om hvor galt det 
kan gå når de mange små fejl fører til katastrofale 
udfald for den enkelte patient.

Derud over vil der være mulighed for at høre om 
de spændende arrangementer som Studerende 
for Sikre Patienter afholder det næste halve år. 
Blandt andet nordisk sommerskole og en stor stu-
denterkonference om patientsikkerhed. 

Fra 18-19 holder vi generalforsamling og 1 års fød-
selsdag, og alle er naturligvis velkomne til at blive 
og få et stykke lagkage med.

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en 
studenterforening med formål at motivere til og 
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige 
studenterforskning og videreudvikle studenterfor-
skerens faglige kompetencer. 

Kommende PUFF arrangementer:
• Generalforsamling 13. marts kl. 16, lille møde-
sal
• SAS kursus, 4 dage i marts
•PUFF sætter i foråret fokus på videnskabs-
formi-
   dling
o 21. marts: Posterfremstilling
o 11. april: Artikelskrivning 
o 17. april: Forskningsformidling
o 23. april: Præsentationsteknik

Se mere på www.puffnet.dk

Forskningsårsstuderende søges til 
projektet:

“Natural History of Pain Associated 
with Melanoma”

Projektet foregår på California Pacific Medical Center 
Research Institute (CPMCRI) og indebære at forskn-
ingsåret afholdes i Californien.

Arbejdsopgaver:

Opgaven for den danske studerende vil være at optage 
kort sygehistorie mundtligt og fra journaler, lave 
fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små 
spørgeskemaer omkring hhv. smerte og patienternes 
evne til at takle smerte, måling af ekstremitetsom-
kreds (lymfeødem) og deres forbrug af smertestillende 
medicin. VAS vurdering af smerteniveau og kortlægn-
ing af evt. sensibilitetsforstyrrelse.  Derudover vil der 
blive mulighed for at skrive en artikel på baggrund 

af resultaterne i projektet. Patienterne er malignt 
melanom patienter, der har undergået sentinel node 
biopsi og/eller komplet dissektion af lymfeknuderne i 
regionen for deres melanom. Formålet med projektet 
er at udvide vores viden om udvikling af smerte og 
neuropati postkirurgisk, for at forbedre forebyggelse 
og behandling af smerter efter kirurgi.
 
Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er et 
samarbejde mellem DK og USA, involverende både 
kirurgiske onkologer, dermatologer, anæstesiologer og 
neurologer. Projektet er en del af de nye samarbejde 
mellem CPMCRI og ph.d-skolen i København. 

Ansøgning:
 
Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen, MD 
(peterskp@cpmcri.org)
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!

Drømmer du om et forskningsår 
i udlandet?

Om at sætte din karriere på skinner? Om at skabe 
internationale kontakter? Om at prøve noget helt nyt, 
i en anden del af verden?

Her er muligheden!

California Pacific Medical Center Research Institute 
(CPMCRI) ønsker at byde 3 danske medicinstuder-
ende velkommen. 

Der er mulighed for mange forskellige projekter 
således at dine egne interesser tilgodeses mest 
muligt. 

Denne fantastiske mulighed er etableret som samar-

bejde mellem ph.d-skolen på Københavns Universitet 
og CPMCRI.

På PUFFs hjemmeside kan ses informationsvideo 
og hentes information om projektmuligheder og 
ansøgning. 

Ansøgningsfrist for interesseansøgning er den
30 marts. Dette har til formål at matche studerende 
med potentielle vejledere. 

Herefter informationsmøde i København den
12 april 2012. 

Endelig ansøgningsfrist er den 19. April 2012.

Mere information fås ved at kontakte: 
Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

PUFF foredragsserie
Videnskabsformidling

D. 21. Marts 2012 kl. 16-18
i Hannover Auditoriet

Den Gode Poster

Kom og hør hvordan du laver en professionel 
poster ved
Anne Bundgaard
Grafisk designer hos Koncern Kommunikation 

Der vil være kaffe, kage og hygge bagefter
Ingen tilmelding nødvendig!

Så er der månedsmøde i SAKS. 
Der vil være kage så kom glad

Studenterhuset, store mødesal 
Tirsdag d. 13. Marts 
Kl. 16.15. 

Der vil være mulighed for at købe sutursæt. 

INVITERER TIL FOREDRAG: 

I ”ØJENKIRURGI -  GRÅ STÆR OG REFRAKTIVE INDGREB”

FOREDRAGSHOLDER PERNILLE KOEFOED THEIL KOMMER OG 

FORTÆLLER OM KIRURGI FØR, NU OG I FREMTIDEN. DER VIL 

ENDVIDERE BLIVE VIST NOGLE OPERATIONSFILM.

HVOR/HVORNÅR: 

Onsdag d. 21. Marts 2012 

Kl. 16.15 

Store mødesal, Panum Instituttet. 

Vi glæder os til at se så mange som muligt – Og ALLE er velkomne! 
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Et enkelt spørgsmål
Vil du være med til at forbedre kvaliteten af 
den behandling, vi giver patienter på de danske 
sygehuse?
Vil du være med til at lave fundamentet for en global 
kampagne af og for studerende?

Danmark går forrest i en hel ny kampagne under 
IHI Open School (en verdensomspændende tværf-
aglig uddannelsesplatform) om patientcentreret 
behandling og vi har brug for DIN hjælp. 

Er du igang med et klinisk semester (7.,9.,10. eller 
12.), så kan du være med til at danne fundamentet 
til en helt ny global kampagne og det kræver kun 
nogle få timers arbejde fra din side. 

Baggrund for kampagnen
Studerende kan gøre en forskel. Vi ser ting med 
friske øjne og kan være med til at drive forandring 
i sundhedssektoren med meget simple midler. 

Hvad kræver det af dig?

- Du skal være studerende på et klinisk semester på 
enten sygeplejerske eller medicinuddannelsen. 
- Du skal udfylde et spørgeskema med basisoplys-
ninger om dig selv og dit kliniksted 
- Du skal være villig til i 2 uger at stille et enkelt 
ekstra spørgsmål til alle dine patientkontakter-
”Er der noget jeg kan gøre for dig, er der noget du 
har brug for fra mig?”

- Du skal udfylde et skema med den viden du opnår 
fra dine patienter igennem de 2 uger. Vi vil mege t 
gerne have et skema pr dag du er i klinik, men det 
tager kun 5-10 min at udfylde.

Lyder det som noget for dig så kontakt os på: 
kampagne@sfsp.dk

Kampagnen laves af Studerende for Sikre Patienter, 
som er et tværfagligt studenternetværk og en del 
af IHI Open School.

Nationalweekend med Førstehjælp For Folkeskoler!! 
20.-22. april 2012 Gadsbøl (Fyn)
Vi samler lokalafdelingerne af Førstehjælp Fra 
Folkeskoler (På Gadsbøl skole, Fyn, som til daglig 
tjener som DSU’s smukke højborg), således der skabes 
en unik smoothie af København-, Odense-, Århus- og 
Ålborg-medicinere. 
FFF- København er den største gruppe, men 
dermed ikke sagt, at fynboerne og jyderne ikke har 
tilstrækkeligt med smukke mennesker til at beskæftige 
vore blikke. 

Formålet med en Førstehjælp For Folkeskolers Na-
tionalweekend: 
HYGGE; UDVIKLING AF FFF, RÅ-HYGGE, WORK-
SHOPS, MUTEREDE CASES OF CRAZY, FEST!

Vi vil rådyrs-gerne samle alle der ”synes godt” om FFF 
– ALLE er derfor velkomne – Det være: 
Nye-FFF’ere, gamle FFF’ere, spirtnye-FFF’ere, 
wanna-be-FFF’ere (ikke på den nedern måde, men 
som i ”Ohøj sømand, jeg er lige blevet introduceret 
til FFF”). 
Dermed sagt er godtfolk, der endnu ikke har været 
gennem Uddannelses-weekend SELVFØLGELIG 
også inviteret!!

Følgende SKER bl.a. på nationalweekenden:
- Workshop i formidling – ikke standard lort med lort 
på, men en super-pro gang workshop lavet specielt til 
FFF af en kvindelig ph.D.’er i ”specifik formidling”, 
som vi forventer rent faktisk kan bidrage med noget 
nyt under solen ift., hvordan vi kan gribe vores un-
dervisning an.
- Undervisning og Røverhistorier fra paramediciner 
om akutte situationer, hvor førstehjælp har gjort en 
forskel – men også røverhistorier om andre voldsomt-
adrenalin-rush-fremkaldende seje, akutte ting!!

Pris for deltagelse i FFF Nationalweekend / Pris for at 
have det fucking godt d. 20-22. april: 
kr. 150,-  

Transport: 
Der arbejdes på højtryk med at skaffe et fælles trans-
portmiddel – Indtil da er hver enkelt som udgang-
spunkt nødsaget til selv at arrangere transport via bil, 
færge, bus, traktor, hest eller okse-kærre/andet.
I det tilfælde, at vi ikke finder et godt fælles trans-
portmiddel, og Jeres oksekærre er midlertidigt ude 
af drift – Frygt ej! FFF arrangerer i det tilfælde 
FÆLLES transport via det højt elskede DSB fra 
Hovedbanegården (Mere info følger)
BONUS: Du får ALLE dine transportomkostninger 

dækket, fordi vi i FFF Fundraiser meget Fint. 
Tilmelding:
Hvis du er typer-champ er følgende link værd at blive 
veganer for:
http://fffnational.eventbrite.com/

Hvis du synes, at ovenstående er et lorte-link kan du 
gå ind på vores Facebook-gruppe: 
Førstehjælp For Folkeskoler Købehavn – Her er 
tilmeldingen kun et ”musse-klik” væk.
Tilmeldingen startede i går, og i skrivende stund er der 
allerede en god håndfuld tilmeldte. 
SKYND DIG ind og tilmelde dig, hvis du synes, at 
FFF lyder spændende eller hvis du allerede er ble-
vet usandsynligt dybt forelsket i FFF – erfaringen 
fra vores Uddannelses-
weekender er at plad-
serne bliver nakket 
gazelle-hurtigt.  

SÅ hiv fat i dine søde 
venner/veninder og 
meld jer til i en fart, 
hvis I vil være sikre på 
at nå at komme med. 

PIT MÅNEDSMØDE
PIT holder ekstraordinært månedsmøde onsdag d. 
14. marts kl. 17 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere 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 basisgruppe. Alle er 
velkomne.
Vi glæder os til at ser Jer.
Mvh. PIT

RESTPLADSER MED PIT 
EFTERÅRET 2012
Vil du ud og opleve verden og samtidig få en masse 
klinisk erfaring? Så skulle du overveje et ophold med 
PIT i Indien eller Kenya i efteråret 2012.
Indien
PIT har to restpladser på Mungeli Christian 
Hospital i Indien i perioden november til januar. 
Hospitalet ligger i det nordøstlige Indien.
Hospitalet har 100 sengepladser fordelt på to 
kvinde-, to mande-, en børne-, en intensiv- og en 
fødselsafdeling, 3 operationsstuer og en out patient 
department (ambulatorium/vagtlæge-ordning). På 
hospitalet arbejder 5 læger, som har brug for en 
ekstra hånd.
Kenya
PIT har to restpladser på Maua Methodist Hospital i 
Kenya fra september til november.  Hospitalet ligger 
i Meru-regionen i det centrale Kenya.
Hospitalet har 150 sengepladser fordelt på en 
medicinsk-, en kirurgisk-, en fødsels- og en 
børneafdeling samt en out patient department. 

Man skal have bestået 8. semester på udsend-
elsestidspunktet og indsamle 5 kg hospitalsudstyr til 
hospitalet. Det er muligt at søge opholdene enkeltvis 
eller to og to. Pladserne vil blive uddelt efter “først-
til-mølle”-princippet fra d. 19. marts.
Du/I kan søge ved 
at sende en mail 
til hospitalsgrup-
pen_pit @gmail.
com fra denne 
dato. Man kan 
læse  mere  om 
PIT på IMCCs 
hjemmeside www.
imcc.dk 

KM-spisning og ”hvad med dig selv?”
Kristne Medicinere hygger og spiser sammen 
onsdag d. 21. marts kl. 18.30 hos Thomas Nissen 
på Bjelkes Allé 7A 4. sal. Giv besked om du kom-
mer senest på dagen kl. 12 – find enten facebook-
eventet ”KM goes mad” eller skriv til Thomas på 
tlf. 29922892. Medbring 25-30 kr for mad. Der vil 
være et lille oplæg til diskussion om, hvordan man 
forholder sig til ”selvforskyldte” versus ”uforsky-
ldte” indlæggelser. Har individet et eget-ansvar for 
sin sundhedstilstand, som skal have konsekvenser 
for ydelsen fra samfundet? Skal der differentieres i 
behandlingen af syge afhængig af årsagen til deres 
indlæggelse? Hvor meget nåde og næstekærlighed 
skal vises? Og hvad vmed dig selv? Kom og forhold 
dig til disse provokerende spørgsmål!

Med hjælp fra Neurologisk Afdeling på Herlev 
Hospital kan FORNIKS præsentere FORNIKS nye 
neuroquiz. Quizzen skal løses på bedste neurologi 
manér.
Der vil være en symbolsk præmie til vinderen af 
hver quiz. Quizzerne er ikke altid ligetil og kræver 
en tankegang som er en episode af House værdig. 
Svaret på sidste uges quiz vil blive slået op på 
FORNIKS hjemmeside snarest. 

Svar sendes til info@forniks.dk

2. Efter hjemkomsten har Mogens læsemakker 
Jes fulgt nøje med i Mogens håndledsproblemer. 3 
måneder efter hjemkomsten har han indimellem 
følt en svaghed i benene som dog hurtigt forsvandt 
igen. Det bliver dog værre og værre og især hans 
højre ben er svagt. Jes går til egen læge og beder 
om henvisning til den snedige neurolog der diagnos-
ticerede Mogens’s 
blyforgiftning. 
Neurologen finder 
hurtigt årsagen til 
Jes’s paraparese. 
Årsagen er en par-
asit. Men hvilken 
og hvordan kan en 
parasit give para-
parese?

FORNIKS

Nyt fra Studenterklubben!
Husgruppen har været på weekendtur og det var 
drøn hyggeligt.

Pandekagerbar - hver onsdag
Efter weekendturen har den kære Niller lovet at 
lave pandekager til alle hver onsdag.
Første gang er på onsdag kl 13!

Onsdagsbar i april
Da 1. fredag i april ligger i påsken, har vi besluttet at 
flytte festen til d. 4/4, som er onsdag i ugen.
Det bliver drøn sjovt og der kommer måske et 
live-band!

Husk at lade keramikkopperne bliver i klub-
ben. I kan få plastikkrus gratis!
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Frivillige til Global Health Challenges som-
merskole søges!

Vil du være med til at arrangere dette års som-
merskole i Global Health Challenges? 
Så kom til introduktionsmøde torsdag d. 21. marts 
kl. 16 på Copenhagen School of Global Health på 
CSS, Øster Farimagsgade, bygning 33, 2 sal.

Hvad laver man på en sommerskole i Global Health 
Challenges? 
Sommerskolen i Global Health Challenges er en 
2 ugers international sommerskole, der finder 
sted fra d 13. – 24. August 2012. Som læge og 
sundhedsfaglig i en verden, der bliver mere og 
mere globaliseret er det nødvendigt at vide noget 
om, hvorledes globaliseringen påvirker sundhed 
og sundhedssystemer internationalt såvel som 
i Danmark. Sommerskolen dækker emner som: 
“Communicable and Non-Communicable Diseases 
– and the Double Burden of Disease”, ”Migration 
and Mental Health”, “Brain-drain”, ”Global Health 
Care Systems”, ”Global Actors in Health Policies”, 
”Environment and Health”, ”Human Rights”, ”Glo-
bal Drug Policies”, og meget mere.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på 
kurset og du vil få den obligatoriske bogpakke 

gratis (normalpris 350 kr). Herudover bliver du en 
del af det team, der står for afholdelse af kurset og 
arrangementerne ud over dagsprogrammet. Det vil 
forventes at man kan deltage i ca. 5 møder op til 
kurset og bruger en del af sin fritid under kurset 
til arrangementer og fælles aktiviteter – det hele 
er med garanti sjovt og udfordrende!

Er du interesseret i at høre mere om de konkrete 
opgaver og om kurset, så send en mail til Sandra på 
sandrav@sund.ku.dk og få nærmere information.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskolen i Global 
Health Challenges er også meget velkomne på 
ovenstående e-mail adresse. 
Se eventuelt mere information om kurset på www.
globalhealth.ku.dk/courses/details/ssghc/ 

Jeg glæder mig til at se Jer.

Mvh

Sandra Villumsen, kursus-koordinator Global 
Health

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital 
– VKO ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen 
for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Juni 2012 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 
4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, 
Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med 
sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar 
som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbeg-
yndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 26.03.12 kl.12.00. Opholdet er skemalagt til Juni 2012.  Københavns 
Universitet dækker flybillet og omkostningeren (max. 5000 DKK) men man skal 
selv sørge for at tegne en “malpractice insurance” via etn lokalt forsikrings-
selskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. Info-møde afholdes 14.03.12 
kl.15.15 I Konf.rummet på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af nedenstående kontaktet:
Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk 

Forskningsårsstuderende indenfor kardiologi

Du er
• På kandidatdelen af medicinstudiet
• God til matematik, analytisk tænkning og IT
• God til engelsk
• I stand til at arbejde og tænke selvstændigt

Os:
Vi er et ungt team placeret på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet.
Teamet ledes af Anders Gaarsdal Holst, læge, Ph.D. og projektet udføres 
i samarbejde med partnere på Aalborg Universitet og Københavns 
Praktiserende Lægers Laboratorium.
Du vil arbejde tæt sammen med Jonas Bille Nielsen, læge og Ph.D.-
studerende på projektet.

Projektet:
Vores mål er at finde EKG-parametre, som kan hjælpe os til at forud-
sige sygdomme.  Via computeralgoritmer opmåler vi intervaller og 
identificerer mønstre i en unik database på ca. 700.000 elektroniske 
EKG’er. Disse data samkører vi med en lang række nationale registre 
og derved skaber vi forskning af høj kvalitet. Dit job vil bestå i at lave 
disse samkørsler og analyser af data og vi forventer, du får mindst én 
selvstændig publikation ud af det. Du vil desuden kunne basere din 
kandidatopgave på projektet.
Du vil via projektet få erfaring med epidemiologisk forskning, danske 
registre og EKG-tolkning.

Hvornår:
Du ville skulle starte fuldtid i august/september 2012, og vi forventer, 
du bruger et år på projektet.

Kontakt
Send en halv sides motivation, dit CV samt en karakterudskrift
senest den 25/3-2012
til Anders Gaarsdal Holst: anders@kanten.dk  (mobil: 6169 5266).

annoncer

Velkommen til job i Leo Pharma

Studentermedhjælp - Medical Affairs, Dermatology

Vil du vide, hvad det vil sige at arbejde i en lægemiddelvirksomhed og 
hvad der skal til for at udvikle et lægemiddel og sikre, at det hjælper 
hundredetusindvis af mennesker i hele verden? 

Sæt fokus på det relevante og forslå konklusioner
Som studentermedhjælper i Medical Affairs, Dermatology vil en af dine vigtigste 
opgaver være at søge i medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt 
at formidle.
Samtidig vil du få indsigt i de dermatologiske sygdomsområder og nyeste behan-
dlingsmuligheder.
Medical Affairs arbejder tæt sammen med marketing-, forsknings- og udvikling-
safdelingerne og indgår i mange forskellige projekter, der alle binder videnskab, 
kommunikation og markedsføring sammen - altid med patienternes behov i fokus.  
I dermatologisektionen har vi brug for en kollega, der kan arbejde med: 
• større og mindre litteratursøgninger 
• sammenfatning og kommunikation af videnskabelige data 
• Microsoft Office, især PowerPoint
• løse praktiske opgaver

Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Hvis du overvejer, at gøre karriere indenfor lægemiddelindustrien og ønsker at 
arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaverne mod fælles mål, så er 
du muligvis den studentermedhjælp vi søger. Desuden er det vigtigt, at du: 
• er fleksibel, positiv og nysgerrig
• er på sidste halvdel af kandidatuddannelsen i medicin
• taler og skriver engelsk
• er vant til at søge artikler i PubMed
På verdensplan vil du få mere end 4600 nye kollegaer, der alle brænder for at give 
patienterne den bedst mulige behandling af deres sygdom. Du vil blive en del af 
Medical Affairs afdelingen, der består af 20 personer, hvoraf de tre i dermatologisek-
tionen bliver dine nærmeste kollegaer.  
Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder, man har som læge, og har du 
mulighed for at arbejde ca. 8 timer om ugen, så hører vi meget gerne fra dig.
Vi ser frem til, at byde dig velkommen i vores team!
 
 
 
 Ansøgningsfrist: 18 Mar 2012 
Arbejdssted: Ballerup 
Yderligere oplysninger fås hos: International Medical Advisor Mikkel Hansen 
Mobil: +45 41889512
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Dissektionsturen

Hvis du gerne vil blive sej til anatomi, skabe et nationalt socialt netværk, 
se Prag og Wien og have dit livs sommerferie, så er IMCC dissektionstur 
lige noget for dig!

Turen går til Brno i Tjekkiet, sammen med 40 andre medicinstuderende 
fra alle landets universiteter. Turen ligger de tre sidste uger i Juli. Prisen 
er 6300 kr. og er inklusiv alt undtagen mad og lommepenge.

Hvis du er interesseret, så tjek www.imcc.dk eller mød op til vores 
informationsdag tirsdag d. 20/03/2012 kl. 15 i lokale 29.01.32. Skulle 
du have andre spørgsmål, så skriv til dissektionstur@gmail.com.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen Christian Marstrand og Karin Bagni, begge 4. se-
mester. 

 

HAWAII-FEST  
 

 

TUTORERNE INVITERER TIL FEST  
LØRDAG D. 23. MARTS 

 
 

KOM OG VÆR MED TIL ET BRAG AF EN FEST, HVOR DAMERNE 
FINDER KOKUSNØDDERNE OG HULA-SKØRTET FREM OG 

DRENGENE DERES BLOMSTREDE SKJORTER!!!!  
 
 

Billetter koster 25 kroner og kan købes hos 1. og 2. 
Semesters tutorer:  

 
Nikolaj Park, Nikolaj Juul Nitschke, Emilie Skytte Andersen, Monika Calov, Amalie Damgaard-

Olesen, Laura Vang Petersen, Aide Schucany, Cecilie Kragh Vinter, Josephine S. Bækgaard, 
Tobias Melton og Jesper Kiehn Sørensen.  

 
 
 
 
 

Der vil også være mulighed for at købe billetter i døren!!  

Er du frisk på at arbejde som 
lægevikar i psykiatrien?

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue 
Bispebjerg, Psykiatrisk Center Køben-
havn, søger 4 nye medlemmer med start 
fra 1.maj , 1. Juni eller 1. juli 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 psy-
kiatriske problemstillinger, selvstændigt 
arbejde med mulighed for supervision.

Oplæring: Før din første vagt skal du have 
to følgevagter (16- ca. 22) i skadestuen 
sammen med en af de andre læge-
vikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduk-
tionsforløb med bla. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første 
hverdage i måneden og skal helst være 
gennemført  inden første vagt. Introda-
gene er lønnede og foregår i tidsrummet 
fra 08.30 til kl 15.00 ca.
Løn: Iht. FADL’s overenskomst for læ-
gevikarer.

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).

• Mulighed for at komme til samtale d. 
28, 29 eller 30 marts.

• Mulighed for at afholde 2 følgevagter 
samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Fredag d 23 marts 2012 
kl 1200 

Send din ansøgning samt CV til hold-
leder
Anna Haugaard, mhn166@alumni.ku.dk 

Du er velkommen til at skrive hvis du har 
spørgsmål til arbejdet.

Introduktionsstipendier

Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgnings-
frist er 1. august 2012.

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

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk 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. august 2012. 
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annoncer

Idrætsforeningen Friskis&Svettis tilbyder god  
motion for alle til glad musik på Islands Brygge Skole 
tirsdag og torsdag. Træningen er en kombination af 
styrke, kondition og afspænding. Få en gratis prøve-
time, sved på panden og smil på læben.
 
Pris: 600 kr./sæson, 500 kr. for unge under 25 år. 
Flere hold hver dag på forskellige skoler i København.  
Se programmet på: www.friskissvettis.dk.
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KOM OG TRÆN MED 
Idrætsforeningen Friskis&Svettis tilbyder god motion for alle til 
glad musik.
Træningen er en kombination af styrke, kondition og afspænd-
ing. Kom og få en gratis prøvetime og få sved på panden og 
smil på læben.

 Pris: 600 kr./sæson, 500 kr. for unge under 25 år. Flere hold 
på forskellige skoler i København.
Se programmet på: friskissvettis.dk.
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 The Brittingham Viking Organization is announcing 
scholarship opportunity for the summer 2012:

Madsen WAA Scholarship of USD 10,000 
Application deadline: 01. April, 2012

For over 50 years, the Brittingham Viking Organization (BVO) has provided 
Scandinavian students with unique scholarships for studies at the highly regarded 
University of Wisconsin-Madison, USA. BVO is proud to every second yeargive a 
Danish student the unique opportunity to study during the summer at University 
of Wisconsin-Madison (UW), this year through the Madsen WAA Viking summer 
scholarship. The recipients of the scholarship can look forward to a unique sum-
mer at UW. 
For more information about The Brittingham Viking Organization: www.uwalumni.
com/bvo
The scholarship amount is USD $10,000, which covers: Tuition, health insurance, 
tax, accommodation, return trip to the USA, travels within the US, with a standing 
invitation to visit American members of BVO and their families throughout the 
country. It is recommended to apply for more scholarships to cover pocket money. 

Requirements for the applicant:
• Danish citizenship
• Age between 21 and 25 years old at time of departure (early/mid June 
2012) 
• Studied minimum 1 year and still studying at university level
• Be able to travel between early/mid June 2012 to end of August 2012
• Be able to spend some time planning the trip

Selection criteria: 
The applicant will be evaluated from academic achievements as well as personality. 
BVO is an organization that survives solely by the efforts of former scholars. We are 
looking for a person with a special drive, outgoing, independent, dynamic, with the 

ability to adapt to new situations and an interest to be part of the BVO. 
The application should consist of a motivation no more than 2 pages long as well as a 
CV. Both are to be written in English. The motivation should contain a description of 
your studies, personality as well as the selection of courses you would want to follow 
at UW and how these would influence your academics and future possibilities. Please 
also indicate when you approximately would be able to travel to Madison.
On http://registrar.wisc.edu/summer_pdf_timetable.htm you can read more about 
UW summer school, and see the summer courses offered this year.
In the application please include 
• The one-two page application/letter of motivation in English
• University transcript, including grades
• CV including a photo and contact details
• Eventually letter of recommendation
Please note that we would like the application to consist of two files. One contain-
ing the motivation and CV and one containing relevant documentation for studies 
and recommendations. 
The application must be submitted by the latest the 01. April 2012 to: bvo.
denmark@gmail.com with the subject headline “application summer 2012”. All 
applicants will be notified of their status after the deadline. Interviews will be 
conducted 14. April, 2012 in Copenhagen. 

Further information:
Questions and further information can be directed to: bvo.denmark@gmail.comor 
call
• Cecilia Brandenhoff +45 2462 6441      
• Nadja Albertsen +45 31478797
• Louise Lind Ladegaard +45 24 66 03 10 (preferable after 6 PM)

annoncer

Mysteriet om indbruddet på MOK er løst!
MOK er blevet ‘collateral damage’ i det årelange opgør mellem Scorebogen og OLK! 

Ingen direkte beviser er fundet, men vi stoler nok på vores mavefornemmelse til at udsende en 
fantomtegning af dem vi synes må være de skyldige!


