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Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

Årg. 45 Nr. 1 - 29. aug.

BOG-
MARKED

MedicinerRådet gentager forrige 
semesters kæmpe succes og afholder 
BOGMARKED for efterårssemestret 
2012.
Disse ting skal du vide, hvis:

DU VIL SÆLGE BØGER:
Indlevering af bøger er mulig på to dage:

Torsdag d. 30. august kl. 17.00-20.00,

Mandag d. 3. september kl. 17.00-20.00

Tilbagelevering af bøger/penge er 
torsdag d. 6. september kl. 16.00-18.00

DU VIL KØBE BØGER:
BOGMARKED tirsdag d. 4. september 
kl.12 til kl.16 

Hvis du vil være i kø som en af de første 

når BOGMARKED åbner, skal du møde 
op ved Studenterhuset kl. 08.00 (eller 
før) d. 4/9, og få et nummer. De med 
numre vil blive lukket ind løbende når 
BOGMARKED starter kl. 12.00. 
Som tommelfingerregler plejer folk 
uden numre at kunne komme frit ind 
fra kl. 14.00

Det er i øvrigt non-profit

Medicinerrådet præsenterer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

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

Denne uges forside: Jonas/MOK-red

Denne redaktion
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og merit-
sager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske 
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.       semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
  Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

okm .dk

Onsdag: MOK UDKOMMER!!!

Torsdag: Indlevering af bøger, kl. 17-20, se forsiden
  FADL DHL-stafet, se s. 15

Fredag: Fest!

Lørdag: Fest!

Søndag: Tømmermænd!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Indlevering af bøger, kl. 17-20, se forsiden
  KU markedsføringskampagne casting, se s. 4
  

Tirsdag: BOGMARKED, kl. 8, se forsiden
  Infomøde IMCC Sundhed for Alle, se s. 14

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Dennis 2Kasper Aa

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Hvis du har lyst til 
at være en del af 
redaktionen kan du 
skrive en ansøgning 
til mok@mok.dk.
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Semestrets 

HOT or NOT
Af: Markus/MOK.red.

SUPER HOT
KOPNUDLER ER THE SHIT!! 

Du kan bruge det som tøm-
mmændsmad, det gør ikke 
ondt at kaste op som fx 
knækbrød gør det. Deru-
dover er det jo kogende 
vand man putter ned og 
det kan man altid finde.

HOT
PATTER PATTER OG FLERE PATTER!
Det er jo bare for nice! 
Patter, store og små af 
slagsen er alle sammen 
perfekte, nu er pat sæ-
sonen ved at være slut så 
nyd det inden de bliver 
gemt væk vinteren over.

LIGEGYLDIGT
PENGE I ALLE AFSTØBNINGER!

Penge er efter finans-
krisen blevet ligegyl-
dige. Ja alle skylder 
alle penge og hvad 
så!

NOT
LORTE HACKEDE HOTMAIL

Det er 
totalt not 
at bruge 
hotmail. 
Den bliver 

hacket hvis den ikke allerede er ble-
vet hacket. Drop det, skrift til Gmail 
eller noget andet der er smartere.

SUPER NOT
AFGNASKEDE ÆBLER

Det er igennem de 
sidste par år blevet 
rigtig populært at købe 
dyre afgnaskede æbler. 
Det er simpelthen for 
klamt. Folk er ligeglade 
med hvem der har taget 
biden og hvorfor de 
skal betale to gange 
prisen. Stop med at 

bruge tid og penge på design og køb 
istedet bare noget man ved hvad er.

Artiklen: 
Pornolegende: '100 sexmodeller med 
syfilis'

Til denne artikel citerer Sune S. først noget fra 
artiklen:

"en af hovedårsagerne til de mange syfilistilælde 
i den europæiske branche er, at en del af pigerne 
også er prostituerede"...?

Og derefter kommenterer han:

"er man ikke altid prostituerede, når man dyrker 
sex for penge..?? eller er det kun når man ikke 
bliver filmet imens??"

Yderst skarp observation af Sune S. Han får 4 ud 
af 6 logoer:

Af: Markus/MOK.red.

Velkommen tilbage efter en forhåbenlig god sommerferie. Vi er 
forhåbenlig alle sammen nogle oplevelser rigere og veludvilede til 
det nye semester. Sommerferien har for nogen budt på reeksamen 
og for andre på masser af øllebajere. 

Der er sket en masse forandringer på Panum. Den udendørs park-
eringsplads er blevet inddraget til byggeplads og bygning 9 og 1 
er igang med at blive jævnet med jorden. Undervisningslokalerne 
er blevet rykket over i pavillioner ved tandlæge indgangen. Det 
betyder ikke så meget for den almene studerende udover at når 
de skal fra forelæsninger til SAU skal de gå igennem en dunst 
af flour. Buhu!

Studenterklubben er lukket og det eneste fristed de studerende 
har er gemt væk bag en stor mur. Dog er det ikke kun negativt. 
Der er blevet opdateret systemer på EDB-salen Windows XP til 
Windows 7. Kun et par år forsinket. 

Dog er der nogen ting der stadig er ved det gamle. Lundsgaard er 
stadig et auditorie og satellit kantinen er stadig åben. 

Velkommen til et nyt semester i lægevidenskabens navn og i 
byggeriets navn. 

VELKOMMEN TILBAGE!

Nationen!
Af: Markus/MOK.red.

I denne uge vil MOK sætte fokus på EKSTRA 
BLADETs nationen hvor læserne kan få lov 
at komme ind og kommentere på forskellige 
artikler.  

Det er ikke altid at diskussionerne er lige 
saglige og det er altid dejligt at starte semes-
tret op med nogle mere eller mindre saglige 
argumenter fra ekstra bladets læsere

Artiklen: 
10 tegn på du ser for meget porno

I denne artikel er der under punkt 8 skrevet:

"8. Ingen har hovedpine. Eller også virker pik 
bedre og hurtigere end panodiler."

Lasse G. er hurtig og skriver som kommentar til 
artiklen: 

"Hver gang konen har hovedpine, får hun pano-
diller... høhø..."

Dér er Kristian J. rigtigt med et svar til Lasse G.

"Ved ikke hvorfor men hold kæft en grineren lille 
ordspiller (høhø selv).."

Her må vi give disse to en samlet karakter på 3, da 
det er meget umoden humor på en meget moden 
artikel:

Artiklen: 
Sexede Bar kan gå på vandet

Denne artikel handler om en model der har of-
fentliggjort billeder af sig selv der går på vandet:

"For de fleste er mandag en af ugens hårdeste 
arbejdsdage, men den israelske model Bar Re-
faeli fik en flyvende start på ugen."

Bo J. er hurtig og sammensætte det at gå på vandet 
med jøder: 

"Mon hun er omskåret..!"

Lidt søgt men okay sjovt.

Æggekant

Æggehvide

Blommeskald
Æggeblomme

Hjælp til 2. semester
Af: Markus/MOK.red.

Dette er en meget kort facitliste til alt hvad man skal lære på 
2. semester. 

Der er to typer celler: celler med æggeblomme og celler uden 
æggeblomme. Dem med æggeblomme er næsten alle celler 
ligesom der er æggeblomme i næsten alle æg.

Der er 4 dele af cellen:
- Æggekant som afgrænser cellen
- Æggehvide med masser af nonsenseproteiner
- Blommeskal som afgrænser blommen
- Æggeblommen som har informationer om cellen, DNA.

Lad vær med at stresse og øv jer istedet på sundhedspsykologi 
det er en dræber.



44 styrende organer
KU søger studerende til
markedsføringskampagne

I en ny kampagne for Københavns Univer-
sitet har vi igen valgt at åbne dørene op 
og give kommende studerende en fornem-
melse af livet på KU.

Udstyret med et videokamera skal du 
filme dit universitetsliv med udgang-
spunkt i 10 store første-gangs-oplevelser 
på KU.

Hvordan oplevede du fx den første dag på 
studiet, den første eksamen, den første 
nedtur, den første succes osv.

Filmene vises på studier.ku.dk og KU’s 
Youtube kanal, og du vil også optræde på 
outdoor reklameplakater, hængeskilte i 
toge, webbannere og i studiekataloget. 

Du kan se sidste års kampagne på studier.
ku.dk
Der søges 6 bachelorstuderende (kvinder 
og mænd) på Københavns Universitet.

Optagelser
Du skal fra slutningen af september til 
midt november i alt filme 10 små afsnit 
ud fra en række definerede emner.
Du får udleveret et kamera og bliver in-
strueret i alt, hvad du behøver at vide om 
optagelse, upload mv.
Vi klipper filmene ned til ca. 1,5 minut 
hver. Du skal have en bærbar computer 
samt internetadgang, men det kræver 
ingen tekniske forudsætninger at deltage.

Honorar
Hvis du bliver valgt ud til kampagnen, vil 
du, som honorar, modtage det videokam-
era, du filmer med, samt kr. 2.500 i form 
af gavekort til Netto.

Casting og kontakt
Hvis du har lyst til at deltage, skal du 
hurtigst muligt sende en mail med navn, 
adresse og tlf.nr. til caster Rie Hedegaard 
på castingKU@minervafilm.dk.

Rie vil være til rådighed på stedet alle 
dage i dagtimerne – på Søndre Campus 
vil det også være muligt at booke en sen 
eftermiddags/aften tid:
Søndre campus: 23/8, 27/8 og 3/9
Lokale 19.1.1 (gamle KUA)
Det Humanistiske fakultet
Njalsgade80

City campus: 24/8 og 31/8
Lokale 5.1.04
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Øster Farimagsgade 5

Nørre campus: 28/8, 29/9 og 4/9
Lokale 207
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Tagensvej 16

Frederiksberg campus 30/8, 5/9 og 6/9
Lokale A143
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Bülowsvej 17

Advarsel imod plagiering

Hvert semester behandler jeg et antal 
sager om eksamenssnyd, hvor
studerende har skrevet direkte af fra 
en tidligere eksamensbesvarelse, fra 
lærebøger eller øvelsesrapporter.

Når sagerne afgøres som eksamenssnyd, 
så resulterer det i, at eksamen skal tages 
om, samt at den studerende bortvises fra 
universitetet.

Bortvisningen er normalt af et semes-
ters varighed. Problemet er naturligvis 
størst ved eksamener, hvor man må med-
bringe tidligere eksamensbesvarelser, 
men øvelsesundervisningen er også en 
eksamensaktivitet, og samme regler 
gælder derfor også ved afskrift af 
tidligere øvelsesrapporter.

Endelig er bachelor og kandidatopgaver 
underkastet samme regler. I visse situ-
ationer kan citering fra tidligere opgaver 
o.l. sagtens være i orden, når omfanget 
er rimeligt.

Men husk: Afskrift uden citationstegn 
og kildeangivelse er plagiering og tak-
seres som eksamenssnyd. 

(Læs også om eksamenssnyd her:
http://medicin.ku.dk/eksamen/ek-
samen_snyd/ eller på uddannelsespor-
talen på KU.net)
Jørgen Olsen, studieleder for medicin.

Vi lever i et land, hvor det er vigtigt at tale 
korrekt dansk - især fordi der er så mange 
ordkløvere, der retter en, hvis man siger 
noget forkert. Ja jeg er selv en af de for-
færdelige mennesker, der kan finde på at 
rette "i sommers" til "i sommer" og "fordi 
at" til "fordi", men efter adskillige sæsoner 
af paradise hotel, kongerne af Marielyst og 
luksusfælden med Frederik Fetterlein, er det 
danske sprog også i en forfærdelig stand - 
den næste generation af unge, der skal ud 
på arbejdsmarkedet, vil ikke ane, hvad rus-
sisk roulette eller selvangivelse er, og derfor 
er det af og til nødvendigt med ordkløvere 
for at opretholde en stolt sproglig tradition. 
En opgave dansk sprognævn er for vattede 
til at klare.
Men lad nu være med at blive bange for at 
bruge ord, som du er i tvivl om, hvordan skal 
bruges. ordet "mig" må gerne bruges, men kun når det står i akkusativ, dativ 
eller genitiv, ikke når det er nominativ.
Jeg er ikke dansklærer eller for den sags skyld bedre til det danske sprog 
end en gennemsnitlig 9.-klasseselev, så bær over med de grammatiske 
forklaringer i dette indlæg.

Når du siger, at "min mor og mig var ude 
og købe ind", er det forkert, eftersom "mig" 
er grundled, og derfor hedder det "jeg".
Jeg snakkede desuden med min ven Mi-
chael i dag. Han sagde: "vi er læsemakkere, 
Rune, Andy og mig" - her har Michael mis-
forstået, at ordet "mig" ikke er omsagnsled 
til genstandsled(bedre kendt som bolle 
med trekant i), men omsagnsled til grun-
dled (bedre kendt som bolle med kryds i). 
Dermed ville det være korrekt at skrive "jeg" 
i dette tilfælde.
Alt dette forstår de fleste godt. Uheldigvis 
er det blevet så normalt at folk bruger "mig" 
forkert, at mange er blevet skrækslagne 
for at bruge ordet - der er altså kommet 

en "mig-forskrækkelse!". Det er så slemt, at folk kan finde på sige ting 
som: "min kæreste henter min veninde og jeg fra byen" - det er jo direkte 
pinligt, og jeg frygter at dansk sprognævn snart beslutter at lade "jeg" og 
"mig" blive brugt som det passer folk, hvilket ville skabe en katastrofe af 
uforudsigelige dimensioner - et dommedagsscenarie på højde med mes-
ocriterio superior (se MOK fra foråret). Så min pointe er, at man skal bruge 
mig, men ikke når det er forkert.

hilsen Jonas/MOK-red

mig-forskrækkelsen!

debat
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HENAD:

2. Æggestokkens krøs 
5. Hvilket dyr er bedst til at skøjte? 
10. Efternavnet på den Jürgen, som var borgmester i Lübeck fra 1492-
1537 
14. Disse celler findes i ventriklens slimhinde og secernerer saltsyre 
15. Denne mand har lagt navn til et apparat 
16. Som at åbne en dåse Surströmnings når man banker mødommen 
op i hende. 
21. Denne ductus udmunder på prostatas colliculus seminalis 
22. Verdens største gnaver 
23. Et kinesisk æbel 
24. Luftens rotte 
25. Denne gruppe er der mange bøsser med i. Som godt kan lide at tage 
zmuukke billeder. Af hinanden. Og alle andre. 
27. Sidder medialt og inferiort for skulderen 
28. Denne gut har lagt navn til en stor og lækker follikel, som skal lige 
til at briste. Som en bums. Mums. 
30. Vesikeltype, som dannes i makrofager ifbm. fagocytose 
31. Denne flagtype kan du ALTID flage med, OGSÅ om natten! Lækkert! 

NEDAD:

1. Patologisk kerneforandring, hvor kernen deles i små fragmenter 
3. Støtteceller, som adskiller de olfaktoriske celler, hvis dendrit og axon 
de omslutter 
4. Rimer på schmadischmator 
6. Det "danske" navn for "gap junction" 
7. Denne frugt er den største, som nogensinde er fundet i rectum på 
en person 
8. Trommehinden har en pars tensa og en pars.... 
9. Hvis du er født i dette stjernetegn, så har du formentlig ikke oplevet 
noget som helst spændende i dit liv 
11. Basisgruppe, som man kan melde sig ind i, hvis man er led og ked 
af Jonas O's tåbeligheder 
12. Jonas O's mellemnavn 
13. Pæreformet ledflade: fossa....
17. Ka' mus li' gulerødder? 
18. Ormeformet 
19. Enterokrommafinlignende celler (ECL-celler) secernerer denne 
mediator 
20. Folk der ikke er rusvejledere, WHAT UUUUP 
26. Celletype i gl parathyroidea 
29. Dette hormon udskilles fra specialiserede hjertemuskelceller i højre 
atrium som respons på højt preload 

SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ er det tid til et 
nyt semester, i den forbindelse har 
onkel PJ selvfølgelig lavet et frisk 
sommerkryds til alle Jer trofaste 
krydsløsere! Og jojo, jeg ved godt at 
I lige er kommet hjem fra ferie, og 
Geneser, hoved/hals og kompendiet er 
blevet pakket laaaangt om bag char-

terferiens skønlitteratur. Derfor har 
jeg selvfølgelig været en flink onkel, og 
har valgt at starte blødt ud med en god 
blanding af fagligt shiat og nonsens 
shiat. Personligt ville jeg selvfølgelig 
godt kunne løse en mega svær faglig 
kryds, men det er også fordi jeg har 
brugt hele min ferie på at læse gamle 

noter og kigge forud i bøgerne. Fuld-
stændig ligesom resten af Jer burde 
have gjort - dovne lusepustere!

Nuvel - frem med blyanten og kryds 
væk!

PJ/MOK-red
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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 skal i gang med din bacheloropgave: Vi 
holder et oplæg d. 4. september i Hannover Au-
ditoriet kl. 16.15-17.00. Oplægget indeholder tips 
til; at finde en god vejleder, få god vejledning, selve 
skriveprocessen og det mundtlige forsvar. 

• Hvis du overvejer forskningsår: Vi holder et oplæg 
i samarbejde med PUFF og lægeforeningen, for at 
få aflivet nogle af de myter, der florerer på studiet 
i forbindelse med forskning og din karriere. Det 
bliver d. 26. september i Haderup Auditoriet 
kl. 16.15-18.00. Hold øje med MOK for mere in-
formation senere.

Husk: Vi har åbent hver mandag kl. 9-13 og tors-
dag kl. 15-19. Du kan altid booke en tid på vores 
hjemmeside, hvis du har brug for at snakke med os. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindel-
se 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… 

Nyt i studievejledningen
Studievejledningen for medicin er endnu engang 
blevet flyttet! Vi holder stadig til i bygning 33, men 
nu behøver man kun at gå op til 4. sal for at komme 
til samtale. Vi kommer til at holde træffetid i loka-
lerne 33.4.08 og 33.4.10, som vi deler med resten 
af studievejlederne på SUND.

Som noget nyt er vores tlf.- og træffetider blevet 
faste. Vi vil dette semester have åbent hver:
Mandag fra 9-13 og torsdag fra 15-19. 

Der vil være åbent for både træf og telefon i hele 
tidsrummet. Du kan stadig booke tid til samtale som 
normalt via vores hjemmeside www.medicin.ku.dk/
vejledning, men du vil ikke længere kunne booke hos 
en bestemt person. Hvis du ønsker at snakke med 
en bestemt studievejleder, kan du maile eller ringe 
i forvejen og høre hvornår den pågældende vejleder 
er på arbejde næste gang.

God studiestart fra Studievejledningen for medicin!

Hjælp til at skrive bachelor
Synes du også, at det virker uoverskueligt at skulle 
i gang med bacheloropgaven? Er du i tvivl om, 
hvordan du skal komme i gang? Så er dette oplæg 
til dig.

Studievejledningen for Medicin holder et oplæg 
omkring det at skrive bacheloropgave. På medicin-
studiet er der ikke mange individuelle store skrift-
lige opgaver, så når tiden kommer til bacheloren er 
mange studerende på bar bund. 

Vi vil i dette oplæg komme ind på emner som:

• Hvordan finder jeg en (god) vejleder?
• Hvordan får jeg mest mulig ud af min vejleder 
og vores møder?
• Hjælp til at planlægge forløbet
• Tips og tricks
• Idéer til den mundtlige præsentation

Vi vil ikke komme ind på litteratursøgning og ikke 
gå i dybden med de formelle krav omkring opgaven, 
da der allerede er forelæsninger, som berører dette. I 
er dog velkomne til at komme med jeres spørgsmål, 
som vi med glæde vil prøve at besvare. 

Tid og sted:

• Tirsdag d. 4. september kl. 16.15-17.00 i Han-
nover auditoriet.

Det kræver ingen tilmelding – bare mød op på dagen! 

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG 
EUROPA I FORÅRET 2013
Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 
2013 hos en af vores partneruniversiteter i Norden 
eller på en ”restplads” i Europa, så skal du huske at 
søge senest den 14. september 2012.  
Hvortil:

Finland:       
• Helsingfors (sprog: svensk eller finsk) – 1-2 pladser 
på 3. semester (KA)

Norge:
• Bergen – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. semester 
(KA)
• Oslo – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. semester (KA)
• Tromsø – 2-3 pladser på enten 1. eller 3.  semes-
ter (KA)
• Trondheim – 2-3 pladser på enten 1. eller 3. 
semester (KA)
Sverige:       
• Stockholm – 3-4 pladser på delt 4./5. semester
*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at 
komme på udveksling til vores partneruniversiteter 
i Sverige på grund af kapacitetsproblemer. Det er 
dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester 
(kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/
neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-laryngologi og 
oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen.
 
Island:         
• Reykjavik (sprog: islandsk eller dansk). 2-3 pladser 
på enten 1. eller 3. semester (KA)
 Restpladser i Europa:
 
Frankrig:
• Poitiers (sprog: fransk) – 1 plads på 5. semester 
(KA)
• Strasbourg I (sprog: fransk) – 1 plads på 1. se-
mester (KA)
• Paris - Medical Faculty of Paris XII (UPEC) 
University, Henri Mondor Hospital Université  (ny 
aftale) – 1-2 pladser på 1. semester (KA)

 Tyskland:
• Münster (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3. eller 5. 
semester (KA)
• Heidelberg (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3 (med 
udtagelse af anæstesiologi) eller 5. semester
Du kan finde ansøgningsskemaet på vores hjemme-
side: http://medicin.ku.dk/internationalt/ eller på: 
http://sund.ku.dk/for_studerende/blanketter/
Ansøgningsfrist:
Den 14. september 2012.
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte interna-
tional studievejleder Eva Maryl i lokale 33.4.22 
/email: evma@sund.ku.dk / tlf. 35 32 75 28

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: 
 
 
 
 

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller 
telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores 
mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk 
 
Studievejlederne for Medicin: 
Natasja Tholstrup Bomholdt 
Sedrah Arif Butt 
Pernille Heimdal Holm 
Ole Kruse 
Anine T. W. Skibsted 
 
Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10).  
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 70 89.  
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 33.04.22 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: 33.04.08 eller 10  træffetidslokale er: 33.04.22 

Dage Træffe- og telefontid 
Mandag 09.00 – 13.00 
Torsdag 15.00 – 19.00 
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af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du kaster dig naturligvis over studiet med iver, 
men uden den store planlægning, dette vil result-
ere i at du effektivt misser al undervisning i denne 
og næste uge, fordi du ikke har fattet hvilke fag du 
egentligt har.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Venus står i linje med mars (altså, der er en linje 
imellem dem), så vil i denne uge komme op og slås 
med en aggressiv fugl. Sandsynligvis en gås. Du vil 
gå glip af en enkelt forelæsning, som senere vil blive 
beskrevet som "ligegyldig".

Vædderen
20. marts - 19. april
Så er det studiestart! Der sker intet interessant.

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil i denne uge betale for mange penge for en bog 
du egentlig ikke skal bruge. En af dine venner eller 
dig selv vil komme ud af skabet. du bør omfavne 
dette. Negle vil vække en unaturlig angst i dig.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din flirtende natur vil gøre studiestarten lidt 
besværlig for dig. Du vil blive lidt forvirret af al 
opmærksomheden, og vil som resultat deraf glemme 
at komme til undervisningen. Undgå tekster på 
sanskrit.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Orions bælte ligner sig selv, så der sker ikke noget 
nyt på den front. Dit nye semester vil dog starte 
helt exceptionelt, med masser af farver og fest. Et 
hamster vil muligvis overraske dig. Hav altid hjelm 
på, YOLO.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du er ved en fejl blevet smidt ud af studiet, du bruger 
den første uge på at slås med bureaukratiet. En gang 
i næste uge vil bureaukratiet sige undskyld og du får 
en gift-basket. Hold dig fra osten, den er for gammel.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Saturn er sur på Merkur, de taler ikke sammen. Du 
nægter at stoppe din Sopranos-marathon bare fordi 
der er studiestart. Du får ikke løftet en finger hele 
ugen. Det har du det okay med.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du starter ud med at skrive et klagebrev til fakulte-
tet fordi semesterets første forelæser kommer 10 min 
for sent. Undover dette går det sådan meget godt-ish. 
Salt og peber skal ikke blandes i denne uge.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Andromeda står i vinkel med cassiopaia, så du kan 
ikke rigtigt acceptere at du skal til at læse igen. Din 
enthusiasme   for studiet er lig din enthusiasme for 
våde mursten. Fisk vil give dig lykke.
 
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dine nye fag er til din store overraskelse utroligt 
spændende. Du bruger lige et par dage til at komme 
dig over dette shock, og går derefter glad i kast med 
at læse. stol på trafiklys, de har meget svært ved 
at lyve.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
På studiefronten er alt meget normalt. Du finder en 
af bøgerne lidt kedelig. Du vil måske finde en mønt 
på torsdag, eller måske ikke, det er vel egentligt 
heller ikke så vigtigt. Rodfrugter vil være en stor 
hjælp i denne uge.
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
27. august-26. september
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen :-)

Mvh studiesalsvagterne
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK) og Jonas (JG) .

Hertoft-eftermiddage
Sæson 2012-13

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospi-
talet, Henrik Harpestrengs Vej (opg. 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og Dansk 
Forening for Klinisk Sexologi 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.
klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

27. september:
Ditte & Michael Lund og Julie Mathiesen
Kunsten at dele hinanden – kærlighed, 
troskab og swingerliv
Med afsæt i bogen ”Kunsten at dele hi-
nanden” tager vi temperaturen på swing-
ermiljøet i Danmark anno 2012. Vi letter 
sløret for, hvordan det hænger sammen, 
at man ved at dele hinanden kan blive 
endnu tættere i et parforhold. Hvordan 
kan seksuel udadvendthed fjerne jalousi 
og utroskab? Hvad vil det overhovedet 
sige at være swinger, og hvad kræver 
det for at blive en kilde til glæde og gode 
oplevelser for alle parter? Vi kommer også 
ind på nogle af de mange dilemmaer og 
udfordringer, vi møder i vores hverdag, 
fx fordomme, tabuisering og anonymitet.

25. oktober:
Jon Nordstrøm
Dansk porno
Hår under armene. Herman Bang. Week-
End Sex. Censur. Billedpornoens frigivelse. 
K.B. Hallen. Istedgade. Pornokongerne 
Theander. 8 mm film. Gangsteren Røde 
Kais liveshows. Fotografen Jon Nordstrøm 
udgav for nylig den anmelderroste billed-
bog ”Dansk porno”, en kollage der – hvis 
den var en lp-plade – ville indeholde både 
rock, jazz og klassisk musik. Et udsnit 
af pornoens historie i Danmark, fortalt i 
syndige billeder og med korte, informative 

tekster. Med afsæt i bogen fortæller Jon Nord-
strøm om porno før og nu og viser billeder fra 
dansk pornografis guldaldre.
  

29. november:
Vibeke Grevsen & Elizabeth Japsen
Transkøn – psykisk lidelse eller naturlig vari-
ation?
Cand.mag. og medlem af Enhedslistens Queer-
udvalg Elizabeth Japsen præsenterer psyki-
atriens syn på transkønnede, som det kommer 
til udtryk i danske lærebøger, og hun diskuterer, 
hvilken indflydelse skildringerne har på tran-
skønnedes selvforståelse. Landsledelsesmedlem 
i LGBT Danmark Vibe Grevsen fremlægger 
herefter Foreningens syn på transkønnede og 
trækker linjer til Argentinas nye kønsidentitet-
slov og den igangværende revision af interna-
tionale sygdomsklassifikationer. Oplægshold-
erne inviterer til debat om kulturelle normer, 
sygdomsbegreber og selvbestemmelse.
 
31. januar:
Peter Edelberg
Storbyen trækker – homoseksualitet, prostitution 
og pornografi 1945-76
Traditionelt er danske homoseksuelles historie 
blevet skrevet som en heroisk beretning om en 
flok utrættelige menneskers kamp mod dumhed 
og undertrykkelse. Denne fortælling skygger 
for de mere kontroversielle sider af den homo-
seksuelle historie, nemlig trækkerdrengene og 
datidens overlapninger mellem homoseksual-
itet, og hvad vi i dag kalder pædofili. Historiker 
Peter Edelberg fortæller om ”the queer 1950s”, 
og om hvordan politiet var med til at skabe ”den 
samfundsintegrerede bøsse”, der var forudsæt-

ningen for senere årtiers homorettigheder.

28. februar:
Steen Schapiro
LOOPS – en hardcore-film, som dekonstruerer 
porno
Hvad er forholdet mellem porno og dagligdags 
kultur? Hvad sker der, når almindelige men-
nesker dyrker hardcore-sex foran kameraet og 
samtidig fortæller om sig selv? I fem eksperi-
mentelle sexsekvenser udfordres publikum ved 
på en gang at opleve vild sex på tværs af køn 
og klicheer og samtidig møde fortællinger om 
spiritualitet, politik, graviditet, feminisme … 
Filminstruktør og debattør Steen Schapiro viser 
og fortæller om dokumentarfilmen ”Loops” 
(2012) og introducerer filmklip fra nogle af hans 
inspirationskilder.

21. marts:
Morten Frisch
Drengeomskæring og seksuelle funktionsprob-
lemer i Danmark
En domsafsigelse fra det sydlige Tyskland 
udløste i sommeren 2012 en intens debat om 
drengeomskæring, både i Danmark og i en 
række andre europæiske lande. Spørgsmålet 
om drengeomskæring handler i bund og grund 
om dilemmaet mellem forældres religionsfri-
hed og drenges ret til at bestemme over deres 
egen krop. Men dette spørgsmål blev hurtigt 
trængt til side til fordel for en ophedet debat 
om hyppigheden af operationskomplikationer og 
lødigheden af en nyere dansk undersøgelse om 
seksuelle langtidskonsekvenser af omskæring. 
Denne eftermiddag vil overlæge og adj. profes-

sor Morten Frisch præsentere resultaterne 
af undersøgelsen, diskutere dens styrker og 
svagheder samt illustrere, hvor svært det kan 
være at trænge igennem med kontroversielle 
budskaber uden at blive filtret ind i mistænke-
liggørelse og brutale personangreb.  

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
/ Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Win-
ther & Bo Møhl
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Kære læsere!
Det er en realitet, at der er væsentligt 
flere piger på Panum, end der er fyre. 
Endvidere er det almindeligt kendt, 
at piger ofte har flere, og langt større, 
problemer end drenge har.
Derfor vil MOK i denne uge behandle et 
reelt, og meget alvorligt problem, som 
plager en af Panums kvindelige studer-
ende, vi kalder hende Anja Merete. I det 
følgende vil MOK fortælle Anja Meretes 
historie, og komme med en række løsn-
ingsforslag til hende.

MOK's pigespalte

Anja Meretes problem

Anja Merete er vendt glad tilbage til Panum og har 
haft en rigtig god ferie, med lækker mad og masser 
af god rødvin. Desværre har Anja Merete haft lidt 
for travlt med at feste og dase i solen, til at dyrke 
motion og tænke på formen.
Hun må derfor nu med sorg i sinde konstatere, at 
hun har taget på. 3 KG!!!
Det dårlige er, at hendes mave nu buler ud over 
bukselinningen, og hendes lår er begyndt at blævre. 
På den lyse side er hendes bryster blevet større!
(Anja Merete har kontrolleret, og hun er ikke 
blevet gravid)
Anja Merete står nu i sit livs dilemma: Skal hun tabe 
sig, og få sin form tilbage, eller skal hun beholde de 
ekstra kg og de større bryster?

MOK's pigespalte kommer her med en række løsn-
ingsforslag, som vi håber kan hjælpe Anja Merete.

Anna Martha & Dennis /MOK-red

"Højtaljede slankende strømpebukser"-
løsningen

MOK's pigespalte har på facebookreklamerne set 
en vældig smart strømpebuks, hvormed man kan 
slanke maven og lårene, uden at tabe kiloeneene.

Vi anbefaler derfor at Anja Merete drøner ud i byen, 
og får shoppet sig et sæt smarte
"Trinny & Susannah - Højtaljet slankende strømpe-
bukser"

Med disse drøn-smarte strømpebukser, bliver alting 
strammet lidt op, og Anja Merete får lov at beholde 
sine større bryster!

Afledningsmanøvren!

Her på MOK's pigespalte tænker vi, at Anja Merete 
kan drage fordel af at aflede opmærksomheden fra  
sin mave og bryster til sin ryg! Dette kunne hun 
for eksempel gøre ved at bære bluser og kjoler med 
nedringet ryg!
MOK mener, det vil være en fordel, hvis man kan se 
toppen af hendes numse, så garanterer vi (næsten) 
at ingen vil bemærke at hun har taget lidt på på 
numsen og maven.

"Få en kage i ovnen"-løsningen!

MOK's pigespalte foreslår, at Anja Merete går ud og 
få smidt en baby ind i maven! Alle ved, at gravide 
kvinder ikke bliver dømt for at være lidt tykke, og 
at de samtidig får markant større bryster!

Ulempen ved denne løsning er, at Anja Merete får et 
barn. Dette kan være dyrt og ødelægge nattesøvnen.

"Vibrér dig slank!"-løsningen

På TV-shoppen har MOK's pigespalte set det her 
smarte mavebælte, kaldet Abtronic x2, som nærm-
est tryller din mave flad!

Beltet påspændes maven, og begynder herefter at 
sætte strømimpulser ind i dine mavemuskler, så de 
bliver stimulerede, og får på magisk vis fedtet på 
maven til at forsvinde, samtidig med at musklerne 
ikke bliver større.

Ulempen ved dette produkt er at det ikke er bevist 
at virke, samt at man skal rende rundt med et fjollet 
bælte som fører fokus til maveregionen!

De Plastikkirurgiske Løsninger

MOK's pigespalte bringer her ikke bare én men 
to kirurgiske løsninger til Anja Meretes problem:

1) Tab vægten, og få dig nogle silikoneimplantater! 
Vægttabet i sig selv kan selvfølgelig være en ud-
fordring, men frygt ej; MOK's pigespalte gennemgår 
dette løsningsforslag i en anden boks.

2) Tag kreditkortet frem, løb glad ned til klinikken, 
og få så suger fedtet væk fra mave, baller og lår!

Vægttabsløsningen!

Anja Merete kan også vælge den klassiske løsning og 
være ligeglad med, at hendes bryster måske bliver 
lidt mindre, så længe hun taber sig på mave og lår, 
så hun igen kan passe sine bukser. De drenge skal 
ikke diktere hvordan hun ser ud!

Den simple og lette måde at tabe sig på er 
selvfølgelig anoreksi! Det er både nemt, man sparer 
penge, og det virker!!

"Kvinde elsk din krop"-løsningen!

MOK's pigespalte foreslår, at Anja Merete lærer at 
værdsætte sin øgede vægt samt større brysterm, og 
husker de vise ord "Pære er også en form!"

Anja Merete skal ikke gå og føle sig deprimeret over 
at hun har taget lidt på. Og hvad så, om hun ikke 
kan passe sine bukser? Det giver da kun en legal 
undskyldning for at SHOPPE!!

Den Videnskabelige Løsning

MOK's pigespalte vil anbefale Anja Merete at tage 
den videnskabelige metode i brug, for at løse sit 
dilemma, om hvorvidt hun skal smide vægten 
igen eller ej.
Tricket er, at hvis hoveddelen af den nyerhvervede 
vægt har sat sig på brysterne, i forhold til mave og 
lår, jamen så er der ingen grund til at tabe sig, da 
bryst/numse-ratioen da vil være øget.
Omvendt, hvis hoveddelen af vægten har sat sig 
på maven og lårene, bør hun overveje at få smidt 
de ekstra kg igen!

En måde hvorpå Anja Merete kan finde ud af dette, 
er ved at veje sine bryster, og sin samlede kropsvægt.
En vejledning i at veje sine bryster findes på
http://www.wikihow.com/Weigh-Your-Breasts

Hvis Anja Merete her finder ud af at hun har brug 
for at tabe sig, læs da endelig videre!

MOK's pigespalte søger altid videre 
efter flere pigeproblemer vi kan løse, 
sådan at pigerne på Panum får en 
bedre hverdag!

Hvis du går derude og har et pige-
problem, du har brug for hjælp til, 
er du meget velkommen til at sende 
en mail af sted til

mok@mok.dk, og markér dem
"Pigeproblemer" i emnefeltet
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Kursus i ryg- og ledundersøgelse

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 8. oktober 2012
 kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Bodil Højbjerg bodil.hoejbjerg@rh.regionh.dk senest 
d. 26. september 2012.
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 1. semester kandidat) 
for at deltage.

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

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

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientin-
struktører. En Patientinstruktør er en patient, der er certificeret 
til at kunne undervise i ledundersøgelse og i dagligdagen med gigt. 
Patientinstruktørerne bruger deres eget liv og led som eksempel. Du 
får derfor mulighed for i mindre grupper dels at undersøge led med 
gigtforandringer, dels høre og tale om at leve med gigt.

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

UNDERVISERE
Reumatolog Kirstine Amris
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Bodil Højbjerg tlf. 3545 5419

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen og  
reumatologisk overlæge Karen Lisbeth Faarvang.

STORT BOGSALG
Alle semestre
- Klinisk ordbog, 16. udgave, 600 kr. 

1. semester
- Kemiske data & oversigter, Jørgen Christoffersen et al, 1. udgave (FADLs forlag)  
 50 kr. 

2. semester
- The Cell, Molecular Biology, 4. udgave, Alberts et. al, 400 kr.
- Histologi, Geneser et al (Munksgaard), 1. udgave, 600 kr. 
- Principles of Medical Biochemistry, Meisenberg et al, (Mosby), 50 kr. 

4. – 5. semester
- Almen patologi, 2. udgave (FADLs forlag), 250 kr. 

6. – 9. semester
- Kirurgisk Kompendium - lommebog, 2. udgave (Nyt Nordisk Forlag), 300 kr. 
- Medicinsk Kompendium - lommebog, 3. udgave (Nyt Nordisk Forlag), 300 kr. 
- Akutte medicinske tilstande, 7. udgave (Gyldendal), 50 kr. 
- Operative Surgery, Oxford handbook, 2. udgave, 200 kr. 
- Clinical Surgery, Kumar & Clark, 2. udgave (Elsevier), 200 kr. 
- Basisbog i Medicin og Kirurgi, 3. udgave (Munksgaard), 200 kr. 
- Subjektivt og Objektivt – anamnese, undersøgelse og journal, 2. udgave (Munks 
 gaard), 150 kr. 
- Infektionssygdomme og mikrobiologi, 1. udgave (Gyldendal), 150 kr. 
- Clinical hematology, Oxford Handbook, 3. udgave, 200 kr. 

10. semester
- Akut psykiatri - skadestuepsykiatri, 1. udgave (Gyldendal), 75 kr. 
- Rusmidlernes biologi – om hjernen, sprut og stoffer 2004 (Sundhedsstyrelsen),25  
 kr. 
- Retsmedicin, 2. udgave (FADLs forlag), 350 kr. 
- Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, 4. udgave (FADLs forlag), 400 kr. 
- Børne og ungdomspsykiatri, 2. udgave (FADLs forlag), 275 kr. 
- Psykiatri – en grundbog, 2. udgave (Munksgaard), 200 kr. 
- Den basale neurologiske undersøgelse – DVD, 10 kr. 
- WHO ICD-10, Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (Munksgaard),  
 13. udgave, 150 kr. 

11. semester
- Øre- næse- halssygdomme, hoved- og halskirurgi, 11. udgave (Munksgaard), 450  
 kr. 
- Praktisk oftalmologi, 2. udgave (Gads forlag), 350 kr. 
- Klinisk dermatologi og venerologi, 2. udgave (Munksgaard), 350 kr. 

12. semester
- Rådgivningshåndbogen, til fagfolk om prævention og abort, 1. udgave, 25 kr. 
- Praktisk pædiatri, 2. udgave (Munksgaard), 350 kr. 
- Almen praksis – symptomer, diagnose og behandling 2008, 50 kr. 
- Den akutte patient, 1. udgave (Munksgaard), 200 kr. 
- Almen medicin, 2. udgave (Munksgaard), 250 kr. 

Afslag i pris ved køb af flere bøger. Kom med bud!
Kontakt Helle Søholm Skovsen på tlf. 2877 0229 eller mail helle.soholm@gmail.com
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VESTKOMMUNERNES IDRÆTSKLINIK PÅ GLOSTRUP SYGEHUS
SØGER NY MEDARBEJDER HURTIGST MULIGT

Jobbet består primært i at booke tider pr. telefon i tiden fra 16.30-18.00 og modtagning af patienter fra 16.00-20.00. 
Fra 18.00 til 20.00 vil der være mulighed for at komme med ind til undersøgelser af patienterne og der kan opnås stor 
erfaring i kliniske undersøgelser. 
Alt i alt ca. 5 timers arbejde om ugen i tidsrummet 15:30-20:30, fordelt på tirsdag eller torsdag. 
Klinikken er lukket i skoleferier.
Lønnen er 155 kr. i timen + feriepenge.
Send en kort ansøgning til lbr@ishoejby.dk hurtigst muligt. 
For yderligere oplysninger kontakt:

Leif Braunstein
Kan kontaktes på tlf. 28 55 97 12 

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 blodprøvehåndtering på RH m.v. Der kan 
bl.a. kompenseres økonomisk, ved at indgå i grup-
pen og dermed få adgang til data og publikation, ved 
OSVAL II m.v., men dette efter aftale.

Send mail hvis du er interesseret til stensballe@rh.dk

 basisbog
 i diagnostiske fag
redigeret af henrik s. thomsen

Tværfaglig grundbog for medicinstuderende i de diagnostiske 
fag. Bogen supplerer Basisbog i Medicin og Kirurgi med faglig 
baggrund for diagnostisk strategi, og samlet set er lærebogs-
sættet uundværligt på den medicinstuderendes bogreol.

kr. 469,00 (vejl.) 288 sider

læs mere på www.munksgaard.dk
her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

nYHed
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FADL’S FORLAG

K
KIrurgI

redigeret af

Arne Borgwardt / Michael Borre

Jens Jørgen Elberg / Vibeke Hjortdal

 Leif Panduro Jensen / Keld Lauritsen 

Jens-Christian Sørensen

FADL’S FORLAG

M
MedIcIn

LærerBOg

redigeret af

Bo Baslund / Ulla Feldt-Rasmussen

Jens Kastberg / Per Soelberg Sørensen

 Køb den i din 
nærmeste boghandel

www.fadl.dk/forlag

— to store grundbøger 
lander snart nær dig ...

Til din efTerårs-
kollekTion
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AlbaHus vægter vi følgende værdier højt: Professionalisme i forhold til brugere, samarbejde og opgaveløsning, en åben og anerkendende 
holdning til alle aspekter af arbejdet og dine kollegaer, samt en tro på at vi – via rådgivning og behandling – kan skabe konstruktiv forandring 
såvel i det enkelte menneske berørt af seksuelle overgreb, som i samfundet generelt. 

 søger frivillige rådgivere 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for mennesker berørt af seksuelle overgreb og er du 
empatisk og psykisk robust? Så bliv frivillig rådgiver i AlbaHus! 

 
AlbaHus er en selvejende institution, der er  støttet af Socialministeriet. Vi yder rådgivning og 
psykologisk behandling til mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. AlbaHus 
henvender sig bredt til både unge og voksne, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, 
mennesker med krænkende adfærd, pårørende og fagfolk.  
 
Som frivillig i AlbaHus har du sammen med et team af frivillige rådgivere ansvar for at rådgive vores  
brugere pr. telefon, chat, mail og ved personligtfremmøde.  
 
Vi ønsker frivillige rådgivere med:  

 Stor empati, tolerance og en god evne til at lytte  
 Faglig interesse for den seksuelle overgrebsproblematik  
 Interesse i at arbejde med den motiverende samtale (Motivational Interviewing) og 

løsningsfokuseret metode 
 Uddannelsesmæssig baggrund inden for det psykologiske, sociale eller sundhedsfaglige felt  
 Gerne rådgivningserfaring  
 Lyst til at arbejde mindst en gang om ugen i tidsrummet mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 

9-12 eller onsdag , torsdag kl. 16-19 eller mandag kl. 13.30-16.30 samt deltage i supervision og 
opkvalificering 

 
Vi tilbyder:  

 Et spændende og udfordrende arbejde med mulighed for at hjælpe udsatte mennesker  
 Oplæring og løbende efteruddannelse inden for feltet  
 Supervision ved psykolog  
 Foredrag og seminardage med relevante fagpersoner 
 Daglig sparring med enten psykolog eller erfaren rådgiver 
 Tæt samarbejde i et engageret, tværfagligt team, der vægter godt psykisk arbejdsmiljø højt  

 
Kunne du tænke dig at arbejde som frivillig rådgiver i AlbaHus, så send en mail med ansøgning og CV 
til: sha@albahus.dk eller på papir  til: AlbaHus, Prinsesse Maries Allé 14, st., 1908 Frederiksberg C. 
Mærket: Frivillig rådgiver.  Der er ansøgningsfrist  11. september 2012. Vi holder ansættelsessamtaler i 
uge 37 & 38 og afholder obligatorisk introforløb d. 26. og 27. september. Begge dage fra kl. 10-16. 
Bemærk, vi stiller krav om indhentning af børneattest. 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for 
mennesker berørt af seksuelle overgreb og 
er du empatisk og psykisk robust? Så bliv 
frivillig rådgiver i AlbaHus!

AlbaHus er en selvejende institution, der 
er støttet af Socialministeriet. Vi yder 
rådgivning og psykologisk behandling til 
mennesker berørt af den seksuelle over-
grebsproblematik. AlbaHus henvender 
sig bredt til både unge og voksne, der er 
eller har været udsat for seksuelle over-
greb, mennesker med krænkende adfærd, 
pårørende og fagfolk.

Som frivillig i AlbaHus har du sammen 
med et team af frivillige rådgivere ansvar 
for at rådgive vores

brugere pr. telefon, chat, mail og ved per-
sonligtfremmøde.

Vi ønsker frivillige rådgivere med:

• Stor empati, tolerance og en god evne 
til at lytte
• Faglig interesse for den seksuelle over-
grebsproblematik
• Interesse i at arbejde med den motiver-
ende samtale (Motivational Interviewing) 
og løsningsfokuseret metode
• Uddannelsesmæssig baggrund inden for 
det psykologiske, sociale eller sundhedsfa-
glige felt
• Gerne rådgivningserfaring
• Lyst til at arbejde mindst en gang om 
ugen i tidsrummet mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag kl. 9-12 eller onsdag , torsdag 
kl. 16-19 eller mandag kl. 13.30-16.30 samt 
deltage i supervision og opkvalificering
Vi tilbyder:
• Et spændende og udfordrende arbejde 
med mulighed for at hjælpe udsatte men-
nesker
• Oplæring og løbende efteruddannelse 
inden for feltet
• Supervision ved psykolog

• Foredrag og seminardage med relevante 
fagpersoner
• Daglig sparring med enten psykolog eller 
erfaren rådgiver
• Tæt samarbejde i et engageret, tværfa-
gligt team, der vægter godt psykisk arbe-
jdsmiljø højt

Kunne du tænke dig at arbejde som frivil-
lig rådgiver i AlbaHus, så send en mail 
med ansøgning og CV til: sha@albahus.
dk eller på papir til: AlbaHus, Prinsesse 
Maries Allé 14, st., 1908 Frederiksberg 
C. Mærket: Frivillig rådgiver. Der er 
ansøgningsfrist 11. september 2012. Vi 
holder ansættelsessamtaler i uge 37 & 38 
og afholder obligatorisk introforløb d. 26. 
og 27. september. Begge dage fra kl. 10-16. 
Bemærk, vi stiller krav om indhentning af 
børneattest.

AlbaHus vægter vi følgende værdier højt: Professionalisme i forhold til brugere, samarbejde og opgaveløsning, en åben og anerkendende 
holdning til alle aspekter af arbejdet og dine kollegaer, samt en tro på at vi – via rådgivning og behandling – kan skabe konstruktiv forandring 
såvel i det enkelte menneske berørt af seksuelle overgreb, som i samfundet generelt. 

 søger frivillige rådgivere 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for mennesker berørt af seksuelle overgreb og er du 
empatisk og psykisk robust? Så bliv frivillig rådgiver i AlbaHus! 

 
AlbaHus er en selvejende institution, der er  støttet af Socialministeriet. Vi yder rådgivning og 
psykologisk behandling til mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. AlbaHus 
henvender sig bredt til både unge og voksne, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, 
mennesker med krænkende adfærd, pårørende og fagfolk.  
 
Som frivillig i AlbaHus har du sammen med et team af frivillige rådgivere ansvar for at rådgive vores  
brugere pr. telefon, chat, mail og ved personligtfremmøde.  
 
Vi ønsker frivillige rådgivere med:  

 Stor empati, tolerance og en god evne til at lytte  
 Faglig interesse for den seksuelle overgrebsproblematik  
 Interesse i at arbejde med den motiverende samtale (Motivational Interviewing) og 

løsningsfokuseret metode 
 Uddannelsesmæssig baggrund inden for det psykologiske, sociale eller sundhedsfaglige felt  
 Gerne rådgivningserfaring  
 Lyst til at arbejde mindst en gang om ugen i tidsrummet mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 

9-12 eller onsdag , torsdag kl. 16-19 eller mandag kl. 13.30-16.30 samt deltage i supervision og 
opkvalificering 

 
Vi tilbyder:  

 Et spændende og udfordrende arbejde med mulighed for at hjælpe udsatte mennesker  
 Oplæring og løbende efteruddannelse inden for feltet  
 Supervision ved psykolog  
 Foredrag og seminardage med relevante fagpersoner 
 Daglig sparring med enten psykolog eller erfaren rådgiver 
 Tæt samarbejde i et engageret, tværfagligt team, der vægter godt psykisk arbejdsmiljø højt  

 
Kunne du tænke dig at arbejde som frivillig rådgiver i AlbaHus, så send en mail med ansøgning og CV 
til: sha@albahus.dk eller på papir  til: AlbaHus, Prinsesse Maries Allé 14, st., 1908 Frederiksberg C. 
Mærket: Frivillig rådgiver.  Der er ansøgningsfrist  11. september 2012. Vi holder ansættelsessamtaler i 
uge 37 & 38 og afholder obligatorisk introforløb d. 26. og 27. september. Begge dage fra kl. 10-16. 
Bemærk, vi stiller krav om indhentning af børneattest. 

MOK's drengespalte
Kære kammerater!

Det er en realitet, at der er væsentligt færre 
drenge end piger her på Panum. Det betyder 
jo at der er meget færre drenge til at håndtere 
de tonsvis af pjattede petitessepigeproblemer, 
som de hundredvis af tøsebørn vælger at smide 
over på os.
Derfor vil redaktionens to ypperste mandfolk, 
PJ og Kasper, forsøge at lette byrden for en af 
vores stolte, men for tiden noget nedslåede, 
medmandfolk, Christoffer Vildrup. Chr. V's 
kæreste, Anja Merete, har nemlig overbeby-
rdet stakkels Christoffer med sit evindelige 
whineri, og han kan simpelthen ikke klare 
det længere.

Christoffer V's problem:

Chr. V elsker sin kæreste meget, meget højt, 
og sætter især pris på hendes flotte, friske og 
ungdommelige former. Han elsker at snige sig 
op på hende og give hende et insisterende kys 
i nakken, samtidig med at han giver hende et 
bestemt og trygt klem på patterne - som enh-
ver mand kan lide at gøre. Men på det seneste 
er Anja Merete begyndt at skubbe ham lidt 
væk, med den forklaring at hun ikke længere 
er tilfreds med sin krop. Det viser sig nemlig at 
hun er utilfreds med at hun over den seneste 
tid har taget lidt på - primært på patterne. 
Chr. V er UTROLIGT glad (YEEEAHHH!!!) 
for AM's forstørrede fortrin, og ønsker ikke 
at hun skal tabe sig igen, af frygt for at fedtet 
skal rasle af de elskede patter. Han ønsker 
derimod at hun skal knytte sylten og lade 
ham befamle hende igen - det er vel ikke for 
meget at kræve??

Her følger et par tips til, hvordan Christoffer 
kan få AM til at elske sin krop lige så meget 
som han elsker den.

Løsning 1:

Det er redaktionen bekendt, at AM faktisk anv-
ender ret stærke briller/kontaktlinser. Det kunne 
jo være en idé at tage de okulære hjælpemidler fra 
hende, således at hun ikke har en ærlig chance for 
at se de sølle par kilo, som hun har taget på - out 
of sight, out of mind! Derudover gør denne løsn-
ing det også meget nemmere for Chr. V at snige 
sig op på hende.
Her er et billede af en lækker dame. SKÅL!

Løsning 2:

Christoffer kan købe en ny 
badevægt, og få Blarkus til at 
hacke den, således at den altid 
viser 3kg mindre end det reelle. 
Det vil være et direkte, hånd-
gribeligt bevis på at AM ikke 
skal tabe sig yderligere. Hvis AM 
fatter mistanke og begynder at 
ville bruge den gamle badevægt 
igen kan Chr. V forvirre hende 
ved at bede hende om at fortælle 
om hvor meget hun  hader sine 
kvindelige kolleger - det skal nok 
få hende til at glemme alt om 
mistænkelige badevægte.
Her er en lækker dame i en læk-
ker bil. SKÅL!

Løsning 3:

Omvendt psykologi. Christoffer skal simpelthen bare begynde 
at insistere på AM's vægttab mere end hun selv gør. Det gør 
han gennem henslængte og subtile kommentarer som: "er det 
egentlig på tide med en salataften, skat?", "jeg synes det er SÅ 
frækt når du går i stramt tøj", "puha, der er sgu ikke noget som 
en aftenløbetur, skal du med, puttegris?", "jeg synes sgu at du 
er blevet fed, gider du ikke lige tabe dig, fede-Dorit?". Det er 
også en god idé at give hende rent fysiske hentydninger, som 
fx at begynde at lege ekstra meget med hendes mavefedt, helst 
så det begynder at blævre den smule det nu kan. Derudover 
kan han, næste gang hun rider ham, begynde at jamre over 
at han er bange for at få en bækkenfraktur hvis hun fortsæt-
ter, og at hun da også må være helt udmattet efter sådan at 
have møvet sig op og ned i 30 sekunder. Her er et billede af 
en lækker dame med guns. NED MED SVINET!

Af PJ og Kasper/MOK-red



1414 basisgrupper
INTROMØDE...
...som frivillig til IMCC Sundhed for Alles KON-
FERENCE: ’Sundhed for alle? – Udokumenterede 
migranter i det offentlige sundhedssystem’
Er du kreativ? Er du praktisk? Er du måske bare 
nysgerrig eller interesseret i emnet? VI har brug 
for DIN hjælp til at arrangere konferencen, som 
afholdes d.10.november 2012. Vi er godt i gang 
med planlægning, men jo flere vi er, jo bedre kan 
det blive. 
D.4.september kl.17-20.30 inkl. aftensmad (vi 
gir’), med introduktion og møde fra kl.17-19 og 
arbejde i arbejdsgrupper efter vi har spist. Vi holder 
det i studenterhuset ved Panum (link til kort: http://
map.krak.dk/m/96ymq).
Kom! Vi glæder os til at se dig.

INTRODUCTION MEETING for volunteers for 
the IMCC Health for All KONFERENCE: ’Health 
for All? – Undocumented migrants in the Danish 
public health system’
Are you the creative kind? Are you the practical 
one? Are you curious or interested in the subject? 
WE need YOUR help to arrange this conference, 
which is due on the 10th of November 2012. We are 
already planning a lot of stuff, but the more, the 
merrier – it will give us opportunities to do more?
The 4th of September from 5-8.30 p.m. including 
dinner (On ous), with introduction and meeting 
from 5-7p.m. and working in groups after dinner. 
The meeting is in student’s house by Panum-insti-
tute (link to map: http://map.krak.dk/m/96ymq).
Looking forward to see you!

Månedsmøde i PUFF 
11. september kl. 17:00 afholder PUFF efterårets 
første månedsmøde. 

Emnet er: 

Nye regler i forbindelse med forskningsåret

Ligeledes vil vi præsentere efterårets aktivitetskal-
ender i PUFF. 

Som altid er PUFF vært for lidt kage og kaffe.

Alle er velkommen.

Vi ses

SAKS siger velkommen til et nyt 
semester!

Husk det første Månedsmøde: 

Tirsdag d. 11. September 2012 
Kl. 16.15 
Studenterhuset, store mødesal!

Alle er velkomne til at kigge forbi! Mødet starter 
med en introduktion til de nye SAKS’ere. 

SAMS byder alle velkommen!

• Vil du vide mere om hoveduddannelsen i almen 
medicin?
• Vil du vide mere om de syv lægeroller, der lægges 
vægt på til samtalen?
• Vil du møde formanden for Forum for Yngre 
Almenmedicinere (FYAM)?
• Vil du høre om hans egen vej til almen medicin?
• Vil du møde studerende med interesse for Almen 
Medicin?

- Så kom til semesterets første SAMS-månedsmøde, 
hvor formanden for FYAM, Christian Vøhtz, kom-
mer og fortæller om hoveduddannelsen, de syv 
lægeroller og om hans egen vej til almen medicin. 
Derudover skal vi tale om, hvordan vi kan udbygge 
samarbejdet mellem SAMS og FYAM. Der vil være 
rig mulighed for at stille spørgsmål om livet som 
yngre almenmediciner.
Vi skal også tale om Årsmødet på Hindsgavl Slot, 
Lægedage i Bella Center samt planlægge datoer for 
semesterets foredrag og meget mere. 
Det bliver som altid super hyggeligt, og der vil 
være the/kaffe og lækker kage! Alle semestertrin 
er velkomne. 

Mødet holdes torsdag d. 6. september kl. 17 i 
SAMS’ lokale på 1. sal i Studenterhuset.

- Vel mødt! 

90% af alle forskningsmidler bliv-
er brugt på forskning i sygdomme 
som rammer 10% af verdens 
befolkning !

… Disse økonomiske midler bliver rettet mod 
sygdomme som rammer mennesker i den vestlige 
verden fordi de har råd til at betale for den medicin 
som bliver produceret. Ifølge WHO dør der 10 mil-
lioner mennesker hvert år fordi de ikke har adgang 
livsnødvendig medicin? En medicinsk behandling 
som eksisterer, men som de ikke har råd til eller 
som aldrig når frem fordi den skal opbevares på køl 
eller kun gives iv. af sundhedspersonale?

Vi er en gruppe af studerende fra medicin og CBS, 
som arbejder sammen om at starte en amerikansk 
studenterorganisation ved navn Universities Al-
lied for Essential Medicines (UAEM), som netop 
arbejder på at gøre op med dette ved at:

1 ) Skabe større adgang til livsnødvendig medicin 
i ulande ved ændre på den måde hvorpå univer-
siteterne udformer deres patenter.
2) Sikre at forskningsmidler også bliver rettet mod 
forskning i sygdomme, som rammer mennesker 
i ulande.

Kom til vores stiftende generalforsamling onsdag 
d. 5/9 kl. 17.00 – 19.00 i studenterhuset eller til 
vores første månedsmøde onsdag d. 19/9 kl. 17.00 
v– 18.00 i lokale 29.01.32 på Panum.

For mere information : www.uaem.dk eller co-
penhagen@uaem.dk 

Studenterklubben er lukket 
meeeeen.....

Husgruppen kører stadig på!

Der vil være fredagbar fredag d. 
7. september og masser af andre 

arrangementer i løbet af semestret.

mere info følger i næste uge.
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!
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Valg i FADL 

FADL, Københavns Kredsforening har 
2.700 medlemmer. Foreningen er dannet 
med det formål at varetage de lægestude-
rendes økonomiske og faglige interesser. 
Foreningens øverste myndighed er Repræ-
sentantskabet, der blandt andet vælger en 
daglig ledelse - Bestyrelsen - og fastlægger 
de store linjer for det, der sker i Kredsen.

Repræsentantskabet vælges hvert år i ok-
tober. I denne folder kan du få svar på de 
fl este spørgsmål, du måtte have omkring 
dette års valg af nyt Repræsentantskab.

En ny måde at vælge på
Måden vi vælger Repræsentantskab på, er 
fastsat af generalforsamlingen i et såkaldt 
Valgregulativ.
Du fi nder valgregulativet på www.fadl.dk 
under Københavns Kredsforening.

I foråret vedtog vi et nyt valgregulativ, der 
indebærer en del ændringer i måden, vi 
vælger Repræsentantskab på. Den væ-
sentligste fornyelse er, at vi er gået fra at 
holde valg mellem lister til at gennemføre 
et egentligt personvalg. Du skal altså nu 
stemme på de personer, du mener bedst 
kan repræsentere dig og dine synspunkter.

Hvornår afholdes valget?
Valget afholdes over 5 hverdage afsluttede 
med Generalforsamlingen.
I år starter valget mandag den 8. oktober 
kl. 8.00, og det afsluttes på Generalforsam-
lingen, der holdes fredag den 12. oktober 
kl. 17.00 i Lægeforeningens hus, Domus 
Medica, Kristianiagade 12, 2100 Køben-
havn Ø.

Hvor mange skal vælges og hvordan?
Der skal vælges 21 til Repræsentantskabet 
og ind til 7 suppleanter. Alle medlemmer 
af FADL, Københavns Kredsforening, kan 
deltage i valget. De opstillede kandidater 
fremgår af stemmesedlen, som du kan få 

udleveret i Kredsforeningens sekretariat, i 
baghuset på Blegdamsvej 26, 2200 Køben-
havn N, i tidsrummet mandag – torsdag 
kl. 8.00 – 17.00 og fredag kl. 8.00 – 15.00 
samt på selve generalforsamlingen.

Du kan stemme på op til 10 kandidater 
på stemmesedlen. Stemmer du på fl ere, er 
din stemmeseddel ugyldig.

De 21 kandidater, der får fl est stemmer, er 
valgt til Repræsentantskabet. De efterføl-
gende (ind til 7) er suppleanter.

Hvem kan stille op?
Alle medlemmer af FADL, Københavns 
Kredsforening kan stille op til valget. 

Hvis du gerne vil stille op, skal du udfylde 
og underskrive en opstillingsblanket. Den 
kan du få udleveret i Sekretariatet, eller 
du kan downloade den fra www.fadl.
dk. Opstillingsblanketten skal afl everes 
personligt i Sekretariatet, og du får en 
kvittering for, at du har indleveret den 
rettidigt. 
Opstillingsfristen er den 25. septem-
ber 2012 kl. 12.00.

Kandidater har mulighed for at afl evere 
en tekst (max. 200 ord) og et billede i god 
kvalitet (pasfotostørrelse). Materialet skal 
sendes via mail til ehp@fadl.dk senest den 
27. september 2012 kl. 12.00

Hvem der stiller op, vil komme til at 
fremgå af stemmesedlen på www.fadl.dk, 
ved opslag i Sekretariatet og i et særligt 
Valg-MOK, der udkommer den 3. oktober 
2012.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?
Når generalforsamlingen er slut den 12. 
oktober, tælles stemmerne op af valgud-
valget. Resultatet af valget off entliggøres 
under generalforsamlingsfesten, og det 
bringes på www.fadl.dk og i MOK den 16. 

oktober.

Hvem kontrollerer valget?
Bestyrelsen udpeger to valgkontrollanter, 
som er stemmeberettigede, men ikke selv 
stiller op ved valget. Ønsker du at klage 
over forhold ved valgets opgørelse, skal 
det ske senest den 18. oktober.

Hvordan kan man få mere at vide?
Der afholdes to informationsmøder om 
valget og Repræsentantskabets arbejde 
henholdsvis den 12. september og den 18. 
september. Begge møder afholdes i FADL-
huset, Blegdamsvej 26, kl. 17.00. Vil du 
vide mere om valget, eller overvejer du at 
stille op, er det en god idé at deltage i et af 
disse møder.
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FADLs Lægevikarkurser - efterår 2012

Så starter endnu et semester og derfor 
ligeledes endnu en sæson for FADLs læge-
vikarkurser. I år kan vi byde velkommen 
til en ny underviser i Psykiatri, Simon 
Ploug Gartner, som I forhåbentlig vil tage 
godt i mod. 

Endvidere vil nogen af jer lægge mærke til, 
at kemigangen på et tidspunkt bliver revet 
ned således, at undervisningen formentlig 
vil blive afholdt i de pavilloner, der opfø-
res som erstatning. Information om dette 
følger senere via kursussystemet.

Da dette er tredje sæson for vores kursus-
system, vil garantien omkring 3. gangs-
forsøg gælde. Det betyder, at hvis du ikke 
har fået tildelt en kursusplads ved lod-
trækning på et givent kursus (f.eks. Akut 
medicin) de to forrige sæsoner, vil du have 
førsteret til kurset. I praksis kommer dette 
til at foregå ved, at de med tredjegangs til-
melding kan vælge den givne kursustype 
efter ”først-til-mølle-princippet” fra tilmel-
dingsstart. Dette sker på lige fod med de 
andre medlemmer i samme situation.

Det skal understreges at dette altså KUN 
gælder de medlemmer, der to sæsoner, 
TRODS tilmelding, IKKE er blevet tildelt 
kursusplads på et givent kursus, og kun 
for den givne kursustype (f.eks. Akut Me-
dicin). Systemet har automatisk registreret 
jeres forsøg så i behøver ikke foretage jer 
andet end at tilmelde jer.

Følgende datoer er gældende for tilmel-
dingen til efteråret:

• Mandag d. 3. sep. (kl.12.00) og 
mandag d. 10. sep. (kl.12.00): 
Tilmelding til kurser på fadl.dk

• Tirsdag d.11. sep: 
Lodtrækning med tildeling af 

kursuspladser (max to pr. medlem)
• Fredag d. 14. sep. kl. 12.00:

Deadline for betaling

• Mandag d. 17. sep:
Frigivelse af resterende kursuspladser 
med daglig lodtrækning

Tilmeldingen vil som de forrige sæsoner 
foregå over tilmeldingssystemet via nettet. 
Tilmeldingen kan fi ndes på www.fadl.
dk under fanen ”For medlemmer/Kurser/
Kurser i København”. Ved login første 
gang, benyttes de sidste fi re cifre af ens 
cpr-nummer som kode. Husk ligeledes 
at opdatere mailadresse og semestertrin. 
Kursusplanerne vil endvidere blive tilgæn-
gelige på fadl.dk.

Som tidligere kan du ved første lodtræk-
ning max. tilmelde dig fi re kurser og 
max. blive tildelt to pladser.  Fra d. 17. 
september vil der blive åbnet for eventuelt 
resterende kursuspladser, hvor man kan 
blive tildelt yderligere kursuspladser. 

Følgende regler vedr. tilmelding gør sig 
gældende:

• Har man søgt en given kursustype 
(f.eks. Akut medicin) tre sæsoner uden 
tildelt plads, vil man automatisk blive 
tildelt plads på det gældende kursus 
efter først til mølle princippet.

• Det er ikke muligt at deltage i et 
kursus, man tidligere har deltaget i.

• Betaling skal falde senest tre dage efter 
tildelt kursusplads. Ved manglende 
betaling bortfalder pladsen. Betaling 
foregår via kursussystemet.

• Ved manglende fremmøde på betalt 
kursus vil kursisten blive registreret 

som ikke-deltaget og vil ikke kunne 
tildeles kursusplads på gældende 
kursus igen. Forhindret fremmøde skal 
derfor meddeles til FADL.

God semesterstart!

Mathias Melgaard Hansen
FADL,  Københavns Kredsforening
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Are you bored?
Why don’t you try to connect the dots!

Can you hardly keep your eyes open?

connect the dots!
Are you kinda hungry?

DOTS!!!

Kasper/MOK.red.
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VT KURSER (INKL.BVT) 
EFTERÅR 2012 

 

 
HOLD C 

Orientering Onsdag 10/10 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 11/10 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 13/10 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 14/10 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 15/10 16.30-20.30 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 16/10 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 18/09-12 
Lektion 3*: Tirsdag 23/10 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 24/10 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 25/10 16.30–18.30 HVH 
   18.30-20.30 HVH    
Prøve*: Mandag 29/10 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: 17/10,18,10,22/10 eller 23/10 
2 dage på følgevagt: 3+4/11 eller 10+11/11  
  
HOLD D 

Orientering Onsdag     31/10 16.30-17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 01/11 16.30-20.30 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 03/11 09.30-14.00 HVH  
 Søndag 04/11 09.30-14.00 HVH 
Lektion 4:  Mandag 05/11 16.30-20.30 HVH  TILMELDINGSFRIST: 
Lektion 5: Tirsdag 06/11 16.30-20.30 HVH  TIRSDAG DEN 02/10-12 
Lektion 3*: Tirsdag 13/11 16.30-21.00 HVH  KL. 10.00 via 
 Onsdag 14/11 16.30-21.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Torsdag 15/11 16.30–18.30 HVH   
   18.30-20.30 HVH  
Prøve*: Mandag 19/11 16.30-18.45 HVH    
   18.45-21.00 HVH 
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 
8 timer på operationsgang: 07/11,08/11,12/11 eller 13/11 
2 dage på følgevagt: 24+25/11 eller 1+2/12  
     
 
 
 

Underviser til VT-kurset
Vagtbureauet søger nye underviser til venti-
latørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og 
har du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som 
kan begynde med at undervise i Efterår 2012 med 
oplæring på efterårets kurser.

Undervisningen er både teoretisk med cases og 
praktisk med relevante øvelser, hvortil der benyttes 
en intensivstue på Rigshospitalet. Der er stor mu-
lighed for selv at tilrettelægge indholdet af under-
visningen og være med til at udvikle kurset. Udover 
undervisningen på modulerne, skal alle undervisere 
medvirke ved afholdelse af prøver; typisk tre gange 
pr. semester. Vi tilstræber at de enkelte undervisere 
kan vikariere på andre moduler i tilfælde af sygdom. 
Undervisningen begynder september 2012. 

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye 
tiltag på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du 
er aktivt arbejdende ventilatør og din erfaring skal 
overvejende stamme fra intensivarbejde, mange 
timer på et hjemmehold er mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfar-
ing – Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved 
ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 331,10 
kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire-seks VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske 
Astrid R. Bruun mail ab@fadl.dk

Ansøgningsfrist:
Fredag den 31. august 2012 kl. 10.00
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 36 
på vagtbureauet

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske 
Astrid R. Bruun Tlf. 3524 5408

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

3 børneventilatører søges til hold 4301 på Rigshospita-
lets Neonatalafdeling med oplæring fra september og 
vagtstart i september, oktober eller november. 
Vi er et hold på 15 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro-, hjerte- og 
kirurgiskteam). Du vil som børneventilatør hos os 
komme til at varetage pasning af typisk 2-4 børn. 
Pasningen inkluderer pusling, sygepleje, stuegang, 
blodprøvetagning, forældrekontakt m.m. Du vil især 
komme til at passe for tidligt fødte børn, børn født af 
mødre med diabetes, samt børn i CPAP. Vi arbejder 
især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens 
dage.

Kvalifikationskrav:
- Min 250 VT-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.
(Der er som regel 40 % av og 60 % nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding  
   på 4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og 
afdelingen, skal du kunne blive på holdet min 1 år.
- Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
- 5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning. 

Ansættelsessamtaler afholdes på Rigshospitalets 
neonatalafdeling afd. 5021.

Ansøgningsfrist:
Torsdag d. 30. August 2012 kl. 10.00 via fadlvagt.
dk – for medlemmer – ledig hold – mærke ” 4301”. 

Ansættelsessamtaler vil ske fredag d. 7. september kl. 
9-12, og aktuelle ansøgere vil blive ringet op onsdag 
eftermiddag.

Skriv gerne en motiveret ansøgning inkl. hvilke hold 
du evt. tidligere har arbejdet på samt hvilken måned 
du vil foretrække at starte.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder:
Trine Witzner Hessel på mail
xzp420@alumni.ku.dk

Praksis i Indre by søger
en vikar for lægesekretær

Vi er en lægepraksis i Kbh. Indre by, med 3 praktiserende 
læger, uddannelseslæge, ofte studenter, sygeplejerske og 
sekretær
Hovedparten af vores patienter er unge studerende, 
børnefamilier. Rare patienter! Vi har et godt dynamisk miljø. 
 
Vi har 2 lægestuderende ansat men vil gerne have en yder-
ligere lægestuderende der har lyst til at træde til når vores 
sekretær eller sygeplejerske er på kursus eller holder ferie.
Dvs. ca. 12 uger om året i alt. Arbejdet starte ultimo sep-
tember 2012.

Arbejdstid:
Arbejdstiden vil primært være 9-14. der vil finde oplæring 
sted. 
 
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod patienter, 
telefonpasning (tidsbestilling og afgivning af prøvesvar). 
Afhængig af kompetencer kan arbejdsopgaverne udvides 
(vaccinationer, blodprøver, ekg-tagning) 

Krav:
• Bestået 6. semester
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansøgningsfrist: mandag den 3. september 2012 kl. 08.00 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
”Praksis Indre by”
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SPV-hold 4404 søger 1 nyt medlem. 

Arbejdet foregår på neurologisk afdeling, Glostrup 
hospital, hvor vi if. m. udredning for epilepsi moni-
torerer patienter med video- og EEG-optagelse. Ar-
bejdsopgaverne omfatter overvågning af patienten, 
sørge for udstyret fungerer, observationer og test 
under anfald samt i varierende grad at medvirke til at 
fremprovokere anfald hos patienterne. Overvågningen 
foregår hovedsageligt via computere på vores kontor 
overfor sengestuen. Du får et stort personligt ansvar 
i et meget selvstændigt arbejde, et godt tværfagligt 
samarbejde med læger, sygeplejersker og neurofys. 
ass., og på vagterne er der ofte god mulighed for at 
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2323historien om t-rex
Jaja, onkel PJ har jo aldrig været bleg for at fortælle 
en lille historie, så her får I historien om t-rex'en 
Malthe. Malthe har det nemlig så svært så svært, 
og det har han på grund af hans umåde korte arme. 
T-rex føler sig udenfor, fordi han ikke kan lave de 
samme ting som junglens andre dinosaurer.

Han kan fx ikke slå sten, saks, papir om at male 
dinosaurernes hus

Og det er han jo rigtig dårlig til, med de korte arme

Han kan heller ikke spille fløjte

Eller ro en robåd

Bueskydning er han heller ikke så god til. Stakkels, stakkels Malthe.

Han kan ikke engang bruge tandtråd, 
så han lugter hæsligt ud af munden. 
Åh hvor er det synd for Malthe.

Eller få sine ting ud af slik- og sodavandsautomaten

Det kniber også med guitaren

Og på bassen går det slet ikke

Men ukulelen har den helt rigtige størrelse, 
så nu har Malthe endelig fundet noget, som 
han er god til - og det skal du nok også :-)
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5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 
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Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
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Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
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307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
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HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
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Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 
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4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
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408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
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11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
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Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
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202 27. aug  kl. 12.04 LU 
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408 29. aug kl:12.12 LU 
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411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
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Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
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Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
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506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
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Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
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308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 
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Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
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309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
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507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
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7. Semester: 
 
TA 
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Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 
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Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 
 
 
 
5. Semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 12. Sep kl. 09.00 TA 
502 12. Sep kl. 09.04 TA 
503 12. Sep kl. 09.08 TA 
504 12. Sep kl. 09.12 TA 
505 12. Sep kl. 10.00 TA 
506 12. Sep kl. 10.04 TA 
507 12. Sep kl. 10.08 TA 
508 12. Sep kl. 10.12 TA 
509 12. Sep kl. 10.16 TA 
510 12. Sep kl. 10.20 TA 
 
6. Semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  4. Sep kl. 09.00 TA 
HER 4-6 4. Sep kl. 10.00 TA 
HVH 7-9 4. Sep kl. 11.00 TA 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

info@scorebogen.com eller 
mød op til fredagsbaren d. 7.! 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger ;) 
 
KRH hold 1-3           30. aug kl. 09.00 TA 
KKA hold 4-6           30. aug kl. 10.00 TA 
KKK hold 7-9           30. aug kl. 11.00 TA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Gentofte  10. sep kl. 12.00 TA 
Helsingør  10. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  10. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  10. sep kl. 12.00 TA 
Bornholm  10. sep kl. 12.00 TA 
Halmstad  10. sep kl. 12.00 TA 
Hvidovre  10. sep kl. 14.00 TA 
Nykøbing  10. sep kl. 12.00 TA 
Køge  10. sep kl. 14.00 TA 
Roskilde  10. sep kl. 12.00 TA 
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Børnepsyk           28. aug kl. 12.00 HA 
Rul Voksenpsyk         28. aug kl. 11.00 RH61A 
Rul Neuro     28. aug kl. 10.00 TB 
 
 
 
 
 
 

 

SCOREBOGEN 2012 

Husk en 50'er og et smil! 
 
NYTNYT: Hele Bogen udkommer i 
farver!!! 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. Semester: 
 
3. September: Alle hold under rundvisning med 
deres tutor mellem kl. 10-12.15 

2. Semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 27. aug  kl. 12.00 LU 
202 27. aug  kl. 12.04 LU 
203 27. aug  kl. 12.08 LU 
204 27. aug  kl. 12.12 LU 
205 27. aug  kl. 13.00 LU 
206 27. aug  kl. 13.04 LU 
207 27. aug  kl. 13.08 LU 
208 27. aug  kl. 13.12 LU  
209 27. aug  kl. 14.00 LU 
210 27. aug  kl. 14.04 LU 
211 27. aug  kl. 14.08 LU 
 
3. Semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 29. aug kl. 09.00 TA 
302 29. aug kl. 09.04 TA 
303 29. aug kl. 09.08 TA 
304 29. aug kl. 09.12 TA 
305 29. aug kl. 10.00 TA 
306 29. aug kl. 10.04 TA 
307 29. aug kl. 10.08 TA 
308 29. aug kl. 10.12 TA 
309 29. aug kl. 10.16 TA 
310 29. aug kl. 10.20 TA 
311 29. aug kl. 10.24 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 29. aug kl:11.00 LU 
402 29. aug kl:11.04 LU 
403 29. aug kl.11.08 LU 
404 29. aug kl:11.12 LU 
405 29. aug kl:12.00 LU 
406 29. aug kl:12.04 LU 
407 29. aug kl:12.08 LU 
408 29. aug kl:12.12 LU 
409 29. aug kl:13.00 LU 
410 29. aug kl:13.04 LU 
411 29. aug kl:13.08 LU 
 
 
 

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Alle hold  28. sep kl. 10.00 RH A2 
Int. hold   28. sep kl. 11.00 RH 2.06.1 
 
12. Semester: 
 
Rul 1: 31. aug kl. til undervisning RH 4.06.2 
Rul 2: 31. aug kl. til undervisning RH 
Rul 3: 3. sep kl. 15-17 CSS 7.0.34 
 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
27.september 2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Mandag fra kl. 15-16: 1. oktober ved den gamle 
kantine samt ved de andre fototider. 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 27.september 

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.Nr: 4280 
Konto. Nr: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det .Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com 

Afsluttende kommentar: 

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

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2012 

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

www.Scorebogen.com 

 

basisgrupper


