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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: 

Denne redaktion
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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 NR. 2 UDKOMMER
  Månedsmøde i SEHAT, kl. 16:45, se s. 17

Torsdag: Månedsmøde for SAMS, kl. 17, se s. 17

Fredag: Fredagsbar, se s. 18

Lørdag: Tømmermænd

Søndag: Stilleaften hos Askefar, ingen druk og masser af popkorn

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: Foredragsaften v. Studenterklubben, se s. 7
  Månedsmøde i PUFF, kl. 17, se s. 16

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2Kasper Aa

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

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
STUDENTERKLUBBEN HAR NU VÆRET 
LUKKET I:

121 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

56 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I MOK!
BESØG DEN MIDLERTIDIGE 
STUDENTERKLUB I BYGNING 1.1

NÆSTE NUMMER ER TEMANUMMER OM 
STUDENTERKLUBBEN!
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Som alle studerende på Panum sikkert 
har hørt 1.000.000 gange så er I jo 
cremen af Danmarks ungdom. Prikken 
over I'et. Frodo i Ringenes Herre og 
Commander Adama på Battlestar 
Galactica. I er the shit!

Af: Markus+Dennis/MOK.red.

Som nystartet studerende er der rigtig mange 
indtryk man skal tage til sig. Der er rigtig mange 
oplysninger og man har ikke nogen chance for at 
huske det hele. 

Det er ikke nogen skam at glemme få ting. Her i 
MOK der kan I få nogle gode råd til både nye og 
gamle medicinstuderende. 

Brug denne opslagstavle som hjælp resten af 
studietiden som en hjælpende hånd

redaktionelt
VELKOMMEN NYSTARTEDE STUDERENDE

GODE NOTE HJEMMESIDER
Nedenstående er nogle gode hjemmesider til 
studerende på alle semestrene

• http://manan.dk/
Det er en god hjemmeside med noter til 
alle semestrene 
• http://www.effimedicin.mono.net/
Det er en hjemmeside lavet af Elif som 
indtil videre har noter til og med 6. 
semester
• http://asmabashir.com/
Hjemmeside lavet af Asma bashir som 
indeholder noter til alle semestre.

MEMO-TEKNIK

Det kan ofte være svært at huske alt. 

Som hjælp kan man bruge den klassiske 

memoteknik, ruteplanen:

1) Man starter med at forestille sig sit hus 

eller måske sit barndomshjem. 

2) Forestil dig at du står foran hoveddøren. 

Det er første punkt på din rute.

3) Gå nu ind i huset og lad det første rum 

du kommer ind i, være dit andet punkt i 

ruteplanen. Fortsæt på den måde, indtil du 

har 10 punkter på din ruteplan, som er de 

10 rum, du går ind i.

4) Sæt så det du skal huske ind på hver 

punkt på ruteplanen og BANG så kan du 

huske det hele.

MAD SOM STUDERENDE• Pasta, Pesto, Tun for 2 personer
Køb: 500g Pasta, 1 glas pesto, 2 dåser tun
Tilberedning: Kog pastaen og bland det.
Pris: kr. 27• Karryris for 4 personer Køb: Poseris, karrykrydderi, løg, soya

Tilberedning: Steg løgene i karry og kog 
risene, bland det sammen og til sidst smid 
soya i
Pris: kr. 40• Hotdogs fra IKEAKøb: 1 hotdog + sodavand, 8 hotdogs

Tilberedning: Lad IKEA klare det
Pris: kr. 50

OVERSPRINGSHANDLINGER
Når man læser til eksamen kan det være 
umådelig kedeligt. Derfor er det vigtigt at 
have nogle overspringshandlinger.

Den bedste overspringshandling er helt 
klart http://facebook.com. Der kan du 
følge med i alt hvad dine venner laver på 
facebook og se hvad folk laver der rent 
faktisk har et liv.

Derefter så er der en del hjemmesider:
• http://9gag.com/ - mange sjove billeder
• http://reddit.com/r/
ImGoingToHellForThis - Den helt klar 
sjoveste subreddit.

INFORMATION OM STUDIET
Der er absurd mange informationer 
og det er umuligt at huske det hele. 
Derfor er der en smart måde at finde 
ud af alt om dit studie.

Man går ind på http://KUnet.dk og 
oppe i toppen går du under Enheder og 
vælger den der passer til dig studie.

Det er der alle informationer...

GLOSELISTE

Som universitetsstuderende er der nogle 

nye gloser man bør notere sig, for ikke at 

lyde som en gymnasieelev, og for ikke at 

få hate fra sine ældre medstuderende. En 

kort liste over nogle af disse termer er at 

finde nedenfor:

Klasse = Hold

Time = Undervisning

Lærer = Underviser/forelæser

Lektier = Jeg skal læse

Jeg skal i skole = Jeg skal på uni/bib/til 

undervisning

Klassekammerat = En fra mit hold

Forsøg = Øvelse

Del fra et lig = Et præparat



44 styrende organer
Bygning 9 er væk, bygning 1 forsvinder 
snart, og pavillonen står (næsten) klar

Mens I har holdt sommerferie langt fra bøgerne og 
SUND, er der sket meget på Panum. Bygning 9 er re-
vet ned, og bygning 1 forsvinder også snart. Det be-
tyder, at alle undervisningslokalerne på 1.2-gangen, 
kantinen og en række kontorer flytter til pavillonen, 
der er placeret foran OI-indgangen fra Nørre Allé.
De 15 nye undervisningslokaler i pavillonen står klar 
til semesterstart 27. august. Kantinen i pavillonen 
forventes at åbne i oktober. Nu fungerer satellitkan-
tinen på 2-vandregangen i selve Panum-bygningen.
Indgang til pavillonen foregår via døren midt på den 
side af pavillonen, der vender ind mod Panum.
Der arbejdes på højtryk for at få alle undervisn-
ingslokalerne klar til semesterstart med IT, AV, 
strøm og møbler. De har derfor højest prioritet, 
og pavillonens øvrige lokaler vil først blive fær-
digindrettet umiddelbart efter semesterstart. 
Håndværkerne laver kun støjende arbejde uden for 
undervisningstiden, men der må alligevel forventes 
visse gener (lettere støj, støv, interne trafikpropper 
og manglende skiltning) og at pavillonen fremstår en 
smule ufærdig.

Byggepladsen
De største gener vil imidlertid ikke komme fra selve 
pavillonen, men fra byggepladsen, der ligger lige 
uden for. Nedrivning af bygning 1, udgravning til 

kælder og bortkørsel af jord er de første aktiviteter, I 
vil have udsigt til fra pavillon. Det er hverken sterilt 
eller stille arbejde…
Udbygningen af Panum-komplekset forventes at stå 
klar i 2015.

Er du kørestolsbruger?
Elevatoradgang vil ikke være etableret til semester-
start, men snarest derefter. Er du kørestolsbruger, 
eller har du af andre grunde behov for at benytte en 
elevator for at komme til undervisning i lokalerne, 
så kontakt venligst lokaleadministrationen på drift@
sund.ku.dk. Vi vil forsøge at flytte undervisningen til 
lokaler, der er tilgængelige i kørestol.

Adgang til Panum
Hovedindgangen til Panum er flyttet til Nørre Allé 
(OI-indgangen). Her er døgnåbent, men mellem 17 
og 7 kræver det fremvisning af studiekort at komme 
ind. Den tidligere hovedindgang fra Blegdamsvej 
3b er lukket. I stedet kan adgang til Panum ske via 
trappetårnet, der er etableret mellem Blegdamsvej 
3b og 3c. Her er ubegrænset adgang mellem kl. 7 
og kl. 17. Kl. 17-20 kan udgang dog ske med brug af 
studiekort.

Parkering
Med lukningen af de udendørs parkeringspladser er 
der kommet ekstra pres på parkeringspladserne i 02. 
Al plads i 02 skal nu bruges til parkering, alle kryds-

finérdepoter er nedlagt, og båsene opstribes på ny 
for at skabe så mange parkeringspladser som muligt. 
I alt optegnes 444 parkeringsbåse i 02.
Opstribningen medfører tømning og afspærring i 
etaper pr. farveafsnit i parkeringskælderen.
Hver opstribningsetape varer ca. en uge. Arbejdet 
starter i enden mod Nørre Allé og bevæger sig i fire 
etaper mod Blegdamsvej.

Etaperne forløber (som udgangspunkt) således:
1. Lilla + Orange: Lørdag d. 11/8 – fredag d. 17/8
2. Blå: Lørdag d. 18/8 – fredag d. 24/8
3. Grøn: Lørdag d. 25/8 – fredag d. 31/8
4. Rød: Lørdag d. 1/9 – fredag d. 7/9

Benyt venligst andre parkeringspladser, offentlig 
transport eller cykel.

Alle køretøjer vil blive flyttet, hvis de henstår på 
afspærret område.
Campus Service Sund påtager sig intet ansvar ved 
flytning af forkert / langtidsparkerede biler.
Datoer er med forbehold, da etaperne kan forsinkes 
eller fremskyndes. Den endelige deadline for hele 
projektet er 20/9-2012.
Cykelparkering kan ske i cykelstativerne opstillet 
langs Nørre Allé og Blegdamsvej.
 
Med venlig hilsen
Campus Service SUND

Kære medicinerfæller
Som 3. semesterstuderende vil jeg gerne gøre et opråb og-rør 
mod hensynsløs og uværdig behandling af vor nye bedste ven, 
der tilfældigvis er ankommet i en kasse… i flere dele. Jeg synes 
som minimum, man skal give sin ligemand et navn, hvilket 
tilfældigvis også er lovpligtig i DK. Jeg beder jer derfor, alle 
mine medstuderende og kommende 3. semesterstuderende, 
om at navngive jeres knogleskøre kammerat ved enten Navn-
givning uden dåb, Dåb i folkekirken eller Dåb i et anerkendt 
trossamfund. 
Jeg beder jer overholde loven:

Fornavne
§ 12. Ethvert skelet skal have mindst et fornavn.
Stk. 2. De eller den, der har forældremydigheden  over et 
skelet, skal senest 6 uger efter    knogle-
kassens afhentning give skelettet et fornavn, som skelettet er 
berettiget til efter §§ 13 og 14.

§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den 
liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 
14, stk. 3.
Stk. 2. Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold 
til den, der skal bære navnet. Ministeren for familie- og for-
brugeranliggender kan fastsætte regler, der for transseksuelle 
skeletter gør undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.

§ 14. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender offen-
tliggør en liste over drenge- og pigenavne, der kan tages uden 
godkendelse efter stk. 3.
Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages navne, der er eller 
har været almindeligt udbredt her i landet, samt navne, der er 
godkendt efter stk. 3.
Stk. 3. Efter ansøgning godkendes et navn, der
 1) er et egentligt fornavn,
 2) ikke er uegnet til at blive anvendt som for  
 navn her i landet og
 3) ikke er upassende eller kan vække anstød.
Stk. 4. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan 
fastsætte nærmere regler om offentliggørelse og udformning af 
den liste, der er nævnt i stk. 1, og om de forhold, der er nævnt 
i stk. 2 og 3.

§ 15. Et fornavn kan bortkastes, såfremt den pågældende 
beholder eller tager et andet fornavn.

Hjemmeside for godkendelse af fornavne:
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/soeginavnelister/
godkendtefornavne/

 
Nyeste navne
• Abarna
• Sali
• Rumi
• Reta
• Majad
• Sölvi
• Shwan

Det kan man også hedde
• Mustaf
• Zmilla
• Cajus
• Daniyah
• Mettelene
• Ninel
• Soz
 
Det kan man også også hedde (÷ godkendt)
• Sølvguitar
• Christophpher
• Bone splinters
• Lotusrøv
• Lalandiane
• Absolutlut
• O.m.fl.
 

 På mine og Skat’s vegne (et ifølge familiestyrelsen godkendt 
fornavn til drenge) og for skeletters forgodtbefindende:
Giv nu jeres nye bedste ven et navn. 
Der kan ved tidsbestilling arrangeres navngivningsmøde på 
Panum, hvis du og dit skelet har problemer med at finde det 
rigtige navn.

Venligst Jaris og Skat

gøgl



55CRISSCROSS - russeredition!

HENAD:
 
5. Stort blodkar, som fører blod FRA hjertet 
8. Hvad er to plus to? Bare tag din tid! 
10. Efternavnet på den Andreas, som anses for 
at have grundlagt den moderne anatomi 
12. Dette organ, som man almindeligvis har to 
af, producerer urin 
15. Den del af hjertecyklus, hvor hjertets ven-
trikler trækker sig sammen 
17. Denne lille håndrodsknogle er opkaldt efter 
et oldgræsk improviseret udendørstoilet 
19. Denne Florence står bag så godt som al 
teorien i SPV-håndbogen 
20. Den smukke vejlederdreng Simon Juul kom-
mer fra denne lige så smukke del af Danmark 
22. Denne drop dead gorgeus ginger er rus-
vejleder 
25. Denne færdigret koster 20kr i netto, og kom-
mer til at udgøre en væsentlig del af din kost i 
eksamensperioder 
26. Storhjernens "bageste" lap 
27. Panums førende basisgruppe. Beam me 
up PJ! 
29. Dette knoglefremspring på underarmskno-
glen ulna er opkaldt efter en dansk anatom 
30. Den basisgruppe, som du skal melde dig 
ind i for at få lov at lave gratis kaffe til dine 
medstuderende 
31. Dette hormon giver fx høj hjerterytme, ud-
vidning af pupillerne, forhøjet blodforsyning til 
muskler, og formindsket tarmperistaltik 
32. Et hudområde, som innerveres af et specifikt 
spinalsegment 

NEDAD:

1. Den 10. kranienerve 
2. Smuk smuk vejlederpige 
3. Så mange lungelapper findes i alt 
4. Denne flotte fyr er rusvejleder 
6. Dette lille organ sidder oven på hver nyre 
7. Stort blodkar, som fører blod TIL hjertet 
9. Den store lårmuskel, som kan inddeles i fire 
selvstændige muskler 
11. Det eneste emne i kemi på 1. semester, som 
du ikke allerede har haft i gymnasiet 
13. Den græske bystat mandibula lå i krig med 
denne anden bystat, som derfor har givet navn 
til overkæbeknoglen 
14. Latin for luftrøret 
15. Det danske navn for den lille øreknogle, som 
viderefører lyden ved at banke direkte på det 
indre øres "ovale vindue" 
16. Underkæbeknoglen 
18. Din nye fagforening. Nej, du har ikke noget 
valg. 
21. Det latinske ord for synsnerven 
23. Dit nye yndlingsblad 
24. De allermindste blodkar 
28. Dette hormon udskilles fra hypofysen og 
mindsker urinproduktionen 
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Af Peter "The Widowmaker" 
James / MOK-red



66 studievejledningen

Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne 
omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et 
semester, bliver du også automatisk tilmeldt semes-
terets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig 
yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, 
selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du 
dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Uni-
versitets selvbetjeningssystem på KUnet. Her kan 
du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet 
registreret.
Skal du tilmelde dig en ordinær eksamen uden at 
være tilmeldt undervisningen, kan du gøre det i 
perioden 15. august til 15. september. Bemærk at du 
skal opfylde adgangskravene til eksamen, ved f.eks. 
tidligere at have deltaget i undervisningen. Hvis du 
er i tvivl, så spørg os eller tjek i din studieordning.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og 
søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær 
opmærksom på at hvis du afmelder eksamen, kan du 
ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal altid 
deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før 
man kan deltage i en syge-reeksamen. Derfor er det 
en god ide at tale med en studievejleder, inden man 
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest 
kl. 9 samme dag som eksamen. Senest tre dage efter 
skal en lægeerklæring afleveres til eksamenskon-
toret, hvis man ikke når at aflevere lægeerklæringen 
tæller det som udeblevet til eksamen. 

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i 
sidste hele uge af juli eller første hele uge af februar. 
Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget 
i samme eksamen, eller hvis du har været syg til 
den ordinære eksamen og kan fremvise en lægeerk-

læring. Tilmeldingen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen!

Eksamensforsøg  
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem 
med omtanke. Man kan ikke forvente at få dispensa-
tion til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme 
ind og snakke med os, inden du bruger dit sidste 
forsøg.

Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag 
afmelde sig sin plads på det næste semester. Dette 
gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved 
nogle semestre vil man automatisk blive frataget sin 
plads, hvis dumpning af eksamen betyder, at man 
ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din 
studieordning eller spørg os.

Du kan læse mere om eksamen på KUnet, under 
Mine Enheder, vælg bacheloruddannelsen eller kan-
didatuddannelsen i medicin, vælg eksamen. 

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

OBS OBS! Nye regler vedrørende Kandidatopgave og forskning

Pr. 1. september 2012 er det blevet besluttet at man SKAL holde orlov, hvis man vil indskrives som 
prægraduat forskningsårsstuderende hos PhD-skolen. Det betyder, at man ikke vil kunne deltage i kurser 
eller eksaminer eller få SU i den periode man er på orlov. Kontakt PhD-skolen, hvis du vil høre yderligere 
om dette. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal få finansieret dit forskningsår, kan du prøve at kontakte PUFF eller 
kigge på deres hjemmeside for ideer til fonde og hjælp til fonds-søgning. 
Pr. 1. september 2012 er det også blevet besluttet at alle nu kan forsvare deres kandidatopgave i løbet af de 
to sidste år på kandidatdelen (i stedet for kun på det sidste år) og ingen, uanset om det er på baggrund af 
forskning eller ej, kan forsvare den på det første år af kandidatdelen. Det er en ministeriel beslutning, og 
der kan derfor ikke søges dispensation. Hvis du er i gang med forskning og ikke har bestået første studieår 
på kandidatdelen, skal du kontakte eksamenskontoret.
Husk at PUFF og Studievejledningen for Medicin i samarbejde med Lægeforeningen holder et oplæg om-
kring forskningsår og karrieremuligheder d. 26. september kl. 16.15. Hold øje med MOK og infoskærme for 
yderligere information.

-Studievejledningen for Medicin

Åbningstider på Våd Studiesal i September
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) .

LÆS MERE PÅ 

SIDE 21
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Uge 36: Gode tilbud fra studenterpræsten
________________________________________
Tid og evighed – Velkommen til et nyt semester

Velkommen  til et nyt semester.  Særlig velkommen 
til de nye studerende.  Traditionen tro håber min 
faste med skribent akademisk medarbejder Lise Lotz 
og jeg selv  at kunne adsprede og måske oplyse en 
opvakt læser.  Vi har ikke lavet undersøgelser, men 
antager, at de fleste af vore læsere er opvakte.  Men 
nok snik-snak, vi må til sagen. 
Emnet for dette efterårs føljeton er et fænomen alle 
kender til og som man sjældent har nok af: TID. 
Det er svært at tale og skrive om tiden. Som kirke-
faderen Augustin sagde allerede i år 398, ”Hvad er 
tid? Hvis ingen spørger mig, så ved jeg hvad det er. 
Hvis jeg vil forklare det for den, der spørger, så ved 
jeg det ikke. ” ( Bekendelser, 11. bog , kap. 14). 
For at forklare, hvad tid er, så har vi valgt at mod-
stille det til begrebet evighed.  Det er jo ofte lettere 
at forstå et begreb i forhold til dets modsætning. 
Men om det holder i denne sag, det vil tiden vise.  
Med  begrebet evighed på banen får vi mulighed for 
at lave en teologisk vinkel, og det er jo vores hjem-
mebane.  
Der er mange vinkler på tidsbegrebet. Den psykolo-
giske oplevede tid. Det er den, der kan gå langsomt, 
hvis man keder sig og hurtigt, hvis man er opslugt 
af noget. Tiden som varighed. Det er den vi måler 
med ure. Den hænger nok sammen med forandring 
og død.  Den kosmologiske tid. I dag mener de fleste, 
at tiden begyndte med big bang for ca. 13,8 mia. år 
siden. Dette univers er  altså ikke uendeligt, men har 
en begyndelse. Og den fysiske tid har således også en 
begyndelse.  
Omvendt er der både religiøse og filosofiske skoler, 
der har set tiden som cyklisk, som et hjul.  En uen-
delig gentagelse af det samme.  Vi har årstider, som 
minder om gentagelsen. Og så er der de mere nære 
former for tid, som kvalitetstid, spildtid, eksamen-

stid, tidsrøvere, prøvetid og tidslommer.  
Den måde vi taler om tid på, siger meget om vores 
forhold til tid. Men også om mange andre ting. Vi 
oplever tid som forandring, forfald; men måske 
kommer der også noget til os med tiden.  Sangeren 
og digteren Leonard Cohen  har sagt de berømte ord: 
”There is a crack in everything, that’s where the 
light gets in”. Det kunne bruges om tid og evighed.  
Nu er tiden gået.  Men du kan læse klummen igen 
også digitalt i vores blog http://ku-praest.blogspot.dk/ 
hvor du også kan læse tidligere føljetoner.   
Brug tiden klogt indtil næste uge, hvor vi atter vil 
være at læse i dette organ. 
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
________________________________________
Studietur til Rom, byernes by

Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. Hvis 
du er hurtig, kan du stadig nå at melde dig til en af 
de sidste pladser.
Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studen-
terpræst Stefan Lamhauge Hansen og akademisk 
medarbejder Annette Davidsen deltager på turen.
Der vil blive holdt tre optaktsseancer om hhv. katoli-
cismen, det klassiske Rom og kunsten i Rom. Den 
ene aften vil inkludere fællesspisning med de andre, 
der skal med på rejsen. De tre arrangementer er også 
åbne for dig, der ikke skal med på turen. 
Kontakt evt. akademisk medarbejder Annette 
Davidsen (davidsen@hum.ku.dk eller 53 53 51 31), 
hvis du vil tilmelde dig, eller hvis du vil have flere 
oplysninger.
Tid: 6.-11. November 2012
Pris: kr. 3500,- for studerende
________________________________________
Skammen og selvet – foredrag og debat v. Dan 
Zahavi

Hvad kan skammen lære os om, hvad det vil sige at 

være et selv? Implicerer skam først og fremmest en 
form for selvkritik, eller afslører skammen snarere 
at selvet er en social konstruktion? Bør skam klas-
sificeres som en selvbevidst følelse eller snarere som 
en distinkt social følelse? 
Zahavi vil i sit foredrag undersøge disse spørgsmål 
og diskutere om der er forskel på den skam man 
kan føle på egen hånd og den man kan føle i andres 
nærvær, ligesom jeg også vil komme med et bud 
på forskellen mellem skam, skyld, forlegenhed og 
ydmygelse.
Dan Zahavi: Professor ved Institut for Medier, Erk-
endelse og Formidling og Centerleder for Center for 
Subjektivitetsforskning.
Foredragsaftenen indledes med en temagudstjeneste 
v. studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen
Tid: 11. september kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige 
handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere 
som ressourceperson i forbindelse med fx etiske 
problemstillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com

Kom til spændende kursus 
i “sund” timemanagement 
og stresshåndtering
- lørdag d. 22. september 
kl. 10-15 på Panum

Det er bedre at forebygge end at 
helbrede. Det gælder også stress. 
Heldigvis er der meget, du kan 
gøre!

Som studerende med frivilligt arbejde, 
lønnet arbejde og studie er der altid 
mange jern i ilden på samme tid. Det 
er vigtigt, at stress ikke er et tabu 
på et studie som medicin. Stress er 
uundgåeligt, og i mindre doser behøver 
det ikke at være et problem - hvis det 
bliver håndteret på den rigtige måde! 

At forebygge stress og skabe “sund” 
time-management giver færre syged-
age, et bedre studiemiljø, færre fejl og 
større produktivitet. 

Med dette kursus får du både inspira-
tion og konkrete værktøjer til at 
håndtere og forebygge stress,
 samt redskaber til “sund” time-
management.

Dette kursus henvender sig ikke kun 
til dig, der har oplevet stress, men også 
til dig der bare ønsker at gøre brug af 
nogle simple værktøjer i hverdagen, 
som vil påvirke dit liv i den retning, du 
ønsker dig!

Kurset afholdes af Michael Erichsen, 
som har erfaring inden for coaching, 
undervisning og supervision for både 
virksomheder og privatpersoner, efter 
selv at have haft stress tæt ind på livet.

Kurset er gratis og efter først til mølle 
princippet. Der serveres kaffe/te og 
snacks, frokost skal selv medbringes. 
Der kan være 20-25 deltagere på kur-
set, så skynd dig at tilmelde dig! Folk 
der ikke er medlem af IMCC er også 
meget velkomne til at deltage - men 
medlemmer har fortrinsret. 

 
Her kommer udkastet til programmet:

Kl. 10.00 - Introduktion og gennem-
gang af dagens program.

Kl. 10.15 - Teori omkring stress

Kl. 10.45 - 5 min pause.

Kl. 10.50 - Konkrete øvelser mod 
stress.

Kl. 11.50 - 30 min frokost

Kl. 12.20 - Teori omkring indre lykke

Kl. 13.00 - 5 min pause

Kl. 13.05 - Teori omkring indre lykke 
fortsat

Kl. 13.25 - Øvelser omhandlende indre 
lykke

Kl. 14.50 - Afslutning og spørgsmål

Kl. 15.00 - Slut. 

Nyt Selskab for medicinsk Innovation - Doc:Innovate! 

Nu bliver der skabt et forum for medicinstuderende, yngre læger, sygeplejer-
sker og andre interesserede på Panum, hvor den gode idé står i centrum! 
Har du nogensinde fået en idé til en løsning, et produkt eller en mere effektiv 
arbejdsgang, men ikke vidst hvordan du kommer videre med den? Hvordan får 
man afprøvet om det virker? Hvordan får man kontakt til folk, der kan hjælpe 
med at udvikle ideen og måske endda føre den frem til at blive lanceret som 
produkt? 
Vi sætter fokus på dette, når vi åbner dørene for det nye Selskab for medicinsk 
Innovation - Doc:Innovate! den 25 september i Lundsgård auditoriet fra kl. 
16-18
Her vil der komme en lang række spændende foredragsholdere, der repræsen-
terer de forskellige trin i udviklingen af en idé. Fra opfinderen, over inno-
vationsfremmende organer og frem til investorerne, der kan løfte ideer fra 
koncept til produkt. 

Hvad: Grand Opening Selskab for medicinsk Innovation - Doc:Innovate!  

Hvornår: Tirsdag 25. september kl 16-18

Hvor: Lundsgaard Auditoriet, Panum. 

Program

16:15-16:30 Præsentation af Doc:Innovate! Thomas Sehested og Mads Tern-
drup

16:30-17:15 Idea generation and support Repræsentanter fra de Innovations 
fremmende organer Fonden For Entreprenørskab, Venture Cup, Copenhagen 
School of Entrepreneurship, Next Generation, CIEL  

17:15-17:30 Idea development Venture Capital M.D Peter Damsbo Ventac-
partners

17:30-18:00 Idea example Eksempler på læger der har formået at føre deres 
opfindelse videre fra idé til produkt

18:00-18:30 Networking and registration for 
Doc:Innovate! stiftende generalforsamling d.27 september

Vi håber at se dig!
Mads Terndrup og Thomas Sehested 



88 kredsforeningen

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

Betaling af kontingent
Husk, at der er betalingsfrist for betaling af kontingent til FADLs Kredsforening den 5. 
september 2012. Hvis du er tilmeldt betaling via betalingsservice, trækker vi automa-
tisk pengene fra din bankkonto. 

Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser 
i København startede 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. 

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. De første hold har allerede været på besøg, og vi glæder os til at byde endnu fl ere 
studerende velkommen til FADL.

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. 

Stetoskoper og reflekshamreLægevikarkurser



99kredsforeningen

Valg i FADLs Repræsentantskab 2012

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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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVNS KREDSFORENING 

2012
12. OKTOBER KL. 17.00 HOS 

LÆGEFORENINGEN, DOMUS MEDICA, KRISTIANIAGADE 12

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referenter

3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter

9. Overenskomsten 2013

10. Afslutning af valghandling

11.   Eventuelt (herunder fri debat)
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Vinderholdet løb til sammen i tiden 1:46:09
(fra venstre: Thomas, Kasper, Morten, Martin og PederPigerne fra hold 304 havde lavet et hold sammen

"Formandspose"

Torsdag d. 30/8-12 blev der løbet DHL stafet af FADL's medlemmer. 
Her konkurrerede 11 hårdtpumpede hold i, hvem der var de hurtig-
ste stud.med'ere. Bagefter var der grill, øl, sodavand og hygge. Vi har 
ladet de fleste af billederne tale for sig selv. Tak for en hyggelig dag.

Af Jonas/MOK-red
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SPV Hold 1612, Hvidovre

Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på Hvidovre Hospitals Gastroenhed til at hjælpe med op-
gaver som venflonanlæggelse, akutte blodprøver, EKG og a-gas. Holdet dækker aftenvager 15-23 alle ugens 
dage og dækker ikke helligdage. Vi søger medlemmer til start fra 1. november og 1. december. 

Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme 
og er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, er der ingen plejeopgaver, men mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
Minimum 400 SPV- timer
Have bestået minimum 7. semester
Kunne tage i gennemsnit ca. 4 vagter (+bagvagter) - også i eksamens- og ferieperioder
Skal kunne starte oplæring i hhv. oktober og december.
Gyldigt akkrediteringskort
Tidligere hold- og stikkererfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Jenny Bjerre på jennybjerre@gmail.com eller 
mobil 31957313. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. september 2012 kl. 10. Via Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.
dk. 
Motiveret ansøgning, da der vi blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 38.

Hold 1614 på Klinisk Neurofysiologisk Afdeling 

Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfordrende miljø, med søde arbejdskollegaer og
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling søger et nyt medlem med tiltrædelse hurtigst 
muligt. 

Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter afdelingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.)

Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde består i at udføre MEP (Motorisk evokerede poten-
tialer) selvstændigt sammen med en anden FADL-vagt fra holdet. Vi har fortrinsvis vagter tirsdag - onsdag 
og fredag fra hhv. 8.00 – 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. én vagt om ugen, samt én til 2 
bagvagter om måneden.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne flere
Har bestået 4. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid (mindst et år)
Kan deltage i oplæring slut september start oktober. 

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 11. sept. 2012 kl. 10.00  Via. www.fadlvagt.dk.- ledige hold-mærke”1614”. 
Samtaler holdes uge 37-38

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til holdleder Snorre Hagen mps257@alumni.ku.dk

Nyt hold til Pacemaker ambulatoriet på Rigshospitalet

Ambulatoriet har i perioden:
Mandag den 17.septemer til den 31. december 2012
Brug for et FADL hold som kan hjælpe med opgaverne i ambulatoriet. 

Arbejdsopgaverne:
Holdet bliver tilknyttet Pacemaker Ambulatoriet afsnit 2012 og afsnit 8523. 
Arbejdsopgaverne vil være udførelse af arbejds-ekg, påsætning af Holter-båndoptagere, optagelse af signal-
averaged ekg. I det omfang der er tid til yderligere skal man hjælpe til med patienterne, som kommer til 
kontrol af pacemaker (ikke aflæsning, men de praktisk opgaver i den forbindelse).

Arbejdstid: 
Hverdage kl. 08.30-14.30
dog ikke ferieperioder, som f.eks. uge 42 og uge 52

Oplæring:
Der vil blive planlagt oplæring når holdet er samlet.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne flere
Har bestået 5. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. september 2012. kl. 10.00 Via. www.fadlvagt.dk.- ledige hold-
mærke”Pacemaker”. 
For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til Astrid R. Bruun FADLs vagtbureau ab@fadl.dk eller 
35245408

SPV-hold 4404 søger 1 nyt medlem. 

Arbejdet foregår på neurologisk afdeling, 
Glostrup hospital, hvor vi if. m. udredn-
ing for epilepsi monitorerer patienter med 
video- og EEG-optagelse. Arbejdsopgaverne 
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 læse ved eget skrivebord på kontoret, 
når du er blevet fortrolig med arbejdet.

Vi forventer af dig, at du i høj grad er i 
stand til at arbejde ansvarligt, selvstændigt 
og problemløsningsorienteret, da du det 
meste af vagten vil være den, der bedst 
kender udstyret, din funktion og patienten. 

Vi er et lille hold, der er meget velfunger-
ende og selvkørende, specielt pga. en stærk 
kollektiv ansvarsfølelse, hjælpsomhed og 
fleksibilitet indbyrdes og særdeles pligtop-
fyldende holdmedlemmer, og vi forventer, 
at du bidrager med samme indstilling og 
egenskaber.

Oplæring vil finde sted i form af to lønnede 
følgevagter á fire timer samt en dag i 
epilepsiklinikken. Yderligere forefindes der 
løbende lønnet undervisning fra de forskel-
lige afdelinger, vi har kontakt med.

Arbejdstid:
Aften- og nattevagter på hverdage i ulige 
uger. Funktionen har lukket på helligdage 
og i sommerferien.

Krav:
Du skal kunne deltage i oplæring i uge 39
Min. 250 SPV-timer
Bestået 4. semester
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne tage 4 vagter om måneden.
Lavt semestertrin foretrækkes
Det forventes, at du kan blive på holdet 
min. 1 år.

Løn: CARD-holdløn

Yderligere oplysninger: 
Kontakt midlertidig holdleder Tanvir Bari 
på tlf. 50579448 / mail: bari.tanvir@gmail.
com

Ansøgningsfrist: Mandag d. 10. 
september kl. 10.00. Tilmeldinger der 
indeholder motiveret ansøgning af relevant 
længde opprioriteres.

Ansættelsessamtaler vil finde i uge 37 eller 
uge 38. 
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Lægevikar hold i Psykiatrien Vording-
borg søger to nye holdmedlemmer. 

Hvis du er interesseret i et alsidigt job på et 
nyopstartet hold psykiatrien i Vordingborg 
så kig efter her:
Holdet arbejder sammen med forvagten i 
den akutte modtagelse, hvor vi hjælper med 
de lægefaglige opgaver. Bl.a. modtagelse 
af patienter til indlæggelse og vurdering, 
besvarelse af opkald fra lægevagt eller 
andre vedr. lægefaglige henvendelser, samt 
lægearbejde i vedr. indlagte patienter. 
Arbejdet er meget selvstændigt, spændende 
og lærerigt. 

Oplæring:
• Oplæring i oktober. Der er tre lønnede 
oplæringsvagter.

Arbejdstid:
• Alle ugens dage fra kl. 14.00-22.00. 

Krav:
• Skal være holdsat på 10. semester
• Min. 200 FADLvagt timer og gerne anden 
klinisk erfaring.
• Gyldigt akkrediteringskort 
• Interesse for psykiatri
• Skal kunne afholde minimum 4 vagter pr. 
mdr. også i eksamensperioder
• Motiveret ansøgning til holdleder

Løn:
I henhold til FADLs overenskomst for læge-
vikarer. Der er en times lønnet transporttid 
hver vej, samt billetten betales. 

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 13. sept. 2012 Kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige 
hold- Mærke ”Vordingborg”
Samtaler vil blive afholdt i de efterfølgende 
dage. Første holdmøde 17/9. 
Yderligere oplysninger: Holdleder Trine 
Roth på trineroth@gmail.com eller tlf: 
61349297.

 
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  
     
 
 
 

vagtbureauet

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger nye medlemmer med start fra 1/11 og 
1/12.

Vi er et hold på ca. 15 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-9.00) i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle 
årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Vi 
indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. 
Erfaringen er god at have med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for supervi-
sion, når tiden byder sig.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er 
lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt bestået eksamen i psykiatri (10.sem).
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times varighed.
• Mulighed for at komme til samtale i starten af oktober.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 1. oktober 2012 kl. 12.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Simone Bendix Eibye, lrh611@alumni.ku.dk 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.
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1616 Basisgrupper
MedicinerRådets 
Intro-møde 2012
Til alle medicinstuderende på Panum:
Synes du noget ikke fungerer som det burde i 
din undervisning? Er undervisningmaterialet 
for dårligt? Eller har du bare lyst til at lære 
mere om hvordan DU kan påvirke din egen 
undervisning?
Så kom til introduktionsmøde i Mediciner-
Rådet. Vi er en gruppe medicinstuderende 
som repræsentere dig i studienævnet og 
arbejder for at være vores talerør overfor 
underviserne, så vi kan få den bedste mulige 
undervisning.

Intromøde foregår kl. 19.00-20.00 i Stu-
denterhuset ved siden af Panum (lige op ad 
byggepladsen), på 1. sal i MedicinerRådets 
lokaler. 

MedicinerRådets 
månedsmøde
MRs første månedsmøde er tirsdag d. 4. sep-
tember kl. 18.00-20.00 i MRs lokaler. (altså 
efter BOGMARKED)
Alle er velkomne; fra 1. til 12. semester og 
hovedpunkterne på mødet bliver:
- Hvad skal MRs sætte fokus på i efteråret 
2012?
- Valg af studerende til udvalg for klinisk 
undervisning (=indflydelse)
- Fastlægning af dato for MRs Julefrokost og 
Generalforsamling

Dagsordenen bliver:
1. Formalia
2. Kort orientering ved formanden efterfulgt 
at diskussion af MRs strategi for efteråret 
2012
3. Planlægning af efterårets MR-program, 
inkl. Generalforsamling og Julefrokosten 
(wup, wup!)
4. Valg af personer til udvalg (pga. at vores 
kære Line Engelbrecht er blevet læge)
5. Kort status på semestrets BOGMARKED
4. Tilbagemelding fra udvalg og bestyrelsen
5. Evt.

Med venlig hilsen
MedicinerRådet, medicinerraadet@google-
groups.com

Månedsmøde 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Månedsmøde i PUFF 

11. september kl. 17:00 i store mødesal på Panum 
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.

Her vil vi også præsentere aktiviteterne i dette 
semester. 
Alle er velkommen.

Vi ses

Er du også interesseret i psykiatri?

Så kom med til PMS intromøde tors-
dag d. 20/9 kl. 17.00 i store mødesal i 
studenterhuset. 
Vi holder et kort møde med introduk-
tion til PMS og begyndende planlægn-
ing af efterårets arrangementer. Efter 
mødet bestiller vi mad og drikke og 
hygger os :)
Så, hvis du er interesseret i psykiatri 
eller bare har lyst til at vide mere om, 
hvem vi er, og hvad vi laver i PMS, så 
kom med til en hyggelig og uforplig-
tende aften. Alle er velkomne, og vi 
glæder os til at se Jer!

PMS – Psykiatrigruppen for Medicin-
Studerende

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, kommer 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, Læged-
age 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 semester-
trin er velkomne.
Mødet holdes torsdag d. 6. september kl. 17 i 
Studenterhuset (mødelokalet i stuen – ind ad 
døren og til venstre!).

Vel mødt!
M
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                       Vil du være med i PIPPI? 
 

  
 
 
PIPPI står for Pædiatrisk Interessegruppe På Panum 
Instituttet. Vi er en lille hyggelig gruppe med efterhånden 
mange medlemmer, der interesserer os for børn og 
børnelægespecialet.  
 
Vi arrangerer omkring 8 spændende foredrag og 2 
halvdagskurser årligt. Derudover afholder vi nogle 
planlægningsmøder med aktive medlemmer ca. 2 gange 
pr. semester. 
Vi vil meget gerne sørge for at der kommer nye til hele 
tiden med nye ideer og forslag til forbedring. Alle er 
velkomne uanset semestertrin. 
 
Vil du gerne være med i PIPPI, eller kunne du tænke dig at 
blive mere aktiv så skriv til pippi.kbh@gmail.com, mød op 
til næste foredrag og/eller kom til næste 
planlægningsmøde d. 18. September kl. 16-18 (info følger) 
Vi vil glæde os til at se dig! 

Basisgrupper
 

 

 
PIPPI Foredrag 

 
 

”Børn med kræft” 
v/ Kjeld Schmiegelov, Børneonkologisk afd., Rigshopitalet 

  
Onsdag d. 12. September kl. 16.30 

- i store mødesal (ved kantinen) 
 

 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alle er hjertelig velkommen! 
Foredraget består af to sessioner af 30 minutters varighed, der vil være 

kaffe/te og kage imellem sessionerne. 
-Se mere på vores facebook gruppe  

 

 Månedsmøde 
Onsdag d. 5. September 2012  

kl. 16:45 – 18:30 
(Lille mødesal, Panum) 

 

Dagsorden for månedsmødet 

 

1) Bestyrelsen byder velkommen 

2) Valg af ordstyrer og referent 

3) Projektgrupper 

 Projekt Sundhedsformidling /Urfan 

 Det troende patient /Fawad 

 Semesterstarts-gruppe /Maliha 

 Kommende arrangementer /Fawad 

4) Foredrag og månedsmøder det kommende halvår. 

5) Økonomi - Status 

6) Eventuelt 

 Checkliste/Drejebog om PR på Panum. 

 Fælles middag (muligvis for Eid-ul-Adha) 

 1. November 2012 – 10 års Jubileum. 

 

Vel mødt! 

Sehat Bestyrelsen 

 

MOK søger ny praktikant. Se 
bagsiden for mere information. 
Vi glæder os til at høre fra dig.
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STUDENTERKLUBBEN
SUND-FREDAGSBAR på RUST
Fredag den 7. september rykker fredagsbaren ned på RUST, 
og Idéen er at vi kan holde gadefest foran RUST med DJ, 
bajere og niceness inden vi rykker indenfor og danser til vi 
finder hende eller ham den søde, eller vi bare ikke kan holde 
balancen selvom vi ligger ned!
Der bliver sat anlæg op i gaden fra 13.00 hvorefter en 
blanding af nye og gamle Panum Resident DJ's smider nogle 
lækre fredagstoner på. Så kom og fest med 
13 - 17: Femerling
17 - 18: Fred TP
18 - 21: Ernesto & Femerling 
21 - 22: Street Freet
22 - 23: Lawaetz

Så hiv din Læsemakker, og en hvilken som helst anden 
person, under armen og kom ned forbi Guldbergsgade og 
giv den gas til den lyse morgen!

Kærlighed fra Festudvalget.

JEG VIL VÆRE MED I DET DER 
STUDENTERKLUBBEN....
Vil du også være med til at gøre studielivet sjovere 
for dine medstuderende? Så kom til introduktion i 
Studenterklubben på følgende tidspunkter:

Mandag d. 10/9
Mandag d. 17/9
begge dage kl. 15.30 til ud på aftenen

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

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

basisgrupper

SCOREBOGEN 2012
Husk en 50'er og et smil!

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.
 
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 fredags-
baren d. 7.!

8. semester: Vigtige forelæsninger ;)

Herlev hold 5+6 OG Bispebjerg hold 
8+9 
  6. sep kl. 11.00 Haderup
Bispebjerg hold 7 6. sep kl. 11.00 TA
 
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  

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 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 gam-
le 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.septem-
ber

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 ven-
ligst 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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"Jeg har valgt at  
bruge tid på at  
gøre en forskel for  
mennesker, der  
står i deres livs  
måske sværeste 
situation" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livslinien har i mange år været et trygt og eftertragtet sted at opnå praksiserfaring i rådgivning af mennesker 
i krise. Mange læger og medicinstuderende har siden 1995 styrket deres kommunikations- og rådgivnings-
færdigheder gennem telefon- eller netrådgivning og har efterfølgende kunnet skrive 'Rådgiver på Livslinien' 
på deres CV. 
 
Som frivillig på Livslinien hjælper du mennesker i krise til at se andre løsninger end selvmordet. Vi giver dig 
en solid grunduddannelse som telefon- eller netrådgiver, en masse engagerede og dygtige kolleger, re-
gelmæssig supervision og tilbud om videreuddannelse og temaaftener.  
 
Rådgivningen varetages fra gode lokaler i Nyhavn i København.  
 
Du skal kunne engagere dig helhjertet gennemsnitligt 4 timer om ugen. Ansøgningsfrist den 11. septem-
ber 2012. Læs mere på www.livslinien.dk - send ansøgning til frivillig@livslinien.dk 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Livslinien søger rådgivere 



2020 annoncer

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. 

Har du lyst til at engagere dig i arbejde med global sundhed i et bredere 
perspektiv? Synes du det er vigtigt at sætte global sundhed på den politiske 
dagsorden? Kunne du tænke dig at kombinere frivilligt arbejde med projekter i 
udviklingslande samt en travl hverdag i København?  Ønsker du at blive en 
del af et netværk med ligesindede og samarbejde med organisationer som 
DANIDA, ENRECA, EU samt vores partnere i udviklingslande?  

Så meld dig ind i Globale Læger via vores hjemmeside www.global-
doctors.org, hvor du også kan læse mere om organisationen og vores 
projekter. Et års medlemskab koster 250 kr. og inkluderer nyhedsbreve, 
spændende workshops og medlemskab i en NGO sammensat af mennesker 
med baggrund indenfor lægevidenskab, folkesundhed, sygepleje, 
international sundhed og mange flere. Du kan også finde organisationen på 
Facebook ved at søge på Globale Læger. Du er også velkommen til at 
kontakte os via mail@globalelaeger.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig! Venlige hilsner Globale Læger 

	  

Frivillige søges til ny type le-
ktiehjælp på børneonkologisk 
afdeling på Rigshospitalet

Din indsats er afgørende
Som lektiehjælper på børneonkologisk afdeling 
er du med til at sikre, at unge cancerpatienter 
mellem 15 og 18 år får den nødvendige faglige 
støtte, så de efter endt behandlingsforløb kan 
vende tilbage til deres uddannelser på bedst mulig 
vis. Desuden vil du komme til at lave en masse 
relationsarbejde for at reducere de unges følelse 
af ensomhed ved at lade dem indgå i fællesskaber 
under deres indlæggelse. 
Du skal være god til samvær med unge, udvise 
empati og forståelse for deres situation, og have 
overskud til de svære samtaler, når behovet 
opstår. Desuden skal du være fagligt velfunderet, 
da de unge primært kommer fra gymnasiale 
ungdomsuddannelser. 
 

Dit udbytte – de unges gevinst
- Du vil blive uddannet og grundigt forberedt på 
at indgå som frivillig lektiehjælper
- Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en 
forskel i de unges hverdag
- Du har indflydelse og medansvar og kan være 
med til at sætte dit præg på projektets fremtid

Det praktiske
Du skal som frivillig kunne arbejde minimum to 
eftermiddage om måneden og deltage i løbende 
supervision og uddannelse. Første uddan-
nelsesdag afholdes onsdag d. 19. september kl. 
18.30, hvor det er obligatorisk, at alle deltager. 
Du skal være fyldt 18 år. Lektiehjælpen ligger i 
første omgang mandag og onsdag i tidsrummet 
14.30-17.30. Du skal desuden kunne binde dig til 
projektet i minimum 6 måneder. 
Send en ansøgning og dit CV pr. mail til aktiv-
itetsansvarlig Lea Lindgren på lea_lindgren@
hotmail.com, senest  tirsdag d. 11. september. 
Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 37 
og starten af uge 38.
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Kirstine Karnov, Malin Nylander  
og Anders Rehfeld

M u n k s g a a r d

Histologi
kompendium

GENESERS HISTOLOGI & 
HISTOLOGI KOMPENDIUM

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

Videreførelsen af klassikeren Histologi – på et molekylær-
biologisk grundlag suppleres af et helt nyt kompendium.

Genesers histologi præsenterer læseren for en letforståe-
lig og meget grundig fremstilling af både cellebiologi og 
den almene og specielle histologi.

Histologi kompendium følger samme kapitelstruktur som 
Genesers histologi, og undervejs henvises der til figurer i 
bogen. Desuden indeholder kompendiet en spotvejledning 
til almen og speciel histologi. De tre forfattere bag kom-
pendiet er alle medicinstuderende, der selv har undervist i 
histologi.

300 sider

Kr. 298,-
(vejl.)

761 sider

Kr. 998,- 
(vejl.)

annoncer

Kære medstuderende

Jeg har opholdt  mig en del  i 
studenterhuset her den seneste 
måneds tid og jeg har oplevet 
toiletstandarden gå ned i takt med 
at byggepladsen er blevet større. Jeg 
har dog langt om længe fået udviklet 
en rutine for toiletbesøg i stueetagen i 
elevatorenden (dvs. hvis man går ud af 
køkkenet, så de to toiletter til højre). 
Så hvis der er andre derude, som har 
samme skidevaner som jeg, så kan man 
gøre følgende for både at have dejligt 
toiletophold og få rene fingre bagefter:

Man starter selvfølgelig med at vælge 
ét af de to toiletter. Her vælges så 
det med vindue af to årsager; 1) det 
uden vindue er klammere, 2) så er 
der dagslys og man kan se ud på 
byggeriet. Efter ryggen er tømt, så 
står man nu over for et problem, som 
der desværre ikke er så meget at gøre 
ved: der er kun sandpapirsudgaven af 

panums toiletpapir (I ved, det uden 
riller, enkeltlag og gråligt), men det 
er der ikke noget at gøre ved. Efter 
fuldent, måske lettere smertefuld 
tørring, så trækker man bukserne op 
og skal nu vaske hænder. Her opstår 
næste problem: Sæbedispenseren 
virker ikke inde på det udvalgte toilet 
(eller på det fravalgte, for den sags 
skyld)! Man er derfor nødt til med sine 
bakteriehænder at låse døren op ud til 
håndvasken i ”valggangen”. Her er der 
både vand og sæbe, hurra! Her tænker 
man så, at alt er godt.. Men hov, næh! 
Papirsrullen gider ikke levere papir, 
da det sidder fast derinde. Herfra har 
man så to muligheder; 1) gå tilbage 
til det nystinkende toilet med vindue, 
hvor der bare står en 
papirsrulle, hvor man 
selv skal rive stykker 
af, eller 2) gå ind på 
det fravalgte toilet, 
hvor papirsrullen 
sidder perfekt i sin 

dispenser.

Så  er  to i letbesøget  overstået 
succesfuldt! Og man har ene mand fået 
brugt begge toiletter og håndvasken 
udenfor. Held og lykke med dejen.

Mvh med.studerende.

gøgl
Godt råd angående toiletbesøg i studenterhuset



2222 Horoskoper

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Pga. de der tre stjerner der står sådan lidt nordligt 
på en linje ca, vil denne uge for dig være domineret 
af en voldsom enthusiasme for mongolsk strubesang. 
Du vil få svært ved at løsrive dig fra dine nye 
musikalske interesse og fokusere på studiet. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
En stiv kuling fra nordvest lokker dig til søs. Du 
kommer til at bruge denne uge på de syv (7) have, 
med en smuttur til mos sø på torsdag. Selvom du ikke 
kommer til noget undervisning pga. dine maritime 
interesser, får du læst en masse. God vind!

Vædderen
20. marts - 19. april
"I denne uge vil der ske utroligt meget i dit liv. Du 
vil blive inviteret på skattejagt af en enarmet 
glasstøber. På dette eventyr vil du møde dit livs 
store kærlighed, redde en skolebus fyldt med brit-
tiske folkeskoleelever og finder et gammelt skrin 
med magiske egenskaber. På tirsdag vil du så finde 
skatten og dit liv vil for altid være forandret til 
det bedre." er hvad du læser i dit horoskop. Der sker 
ingenting. Overhovedet.

Tyren
20. april - 20. maj
Mars vil påvirke din stedsans. Du vil gå forkert ofte 
og på pinlige tidspunkter. Dette resulterer muligvis  
i at du møder din fremtidige kæreste. Hvis du her 
en kæreste resultere det muligvis i at du støder ind i 
ham/hende på et upassende tidspunkt. Det kommer 
han/hun sig ret hurtigt over.

Tvillingerne
21. maj - 20. juni
Tvillingerne står på linje med vædderen, så du vil 
ikke opleve det helt store, du vil måske falde over 
en ny tv-serie som du til at starte med ikke bryder 
dig så meget om, men efter et par afsnit synes du 
faktisk den er rigtigt sjov.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du tager ikke ugens horosop til dig. Der stod heller 
ikke noget vigtigt.

Løven
22. juli - 22. aug.
Dine lottonummre i denne uge er 2, 4, 15, 18, 19, 23 
og 75. Ingen garanti. Studiet vil gå okay, men du vil 
gå glip af en vigtig forlæsning pga. et hamstershow 
på nørrebro.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Venus vil påvirke dig og give dig en masse krea-
tiv energi. Dette vil udmønte sig i at du skaber et 
rejsende hamster cirkus. Du vil dog ende med at 
lave en Penkowa og reklamere for omkring tusind 
gnavere du ikke kan gøre rede for. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
I denne uge er orions bælte lidt stramt, så du får en 
voldsom trang til at spise salat. Efter et par dage 
med en strikt salat kur, får du en voldsom trang 
til fedtrand. I sidste ende går det hele nok lige op. 
Ingen panik

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Din initiale enthusiasme for studiet har nu lagt 
sig, og du bliver overvældet af had til din egen  
tilværelse. Efter et par øl i fredagsbaren synes du 
dog, at det nok skal gå, så du gør egentlig ikke noget 
for at ændre din situation. Well played.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Vinkelen mellem to paralelle linjer er nul, så i denne 
uge starter du til springgymnastik. Det er sundt, 
men du smadre et ligament efter et rullefald.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Denne weekend står i meta'ens tegn for stenbukken. 
Du vil lave mange ting som der samtidigt allerede 
er den ting du laver. Meta. Det er ikke sikkert du vil 
forstå det, men prøv. Der er mange gode jokes der.
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En kammerat har skrevet til os

Lad os kalde ham Jonas. Han har følgende 
problem:
Jonas landede for 5 måneder siden den niceste 
russer, lad os kalde hende PJ. Ordentlige madder, 
afbleget hår og rige forældre – WINNING! Men 
nu er hun ellers startet på 1. semester, og nu er 
det begyndt at gå brat nedad. Det viser sig nemlig 
at PJ er kommet på hold med en eller anden 
pubertetssvans, som bruger alle sine vågne timer 
på at lægge an på Jonas’ dame, i stedet for at 
navngive sine ikke eksisterende brysthår. Det pis-
ser ham virkelig af, og han er ikke helt sikker på 
hvad han skal gøre ved det. Han kan ikke rigtig 
bede PJ om at stoppe med at se ham, for de går 
jo på hold sammen – og så sagde hun vist et eller 
andet om at hun kendte ham fra børnehaven og at 
de har været venner engang eller et eller andet af 
de random lort som lækre russerpiger lukker ud. 
Men – hvad skal han gøre?

Inden vi svarer på det spørgsmål får du lige 
et billede af nogle lækre damer der snaver. 
YEEAAHHH.

Løsning 1:

Tæsk. Tørre tæsk til tumpen tuder. Trykspark 
til tindingerne. Takedowns. Tredive trælår. 
Det burde sætte sådan en klovn på plads. Helt 
optimalt får det "Kasper" til at droppe ud og få sig 
et fuldtidsjob i 7eleven på Sankt Hans Torv, hvor 
Jonas kan vise PJ frem hver eneste fucking dag.

Her er et billede af nogle lækre damer som slås. 
WIN!

Løsning 2:

Slap aaaaf Jonas, du piver som en tøs, det er jo 
bare en russer, han har ingen fucking chance for 
at tage din dame. 

Tag dig en bajer og tjek den her truck ud. SKÅL!

Løsning 3:

The bro trap. Bliv ven med ham, og hvis han så 
fortsætter med at lægge an på din dame, så kan 
du bare sige "bro... for realz? lægger du an på min 
dame? bro, not cool....". Og så stopper han! Hvis 
ikke, se løsning 1. BOOM!

Løsning 4:

Bliv "feeder". Begynd at made PJ op, så hun 
bliver for fed til at Kasper gider at lægge an på 
hende. Når hun så er blevet så fed at du ikke 
gider banke mødommen længere op i hende, så 
lader du hende bare sejle i sin egen sø. Se evt. 
løsning 1 og byt "Kasper" ud med "PJ".

Her er den sidste lækre dame i den her uge.

Aagaard og Peter James takker af. SKÅL!

PJ’s problem:
Pernille Jahrntsøe er en ung pige på 20 år, som lige er startet 
på 1. semester. Hun har lige været på rustur, og det har været 
en rigtig sjov og lidt vild tur. Hun blev student fra Gammel 
Hellerup Gymnasium i 2010. PJ har altid gerne villet være 
læge, så for 5 måneder siden tog hun til lukfest i den gamle 
studenterklub på Panum. Her mødte hun Jonas, som hun var 
sammen med samme aften. Efterfølgende er de blevet kærester, 
og det er de også stadig. Hun er rigtig glad for Jonas – han går 
på 8. semester og er rigtig aktiv i rigtig mange ting på Panum, 
og det synes Pernille er ret så sejt. Hun kan også mærke at de 
andre piger på hendes nye hold synes at hun er ret sej sådan 
at have scoret sådan en lidt ældre klubdreng. Men nu er hun 
så lige startet på Panum, og i mandags, på første skoledag, fik 
hun sig noget af et chok. PJ har nemlig kun været forelsket 
en enkelt gang, nemlig i Kasper, som hun gik i parallelklasse 
med i 1.g. De var kærester helt op i 2.g, men så slog han op 
med hende fordi han blev forelsket i en anden, og han flyttede 
derefter til Virum Gymnasium. De har ikke snakket sammen 
siden. Indtil i mandags. Kasper viser sig nemlig at gå på PJ’s 
hold (!!). Han var ikke med på rusturen fordi han var i Uganda 
for at arbejde på et børnehjem. PJ og Kasper var rigtig glade 
for at se hinanden, og de endte med at gå ud og drikke en kop 
kaffe mandag eftermiddag, bare for sådan at catche lidt op. Om 
aftenen skrev Kasper en sms til PJ hvor han sagde, at han var 
utroligt glad for at se hende, og det at slå op med hende var den 
største fejl i hans liv! Nu er PJ’s problem det at hun får lidt 
sommerfugle i maven når hun tænker på Kasper. Hvad skal 
hun gøre?

Bliv hos Jonas
Den mest oplagte løsning for PJ er 
selvfølgeligt, at hun glemmer alt om Kasper og 
bliver hos Jonas. Mok ser stor vigtighed i, at 
være kærester med én som er populær – PJ skal 
jo huske, at så længe hun er kærester med en 
populær, bliver hun det også selv helt automatisk! 
Selvfølgeligt kan det blive et problem for hende, 
at hun går på hold med sit livs kærlighed, så 
derfor foreslår vi, at hun skifter hold. 

Afprøv Kasper først
Hvis PJ stadig ikke kan få Kasper ud 
af hovedet henstiller Mok til, at hun 
ikke handler overilet; hun er da lige 
nødt til at finde ud af, om han stadig 
er noget værd, inden hun dropper seje 
Jonas. Derfor foreslår vi, at hun skal 
fortsætte sin flirten med Kasper. Og 
det vil nok være bedst hvis hun også 
knalder med ham – bare for at tjekke, 
om han er bedre end Jonas. Hvis han 
så viser sig stadig at være hendes livs 
kærlighed, så kan hun droppe Jonas 
med stil, og gå tilbage til Kasper

Præsenter Kasper for de seje
Inden PJ bliver fuldstændigt forblændet 
i Kasper synes Mok at hun skal huske, at 
”Jonas er for sej og Kasper er bare et russer-
kvaj”. Yderligere skal Pernille overveje 
den risiko, at hvis hun dropper Jonas, så 
bliver hun udelukket blandt alle hans seje 
venner, og vil starte på Panum som et nul, 
uden mulighed for nogensinde at blive til 
noget. Derfor foreslår MOK, at PJ udnyt-
ter sin kontakt til de seje, gennem Jonas 
selvfølgeligt, til at få Kasper ind i varmen. 
Hvis, og vi mener hvis, han bliver accepteret 
kan hun så droppe Jonas og blive kærester 
med Kasper igen, og stadig selv være sej med 
de seje. 

Tag en Mokker
Hvis alt skulle slå fejl for PJ og hun ender med 
at stå helt alene på Panum, droppe af både sin 
kæreste og sit livs kærlighed har Mok en sidste 
løsning til hende: Tag en mokker! Vi har et 
stort udvalg af flotte, søde, sjove, intelligent og 
enormt populære fyre. Vi har også en enkelt 
pige, hvis PJ skulle ende med at konkludere at 
hun er ”til den anden side”. 

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 studerende, vi kalder hende 
Anja Merete. I det følgende vil MOK fortælle 
Anja Meretes historie, og komme med en række 
løsningsforslag til hende.

Drengespalten
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 MOK står i den ulykkelige situation, at 
vi for tiden er lidt underbemandede! To 
medlemmer er røget lang pokker i vold i 
klinik/vikariat, og næste semester ryger 
et medlem til en anden verdensdel!

Men, som man siger, den ene mands død, 
den anden mands/kvindes brød! 

Dette giver nemlig DIG mulighed for 
at være en del af den hyggelige og mor-
somme familie på redaktionen. 

Hver mandag dumper redaktionen forbi 
MOKs lokaler i studenterhuset en efter 
en, og hjælpes ad om at sætte de stu-
derendes elskede blad op. Dette arbejde 
foregår i programmet InDesign, der er 
yderst brugervenligt, og nemt at lære 
til husbehov. Den vigtigste opgave er, at 
sætte artikler, annoncer og indlæg fra 
hovedsageligt basisgrupper, FADL og 
fakultetet, op. Derudover er det op til 
redaktionen at fylde eventuelle huller 
i bladet ud, samt at forsider, artikler og 
debatindlæg kommer med. Slutteligt 
opdateres hjemmeside og ugens udgave 
sendes til tryk.

Dette foregår altid i en munter og 
hyggelig atmosfære, gerne med lidt 
snacks og sjove kommentarer. Når mav-
erne rigtig begynder at rumle, samles de 
tilstedeværende om middagsbordet og 
nyder et varmt måltid sammen. 

MOK forandrer mandagen fra den ke-
delige start på en lang uge, til en utroligt 
hyggelig dag man nyder! En mandag på 
MOK er altid en god dag, og selvom vi 
ofte er tidligt færdige med bladet, er der 
altid nogle der gider blive lidt og hygge!

/Dennis, MOKred

 Markus Harboe Olsen

Markus går på 9. semester 
og har været en del af MOK 
siden februar 2009. Han er nu 
ansvarshavende redaktør, og er 
desuden engageret i scorebogen, 
rusvejledning, husgruppen og 
sidder i akademisk råd.

Markus' yndlingskunstner er 
Sys Bjerre, fordi han synes hun 
synger vildt godt, er utroligt 
smuk, og Markus også ind imel-
lem føler sig som en kegle!

Peter James Bruhn

Peter James, PeeJay blandt 
venner,  holder forskerfri efter 
5. semester, og har været en del 
af MOK siden februar 2011. 
PJ bryster sig af at lave en 
krydsord hver uge, baseret på 
idé af Dennis.

PJs yndlingskunstner er Sting. 
"The music that he makes, I 
don't really listen to it, but 
the fact that he makes it - I 
respect that"

Jonas Olsen

Jonas går på 8. semester og 
har været en del af MOK siden 
februar 2010. Jonas' karriere i 
foreninger tilknyttet Panum, 
er styrtdykket. Han sidder ikke 
længere i i studienævnet,  er nu 
suppleant i  FADLs bestyrelse 
og sidder ikke længere i i aka-
demisk råd. 
Jonas' yndlingskunstnere er 
Red Hot Chili Pepper, fordi 
de har præsteret at lave den 
dårligste koncert på Roskilde 
nogensinde, mens Jonas ikke 
var der.

Kasper Aagaard Andersen

Kasper går på 9. semester i 
Nykkeren, og har været med 
på redaktionen siden oktober 
2011. Herudover er Kasper 
underviser på 2. semester, 
histologi, rusvejleder og med i 
The Akummerlypse.

Kaspers yndlingskunstner er 
Lady Gaga, fordi han er vild 
med kød som beklædning, og 
tung bass.

Erik Hachmann-Nielsen

Erik går på 5. semester og har 
været en del af MOK siden 
februar 2011. Han er med i 
undergruppen "lager" i hus-
gruppen og har desuden været 
rusvejleder. 

Eriks yndlingskunstner er Jan 
Bitterman, fordi Jan har en 
veninde som har Danmarks 
største hareskår.

Anna Martha Hammershøj

Anna Martha går på 3. semester,  
men hun har en evne til altid at 
ydmyge resten af redaktionen i 
alt fagligt - hun er officielt den 
klogeste medicinstuderende på 
KU. Udover studierne finder 
hun på en eller anden måde tid 
til sit modeljob, at undervise 
nydanskere i dansk, og lave friv-
illigt arbejde i Røde Kors og Red 
Barnet. Hendes yndlingskunst-
ner er Bono, fordi han engang 
ringede personligt til hende for 
at vise hende sin respekt.

David Hvidtfelt Hansen

David holder fri efter 9. se-
mester, og leger lægevikar i 
Hjørring. David har været 
med på MOK siden februar 
2010. Udover MOK er han 
engageret i husgruppen, og 
været rusvejleder flere gange. 

Davids favoritkunstnere er 
Unge Penge. Han føler virke-
lig en connection med dem, og 
lytter til det hver eneste dag!

Dennis Zetner Jørgensen

Dennis går på 8. semester, og 
har været med på MOK siden 
december 2011. Han har en 
evne til at få alle samtaler til at 
handle om elskov mellem ham 
og diverse menneskers mødre. 
Derudover blev han engang  
udtaget til landsholdet i ameri-
kansk fodbold.
Dennis '  yndl ingskunstner 
Shubidua, for som han selv 
siger "en rød pølle og en Tuborg 
kræver sgu et soundtrack af 
shubberne!"

MOK søger nye praktikanter

Lyder det som noget for 
dig, så send en kreativ 
ansøgning til 
mok@mok.dk
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Fakta-boks:

- MOK er et ugeblad trykt i 1500 
eksemplarer

- MOK har eksisteret siden 1968

- Redaktionen består pt. af 8 msk.

- MOK laves hver mandag i
  semestret


