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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. kantinen
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: FADL

Denne redaktion
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1171 København K,
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Onsdag: MOK NR. 4 UDKOMMER
  Velkomstaften for overflyttere, se s. 4

Torsdag: FADL uddeling af Termokopper, se s. 4
  PMS intromøde, se s. 13
  GO-intromøde, se s. 13
  IMCC-månedsmøde, se s. 15
  PIT-månedsmøde, se s. 15

Fredag: HP-Techsupportbar i Interimklubben, kl. 14-17

Lørdag: Tømmermænd efter HP-Techsupportbar

Søndag: Anna Marta hygger, ring bare til hende hvis du keder dig.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag25: Opstart af DOC: Innovate!, se s. 13
  Månedsmøde i Eorta, se s. 13

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:

135 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 42 dage
ny deadline: 254 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
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Svar fra sidste uges MEGAKRYDS!!! Endnu et fejlfrit bidrag fra Peter "ET" James/MOK-red

HENAD:

2. Den hårde gane kaldes palatum ***** 
6. Et afgrænset behåret område sv.t. et afsnit 
af medulla spinalis på den nyfødte kan vær et 
symptom på denne form for spina bifida 
7. Dette organ danner størstedelen af plas-
maproteinerne 
9. Latin for saddel 
11. Aflang fordybning langs midten af neural-
pladen 
12. Drøbelen 
15. I tredie gestationsuge, inden fleksionen af 
neuralpladen begynder, kan hjernen deles op 
i tre afsnit: prosencephalon, mesencephalon 
og.... 
16. Veneplexus, som findes i funiculus sper-
maticus 
17. Nyrerne udskiller dette hormon, som 
kløver angiotensinogen 
19. Tumor, som er udgået fra epithel 
21. Den øverste del af hjerterøret 
22. Populær forkortelse for den væske, som 
omgiver CNS 
23. Denne del af urinblæren udvikles af væv 
fra ductus mesonephricus (de Wolff'ske gange) 
24. Progesteronanalog, som anvendes i mod-
erne p-piller 
25. Pleuroperitonealmembranerne er helt nød-
vendige for udviklingen af denne muskel 
26. Folk der interesserer sig for endokrinologi 
synes det er smadderskæg at påstå at Goliat 
(ham der det store brød fra Bibelen) havde 
denne patologiske forandring 
27. Life has ups, men hvis du har tre styks af 
kromosom 21, så har du desværre nok... 

NEDAD:

1. Anastomoserende 
netværk, som findes for-
rest på septum nasi, og som 
relativt nemt kan forårsage 
en relativt voldsom blødn-
ing: locus 
3. Rør, som fører urin fra 
nyrebækkenet til urinblæren 
4. En ruptur af en berrya-
neurisme i circulus Willisii 
er noget forbandet pis, fordi 
det medfører denne slags 
blødning 
5. Når et bygkorn går hen og 
bliver kronisk kaldes det et 
8. Alle unge kvinder kan gra-
tis vaccineres for type 6, 11, 
16 og 18 af denne virus 
10. Dit yndlingsdyr på 2. 
semester 
13. Denne del af basalgan-
gliesystemet deles af capsula 
interna op i putamen og 
nucleus caudatus 
14. "Efternavnet" på den del 
af kolon, som går på tværs af 
abdomen 
18. Spermatozoens bore-
hoved 
20. Ægløsning 
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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

Opstillingsfrist Det sker i oktober

» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
» 18. okt: Repræsentantskabsmøde 

 

Stetoskoper
Det er stadig muligt at købe stetoskoper til 
favorable priser. Du kan vælge mellem to 
modeller:

• Littmann Classic II S.E -: 540 kr.
• Littmann Master Classic 2: 680 kr.

Betaling foregår online med betalingskort 
eller via bankoverførsel i FADLs ekspedi-
tion. 

Har du lyst til at sætte dit præg som ny 
tillidsrepræsentant i FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter varetager 
medlemmernes interesser, hvor vi 
blandt andet:

• Fungerer som bisidder, når et 
medlem indkaldes til en evt. 
klagesamtale på Vagtbureauet

• Hjælper til med at undersøge regler 
og rettigheder for stud.med. og 
FADL-vagt, når man arbejder under 
forskellige forhold

• Deltager i ansættelsessamtaler ved 
indsupplering på faste hold

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er 
problemer med sikkerheden i arbejds-
miljøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:

• Synliggørelse af TR for nye SPV’ere
• Deltagelse i klagesamtaler
• Bisidder til ansættelsessamtaler på 

faste FADL-hold
• Samarbejde med FADLs 

Repræsentantskab og med 
Vagtbureauet, hvor vi diskuterer 
vagttagernes arbejdsforhold og de 
medlemmer, som er omfattet af 
problemstillinger.

TR-gruppen består af 3-4 tillidsrepræ-
sentanter, som ansættes for 1 år ad 
gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af et 
semester, hvor vi planlægger arbejdet og 
drøfter aktuelle sager.

Arbejdsbyrden er ca. 15-20 timer pr. se-
mester, men kan variere efter, hvor mange 
projekter, vi har gang i. 

Vær opmærksom på, at du som tillidsre-
præsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Afl ønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere
Du skal:

• Være medlem af FADL

• Have bestået SPV-kursus

• Have interesse i arbejdsmiljø og 
konfl ikthåndtering

• Have lyst til at inspirere og ”agere 
vagthund” for de forskellige dele af 
FADLs organisation

Du skal ikke:

• Være på det sidste år af studiet

• Være politisk valgt i FADL 
(Repræsentantskabet)

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og til-
lid@fadl.dk. Ansøgningsfristen er fredag
d. 21. september 2012 kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 
i uge 39.

Ny Tillidsrepræsentant til FADL

Velkomstaften for over-
flyttere
Er du overfl ytter fra Odense eller Århus, så 
kom til info-aften hos FADL i København

Onsdag den 19. september kl. 17.00-18.00 
byder FADLs Kredsforening og Vagtbureau 
i København velkommen til studerende, 
der er overfl yttet fra Odense og Århus.

Mødet afholdes i baghuset i FADLs gule 
hus lige over for Panum Instituttet. 

Her har du mulighed for at stille spørgs-
mål og få information om de lokale for-
hold i Kredsforeningen og Vagtbureauet,  
om medlemsskab, rabataftaler, medlems-
fordele, arbejde og akkreditering.

Vi serverer sandwich og drikkevarer og 
glæder os til at se jer!

Kredsforeningen og Vagtbureauet

Husk, at der er opstillingsfrist til valget i FADLs Repræsentantskab den 25. 
september kl. 12.00!

Opstillingsblanketten er tilgængelig i Kredsforeningns ekspedition og på 
fadl.dk.

TERMOKOPPER UDDELES TORSDAG D. 
20. SEPTEMBER 2012 KL. 11:00 I 

BAGHUSET PÅ BLEGDAMSVEJ 26B.

Husk studiekort med gyldigt FADL klister-
mærke og der er "kun" en kop pr. medlem.
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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)

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)

Dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 17.15.
Efter generalforsamlingen er der fest med DJ til kl. 23. Tilmeldingen 
til festen er nødvendig og foregår i receptionen i FADL-huset på 
Blegdamsvej 26.

INFORMATIONSMØDE den 12. september kl. 17.00 og den. 18. september 
kl. 17.00



66 studievejledningen
Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin:

Dage Træffe- og telefontid
Mandag 09.00 – 13.00
Torsdag 15.00 – 19.00

Studievejledningen for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller tel-
efontiden, 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

Merit – kunsten at slippe for 
en eksamen

Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller hele ek-
saminer, hvis du har læst fag, der kan give merit. Bare vær 
opmærksom på, at der er en ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan det være at 
nogen af de fag, du har bestået på den pågældende uddan-
nelse, kan give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel eksamen. 
Man skal have ansøgt om merit senest semesteret før, man 
skal have det pågældende fag, 1. semester er dog undtaget. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 1. marts 
i foråret. Der er som hovedregel meget lang sagsbehan-
dlingstid for meritansøgninger, hvorfor det er bedst at 
ansøge så hurtigt som muligt. Du finder ansøgningsblan-
ketten på
www.KUnet.dk, under Mine Enheder, bachelor eller kandi-
dat i medicin, blanketter. Desuden bør man have talt med 
en studievejleder, inden man afleverer sin ansøgning. 

Mangler du en læsemakker 
dette semester?

Medicinstudiet kan være nemmere at komme igennem, 
hvis man har en læsemakker. Her er nogle steder at lede 
efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du 
lige er startet på studiet, i tilfælde af at du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester eller bare føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre, der ligesom dig har 
svært ved at finde én/flere at læse med.

Du kan fx skrive et opslag og hænge det op forskellige 
opslagstavler rundt omkring på Panum. Du har også 
mulighed for at skrive en ansøgning i MOK, hvor masser 
af medicinstuderende kigger. Inde på KUnet kan du også 
skrive et opslag på markedspladsen, som du finder på 
”bagsiden”. Hvis du er ny på studiet, kan du prøve at 
spørge din tutor om han/hun kender nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at spørge. 
Mange der dumper en eksamen, er bange for hvordan 
andre studerende ser på dem, men der er mange andre i 
samme situation som dig. Så kom ud af busken og spørg 
dine medstuderende.

Karrierefokus - SKAL man have patientkontakt, når man er læge? 

- Nej, det behøver man faktisk ikke! De fleste, der tænker på hvad en læge laver, tænker på deres praktiser-
ende læge eller de læger der arbejder på hospitalerne.
Men der er faktisk også andre muligheder og råd, hvis du har fundet ud af, at det med at snakke med pa-
tienter gennem en hel dag, slet ikke er dig.

Klinisk eller ikke klinisk?
En af de første overvejelser du kan gøre dig er derfor, om du vil gå en klinisk eller ikke klinisk vej. Der er 5 
parakliniske specialer, hvor man stort set kan undgå patientkontakt: klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, 
patologisk anatomi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt diagnostisk radiologi, hvor man kan til- el-
ler fravælge patientkontakt. Derudover er samfundsmedicin primært administrativt arbejde med fokus på 
folkesundhed og klinisk farmakologi kan bl.a. give dig jobs i sundhedsvæsenet, lægemiddelstyrelsen eller 
privat lægemiddelindustri. Og så kan man selvfølgelig også vælge at starte en forskningskarriere op lige 
efter studiet, og måske ikke engang tage sin KBU.

Kirurgi eller medicin?
Hvis du elsker klinikken, er der selvfølgelig også mange veje at gå. Mange ved allerede efter første klinikop-
hold om de vil være kirurg eller mediciner – nogle elsker operationer og andre kommer sig aldrig over at 
blive dårlig til operationerne eller synes bare ikke, det er interessant. Der er generelt også en del mere 
patientkontakt i de medicinske specialer. Første skillevej er derfor: Kirurgi eller medicin? Og som altid, er 
der selvfølgelig undtagelser til reglen, for nogle specialer er faktisk blandet medicinske og kirurgiske, f.eks. 
Gyn-Obs, Oftalmologi og Urologi.

Følg med i næste MOK, hvor vi vil sætte fokus på flere spørgsmål, du kan overveje, når du skal vælge din 
karrierevej.
- Studievejledningen for Medicin

Karrierefokus - SKAL man have patientkontakt, når man er læge?  

 

- Nej, det behøver man faktisk ikke! De fleste, der tænker på hvad en læge laver, tænker på deres 
praktiserende læge eller de lægerne der render rundtarbejder på hospitalerne. 

Men der er faktisk også andre muligheder og råd for, hvis du har fundet ud af, at det med at 
snakke med patienter gennem en hel dagen lang, slet ikke er dig. 

Klinisk eller ikke klinisk? 

En af de første overvejelser du kan gøre dig er derfor, om du vil gå en klinisk eller ikke klinisk vej. 
Der er 5 parakliniske specialer, hvor man stort set kan undgå patientkontakt: klinisk biokemi, 
klinisk mikrobiologi, patologisk anatomi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt diagnostisk 
radiologi, hvor man kan til- eller fravælge patientkontakt. Derudover er samfundsmedicin mest 
primært administrativt arbejde med fokus på folkesundhed og klinisk farmakologi kan bl.a. give dig 
jobs i sundhedsvæsenet, lægemiddelstyrelsen eller privat lægemiddelindustri. Og så kan man 
selvfølgelig også vælge at starte en forskningskarriere op lige efter studiet, og måske ikke engang 
tage sin KBU. 

Kirurgi eller medicin? 

Hvis du elsker klinikken, er der selvfølgelig også mange veje at gå. Mange ved allerede efter første 
klinikophold om de vil være kirurg eller mediciner – nogle elsker operationer og andre kommer sig 
aldrig over at blive dårlig til operationerne eller synes bare ikke, det er interessant. Der er generelt 
også en del mere patientkontakt i de medicinske specialer. Første skillevej er derfor: Kirurgi eller 
medicin? Og som altid, er der selvfølgelig undtagelser til reglen, for nogle specialer er faktisk 
blandet medicinske og kirurgiske, f.eks. Gyn-Obs, Oftalmologi og Urologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateret: Kant: Nederst: (Enkelt,
Automatisk,  0,5 pkt. Stregtykkelse)
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Uge 38: Gode tilbud fra studen-
terpræsten

________________________________________
Tid og evighed III – Tiden, der går

Det mærkelige ved tiden er at den går hele tiden.  
Eller gør den det? Filosofferne  har spekuleret på om 
tiden reelt går eller om det blot er noget vi oplever.  
Man kunne jo hævde, at tid blot er en anskuelses-
form – som  Immanuel Kant sagde – altså en form vi 
anskuer verden på eller i. 
Vi er tidslige, fordi vi er endelige væsner og 
derfor skal dø. Tid er derfor noget vi kender som 
varighedens løb fra fødsel til død, og vi kan overføre 
denne tid til det der ligger før og det som kommer 
efter vores egen tid.  Tid er således ganske funda-
mentalt bundet til fortid, nutid og fremtid. Det er 
dog svært at sige nøjagtigt, hvad nutiden er – andet 
end skæringspunktet mellem fortid og fremtid.  
Hvis man forsøgte at forestille sig en bevidsthed, der 
var uden begyndelse og ende – og i den forstand uen-
delig – så ville der for en sådan skabning ikke være 
tid men alting ville være samtidigt. Det er imidlertid 
ret vanskeligt at forestille sig noget sådant.  Lettere 
er det at forestille sig uendeligheden eller udøde-
ligheden.  Det kunne være, at man drak af en kilde, 
der viste sig at være vand fra udødelighedens brønd. 
Man ville derefter ikke kunne dø. 
Fedest – tænker du, men kun i nogle årtier eller 
måske, hvis du er sej nogle århundreder. Før eller 
siden bliver det kedsommeligt, trættende,  og ensomt 
- især hvis man er den eneste, der har drukket af 
kilden.  Uendeligheden forstået som uendelig meget 
tid er ikke noget at stræbe efter.  Den Argentinske 
forfatter J. L. Borges har skrevet en forrygende  lille 
fortælling om dette, som jeg til enhver tid gerne 
læser op. Man skal blot sige til.  (Den findes på 
dansk i samlingen  ”Alef”  fra 1983)
Men for os går tiden. Og den går ofte for hurtigt.  
Men tiden går ikke kun for os, men for stort set alt 
omkring os. Alligevel er tiden ikke absolut, men rela-
tiv til den hastighed man (en observatør)  bevæger 
sig med.  Det er i al fald, hvad moderne fysik hævder.  
Hvis man således synes, at man er i tidsnød med 
f.eks. eksamenslæsningen, så kan man få lidt mere 
tid, ved at accelerere sig selv op i fart. Man skal dog 
helst op i nærheden af lyshastighed, før det virkelig 
batter noget.  Det er problematisk fordi det kræver 

en ganske stor mængde energi og  også problematisk 
i forhold til eksamen, da tiden for denne formentlig 
ikke ændrer sig.  Selvom man i fart altså får mere 
tid til at læse, fordi tiden går langsommere,  så går 
tiden her jo stadig lige hurtigt. Så der er nok ikke 
andet at gøre, end at begynde i god tid, passe sin 
læsning og håbe på det bedste.  Det nytter ikke at 
stresse, man får ikke mere tid af det – tværtimod. 
Men netop stress og tid vil jeg bruge tid på næste 
gang. 

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

________________________________________
Studietur til Rom, byernes by

Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. Du 
kan stadig nå at melde dig til en af de sidste pladser.

Kontakt akademisk medarbejder Annette Davidsen 
(davidsen@hum.ku.dk eller 53 53 51 31)
Tid: 6.-11. November 2012
Pris: kr. 3500,-

________________________________________
Det historiske Rom – optakt til studieturen

Thomas Harder giver et rids af højdepunkterne og 
de meget store linjer i byens historie fra antikken til 
vore dage.
Thomas Harder er cand.mag. i italiensk og historie 
og forfatter til en snes bøger om f.eks. italienske 
emner, bl.a. "Rom, amore mio" og (sammen med 
Hans Scheving) "Glimt af Rom" (begge Gyldendal, 
2009); Thomas Harder har bidraget til bindet ”Rom” 
i guidebogserien Vide Verden (Aarhus Universitets-
forlag).

Tid: 19. september kl. 17.15
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kanni-
kestræde 8, 1. sal, 1169 K

________________________________________

Nick Cave, hans musik og det religiøse – en musiks-
tudiekreds

Nick Caves musik er mangeartet. Dyster, smuk, 

lyrisk, brutal, punket. Hans univers er befolket af 
mordere og forladte elskende. Kærligheden springer 
frem, men ofte på en mørk baggrund. Der er passion 
i ordets dobbelte betydning. 
Vi vil i løbet af studiekredsen høre udvalgte værker 
af Nick Cave and the Bad Seeds fra begyndelsen i de 
tidligere 80ere til nu. Vi vil læse teksterne og tale om 
betydningen af det, vi hører. 
Det hele vil foregå under hyggelige former. Nicolai 
Halvorsen og stud. theol. Mia Geisler styrer slagets 
gang.

Tid: Onsdag 26. september, 10. oktober, 24. oktober, 
7. november og 21. november
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kanni-
kestræde 8, 1. sal, 1169 K

________________________________________
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
 

Åbningstider for våd 
studiesal 18.01.42

3. -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) .
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Det vil generelt gå dig godt, men pas dog alligevel på blæst i denne uge. 
Alt vildere end en stiv kulling bør betyde en aften derhjemme.

Fisken
19. feb. - 19. marts
En eller flere bøger vil blive væk og blive fundet igen. Muligvis ikke af dig.

Vædderen
20. marts - 19. april
Denne uge vil være helt exceptionelt ordinær. Der vil ske ting der virker 
så grotesk normalt, at man skulle tro det var unormalt. Det er det ikke.

Tyren
20. april - 20. maj
Der bliver gået benhårdt til den på studiet, og det fungere du godt med. 
Uranus ligger parallelt med Jupiter, så køb fisk på tilbud.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din liderlige natur bliver i denne uge udtrykt igennem fingermaling. Dine 
udgifter til rengøringsmidler firdobles.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Tre ting du ikke skal stole på i denne uge. Folk der hedder, eller har heddet, 
Gordon. Stein Baggers facebook opdateringer. Og horoskoper.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil på grund af din uvidenhed komme til at fornærme en eller flere 
togkonduktører. Det vil ikke få den store betydning for dit liv.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Den nådesløse Nebula står på linje med Jomfruen, så i denne uge bør du 
holde afstand fra alt der begynder med ”Y”.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil blive overvældet af en voldsom trang til at være ”rasmus-modsat” 
hele tiden og dine omgivelser vil bøde for det. Bekæmp din indre ondskab 
med alt hvad du har. Og husk at spise frugt.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Pga. mars hældning i forhold til solen vil der ikke ske meget i denne uge. 
Med mindre du af en eller anden årsag er i Nykøbing Falster, i så fald vil 
du få en række Hogwarts-agtige oplevelser.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du vil i denne uge finde eller være kvinden i dit liv. Det giver lidt sig 
selv hvis du er pige. Venus roterer på tværs, så selvom kærligheden går 
godt, så pas på håret.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
I denne uge vil din ihærdige arbejdsomhed virkelig betale sig. En SAU-
underviser vil give dig et kompliment. Du finder aldrig ud af at det var 
sarkastisk ment. Andromeda er i vinkel, så hold dig til for torvet.

IPHONE 5 NU MED MIKRO-USB
MOK kan nu afsløre at den nye ipodphone 5 er 
kompatibel med mikro-usb!

Af: Markus/MOK.red. & Sebastian/Stud.med.

Alle firmaer, inklusiv Apple, blev for et par år siden 
enige om en fælles løsning for opladning af mobiltele-
foner. Dette skete fordi gamle, ubrugte ladere udgjorte 
den absolut største del af elektronisk affald. De blev 
enige om mikro-usb som standard.
Apple har indtil den nye ipodphone 5 kom klaret frisag 
og undladt at bruge mikro-usb til deres telefoner. Men 
nu kan MOK afsløre at der i al hemmelighed er udar-
bejdet en løsning til dette.

Som forbruger skal du bare følge denne simple vejledn-
ing og så er du også mikro-usb kombatibel.

Trin 1:
Køb en Lightning to 30-pin Adapter 
for den nette sum af kr. 229 (husk 
at leveringen koster kr. 37,5). Denne 
ses til højre.

Trin 2: 
Afvent levering af denne og test den 
med dine gamle iphone aparaturer (som du helt sikkert 
ejer nu når du er sådan en æble-elsker).

Trin 3:
Køb en Apple iPhone Micro USB Adapter for den nette 

sum af kr. 69 (husk igen leveringen koster 
kr. 37,5). Denne ses til venstre.

Trin 4:
Afvent leveringen og test din nye 
gadget med din ipodphone 4S.

Trin 5:
Kombinér disse to gadgets som i bille-
det til højre. 

Trin 6:
Du er nu mikro-usb kompatibel.

(Du kan evt. kombinere trin 1-4 hvis du stoler på Apple)

studenterpolitik
Kære medicinstuderende ved 
Københavns Universitet

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
i MedicinerRådet (MR) mandag d. 8. oktober 2012 
kl. 19.00. Alle medicinstuderende ved Københavns 
Universitet har tale – og stemmeret.

På generalforsamlingen skal der bl.a. opstilles 
kandidater til Studienævnet for Medicin og vælges 
ny formand.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Beretning fra økonomisekretæren og vedtagelse 
af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
• Formand
• Økonomisekretær
• Kontaktperson til Studenterrådet
• Kontaktperson til Studienævnet for Medicin
• Kontaktperson til Sundrådet
Samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og 
bestyrelser, herunder Universitetsbogladen 

9. Nedsættelse af og valg til 
udvalg under MR.
10. Eventuelt
Forslag til behandling under 
dagsordenens punkt 6 eller 
forslag til vedtægtsændringer 
skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalfor-
samlingen. 
Bestyrelsens mail er mediciner-
raadet@googlegroups.com

Med venlig hilsen
MedicinerRådet ved Københavns Universitet
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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 grupper 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 
patientinstruktører. 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 profes-
sionel 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.

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 gruppen 
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

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. Holdmedlem-
mer 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 foru-
den 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 supervision, 
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: 
• Som min. har gennemført klinisk ophold i psyki-
atrien og forventer at bestå eksamen i psykiatri vinter 
2012/13 (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.

PRISOPGAVE I KLINISK PSYKIATRI
- FOR STUDERENDE

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med re-
gionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab 
for Distriktspsykiatri

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomsp-
sykiatri og voksenpsykiatri.

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med hen-
holdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig 
hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske 
overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense og
Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle tre medicinske
fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt. 

Opgavens omfang må ikke overstige 15 normalsider alt inklusiv - det er helt specifikt antallet af sider, der 
tæller og antallet af ord.

Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 9. november 2012 til:
regioner@regioner.dk

Mærket: Prisopgave i psykiatri
Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og
på Danske Regioners hjemmeside.
Bedømmelsesudvalget:
Professor, ledende overlæge dr.med. Raben Rosenberg
Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Tommy Kjelsgaard

Søger LOL-gamere

Kære læsere

Jeg er begyndt at spille LOL og jeg savner 
nogle at spille med. Det er rigtigt ærgeligt 
at have en lvl 30 på western europe og en 
lvl 23 på eastern nordic og ikke kunne spille 
med nogen.

HJÆLP MIG

Kontakt mig på 29 89 00 88

Gør det snart, jeg kan spille alt fra AD carry 
til support.

Hvis du vil have et win så ring til en chin(k)!
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R

VT-4409 PÅ RH SØGER NYE 
HOLDMEDLEMMER

Da 2 af vores holdmedlemmer bliver færdige som 
læger, søger vi 2 nye holdmedlemmer med start 1/11 
til vores hyggelige og velfungerende hold. 
Holdet arbejder i EMU'en (Epilepsy Monitoring 
Unit) på Rigshospitalet (afd. 2094). Der er indlagt 
1-2 patienter til langtids-video-EEG-overvågning 
mhp. hhv. epilepsi-diagnostik og kirurgisk behan-
dling. Vores primære opgaver er at undersøge 
patienterne ved anfald og at forhindre at patienterne 
kommer til skade. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sam-
men med en neurofysiologiassistent/SOSU-assistent. 
Vagterne er generelt fredelige og hyggelige, men man 
skal være klar til at handle hurtigt ved anfald. Der er 
kun meget sjældent ”plejeopgaver”! 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers 
varighed samt en ulønnet kort oplæring hos ansvar-
shavende sygeplejerske (ca. én time).

Arbejdstider:
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver an-
den uge (man- til søndag i lige uger), samt dagvagter 
hver weekend. Vi har dermed en overvægt af nat-
tevagter, så det er vigtigt at du har mod på at tage 
nattevagter! Vagterne er 8¼ time. Afsnittet holder 
lukket omkring jul-nytår (i år: 14/12-2/1) og holder 
generelt også lukket i påsken og noget af sommerfer-
ien, hvor vi har fri.

Krav:
• 100 VT-timer
• Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse 
• Evne til at arbejde selvstændigt og være pligtop-
fyldende 
• Være indstillet på at have flest nattevagter, da det 
er disse vagter vi har flest af 
• Skal tage 4-5 vagter pr måned, også i eksa-
mensmåneder (men pga. ferie-lukninger i EMU'en 
plejer det ikke at være noget problem med vagt-
planen for eksamensmånederne) 
• Gyldigt akkrediteringskort.
• Skal kunne komme til jobsamtale i uge 42
• Skal kunne deltage i holdmødet i uge 43 
Og gerne have en interesse for Epilepsi og andre 
neurologiske lidelser!

Løn: VT-holdløn

Ansøg via www.fadlvagt.dk senest fredag d. 12. 
oktober kl. 8. 
For yderligere oplysninger kan holdleder Thomas Bo 
Jensen kontaktes på tzv504@alumni.ku.dk

HOLD 1603 (RH) SØGER 4 NYE 
BLODPRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med 
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. 
Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger – alle 
hverdage fra klokken 07:30 til 16:00. 

Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 
07:30, som får fri klokken 14:00, og ligeledes møder 
to FADL-vagter normalt ind klokken 08:00 og får fri 
klokken 16:00. 
Der afholdes holdmøde én gang om måneden, hvor 
der er streng mødepligt!
Vi søger fire nye medlemmer pr. 1. oktober 2012.

Krav til dig som ansøger:
• min. 200 SPV-timer.
• Du skal kunne tage to korte følgevagter (07:30-
14:00) samt én lang følgevagt (8:00-16:00) inden for 
de første uger efter ansættelse.
• Du skal kunne deltage til vores holdmøde 25. 
september kl. 16:00 på afd. 3011.
• Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + én bagvagt 
om måneden.
• Du skal kunne være på holdet mindst et år, hvorfor 
lavt semestertrin prioriteres højt. 
• Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Udover de tre (betalte) følgevagter består oplærin-
gen i et obligatorisk introduktionskursus i blod-
prøvetagning på vores stamafdeling, akkreditering-
skurser på afdelingen samt løbende akkreditering 
gennem FADL. Introduktionskurset skal være taget, 
inden følgevagterne kan afholdes og kommer derfor 
til at ligge en hverdag i slut september kl. 14:00.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 24. september kl. 
08:00 via: www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – mærkat ”Hold 1603”. Udvælgelsen til 
holdet sker ved lodtrækning.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte 
holdleder Simon Persson på e-mail: simpersson@
gmail.com eller tlf: 51901128.

MEDICINGIVERENHEDEN (HOLD 
1405) PÅ RIGSHOSPITALETS 
HÆMATOLOGISK KLINIK SØGER NYE 
MEDLEMMER

Ønsker du at arbejde selvstændigt og bl.a. opnå 
erfaring i medicin administration, anlæggelse af 
venflon og klinisk vurdering af patienter - så se her!

Vi er et meget velfungerende hold af 12 medicinstu-
derende på 8.-12. semester, der arbejder selvstændigt 
i vores ”eget” ambulatorium under hæmatologisk 

klinik. Vi behandler bl.a. patienter med myeloma-
tose, leukæmi, myelodysplastisk syndrom, poly-
cytæmia vera og immunsuppression.

Arbejdsopgaver: Præparation, dispensering og 
administration af udvalgte cytostatika og anden 
medicin, klinisk vurdering af hæmatologiske 
patienter, anlæggelse af venflon, venesectio og blod-
prøvetagning.

Arbejdstid: 2 personer på vagt alle hverdage fra 
kl. 08.00 – 15.30. Holdet er dækkende på udvalgte 
helligedage i begrænset timeantal. Vi dækker selv 
vagter ved sygdom, men har ingen fast bagvagtsord-
ning.

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

Da vi arbejder selvstændigt i ”eget anbulatorium”, 
forventes det at man gennemgår Rigshospitalets offi-
cielle kursus i medicinsk kræftbehandling. Kurset er 
E-learingbaseret og udbydes via Professionshøjsko-
len Metropol. Kurset afholdes i perioden 22. oktober 
til den 22. november 2012 og kan gennemføres hjem-
mefra. Tidspunktet for modul gennemgang er helt op 
til dig selv, dog skal der minimum tages 5 moduler pr. 
uge. Modulerne er af 15 min. – 1 times varighed med 
efterfølgende spørgsmål. Der er en seminardag den 
21. november hvor du skal kunne deltage.

Der vil være 6 dages oplæring på afdelingen jævnt 
fordelt inden der kan tages selvstændige vagter. 1 
dag i hver af vores ”moderambulatorier” og 4 i vores 
”eget ambulatorium”. Vi regner med at de 2 nye 
medlemmer kan arbejde selvstændigt i november
Ansøgningsfrist: Mandag den 8. oktober 2012 kl. 
08.00 via www.fadlvagt.dk – tilmelding til hold – 
Mærket ”1405”. Husk motiveret ansøgning og der vil 
blive afholdt samtaler uge 41-42

Der forventes en begrundet ansøgning, så skriv 
gerne om dine kompetencer, hold erfaring m.m.
Hvis du har yderligere spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte holdleder Anna Routhier på mail: 
kzs834@alumni.ku.dk
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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

Dennis 2

Anna MarthaKasper Aa

David Erik

JonasMarkus(Ansv. Red.) Peter James

Ansøgning:
Send en KREATIV ansøgning til 
mok@mok.dk

Vi vil gerne vide lidt om jer, og 
samtidig se lidt kreativ udfoldelse!
Eksempler på fede oplysninger: 
Navn, semestertrin, køn, alder, 
bh-størrelse og allergier, om du er 
vegetar eller ej.

Vi har fastsat en dealine d. 24. 
September kl 12!

Fotograf: Michael "Mangina-Mike" Concillado
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Opråb til brugere af Studenterhuset
Kære medstuderende! 
Vi på MOK er normalt nogle ganske glade me-
nesker, men når vi mandag efter mandag møder 
op i Studenterhuset, og ser billeder i stil med 
dem til højre, bliver vi rigtigt skuffede over og 
vrede på vores medstuderende!

Hvordan kan det passe, at KU har været søde 
nok til at stille et køkken til rådighed til de 
studerende, ovre i vores Studenterhus, og at de 
studerende så vælger at smadre det på så klam 
og ulækker en måde?

Det kan ikke passe, at det skal være umuligt 
at finde fem sæt service, til at vi lige kan spise 
aftensmad! Derudover er det da simpelthen for 
sørgerligt at nogen har valgt at efterlade vasken 
fuldstændig stoppet og fyldt op med ulækker 
opvask, så vi er nødt til at vaske op på toilettet, 
for at vores mad ikke når at blive kold, før vi har 
noget at spise den med!

Så her kommer et opråb fra MOK: Tag dig for 
helvede sammen din dovne og ulækre bums, og 
tag din egen opvask! Hvis du ser andre men-
nesker i studenterhuset som blot efterlader 
deres opvask i køkkenet, eller efterlader vasken 
stoppet, eller ikke tørrer bordene af, så giv dem 
da endelig en skideballe af den anden verden! 
Det kan ikke passe at en gruppe voksne men-
nesker, som har fået nogle lækre omgivelser fra 
universitet, ikke kan finde ud af at holde rent 
efter sig selv! Vi tænker at problemet bunder 
i at folk lader ting stå i vasken, og at opvaske-
maskinen ikke virker! Så lad nu være at lade 
ting stå i vasken! Jeg går ud fra at alle kan være 
enige om at det her er for ulækkert, så tag lige 
at stramme op!

Dennis/mok.red

redaktionelt

MOK besøgte d. 7. september Sundhed og 
Ernærings fredagsbar. Det var en rigtig festlig 
fredagsbar, præget af mange nye studerende 
som generelt var rigtigt søde! Stedet var ikke 
super stort, men der var en behagelig mængde 
festglade mennesker. Højdepunktet var en stor 
gruppe af piger i leopard-gamacher, som var 
udpræget glade for kropslig nærhed.

Af: Dennis/MOK.red.

PLACERING
SURS fredagsbar er placeret ganske tæv ved 7-Eleven 
på Kultorvet. Når man kommer gående fra Nørreport 
af, så drej til venstre ved 7-Eleven, og så er det bare 
2. port på højre hånd man skal ind af!

STEMNING
Da MOK besøgte fredagsbaren var der godt tryk 
på! Der var masser af festglade mennesker, og vi 
følte os ganske velkomne på trods af at vi er fra et 
andet studie!

STØRRELSE
Selve fredagsbarslokalerne er ikke særligt store. 
Dette gjorde dog ingenting, da der var en passende 
mængde mennesker. Dog tænker vi, at hvis hele Pa-
num kommer væltende, så bliver der utroligt trængt.

SCOREMULIGHEDER
Scoremulighederne på SURS var fantastiske! Det var 
umuligt for MOK's PJ at gå hen over dansegulvet, 
uden at blive dry-humpet af adskillige forskellige 
tøser! PJ var en glad herre!

BAREN
Udvalget i drinks var rimeligt stort, priserne svarede 
rimelig godt til sådan de gamle priser i studenterk-
lubben, der var ganske kort kø, og bartenderne var 
rigtigt søde!

SAMLET
4/5 - Absolut et besøg værdigt! MOK tror måske at 
vi ramte den på en rigtig heldig dag, hvor der var 
den helt rette mængde mennesker, i den helt rigtige 
stemning! De holder åbent igen d. 21. september, 
så kom glad!

SURS FREDAGSBAR!MOK ANMELDER!
I løbet af de næste par uger vil MOK an-
melde     forskellige fredagsbare rundt om-
kring i København. Dette er i anledningen 
af at de medicinstuderendes studenterklub 
er under ombygning. 

Dette er tænkt som en hjælp til de studer-
ende    på Panum så de ved hvad de skal 
lave om fredagen.

God læselyst!

fredagsbar anmeldelse
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Kom til PMS intromøde
Torsdag d. 20/9 kl. 17.00  i store mødesal i 
studenterhuset.
Vi holder et kort møde med introduktion af PMS 
og begyndende planlægning af efterårets arrange-
menter. Bagefter står den på fællesspisning og 
hygge, og alle er velkomne til at deltage!
Så hvis du er interesseret i psykiatri, eller bare 
lyst til at vide lidt mere om PMS, så kom med til 
en hyggelig aften. 
Vi glæder os til at se dig

Mvh PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende

basisgrupper
Introduktion til specialet 
Gynækologi og Obstetrik

Er du interesseret i gyn/obs, eller vil du bare 
gerne vide mere om faget, så inviteres du hermed 
til en spændende og inspirerende eftermiddag 
med indlæg af klinikchef Morten Hedegaard og 
introlæge Fanny Jensen, begge fra Rigshospitalet.

Morten Hedegaard kan med sine 25 års erfaring 
passioneret fortælle om, hvorfor han synes, at 
specialet er fantastisk spændende, herunder 
spændvidden fra Rigshospitalets fødegang til 
obstetrik i 3. verdens lande. Fanny Jensen er 
derimod ny i faget, og vil kunne berette om de 
udfordringer man møder som forholdsvis ny i 
specialet.
Foredraget vil finde sted torsdag d. 27/9-12 kl. 
17 i store mødesal.
Efterfølgende holdes månedsmøde i GO, hvor 
alle - nye som 
gamle - er meget velkomne!
Velmødt d. 27!
- GO
P.s. find os på facebook!

GO-intromøde
Basisgruppen GO afholder intromøde torsdag 
d. 20. september kl. 17 i Store Mødesal på 
Panum.
Bliv klogere på, hvad GO har at tilbyde dig.
Kom og deltag i vores quiz og få en snak med 
nogle af GO-medlemmerne om arbejdet i, og 
fordelene ved at være medlem af, en basisgruppe. 
Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for 
at høre mere om det mest spændende af alle 
specialer.  

Du kan også finde vores grupperum på facebook!
Søg på: ”GO – Gruppen for medicinstuderende 
med interesse i gynækologi 
og obstetrik”
Her vil der løbende blive 
slået information op om 
arrangementer og kurser 
mm.

Vi glæder os til at møde 
dig.

Ny Basisgruppe: Doc:Innovate - 
Selskab for medicinsk innovation

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 Mini-Audi-
torie 1, Panum  fra kl. 16-18

Her vil der komme en lang række spændende 
foredragsholdere, der repræsenterer de forskel-
lige trin i udviklingen af en idé. Fra opfinderen, 
over innovationsfremmende organer og frem til 
investorerne, der kan løfte ideer fra koncept til 
produkt. 
 
Program
16:15-16:30 Præsentation af Doc:Innovate! 
Mads Terndrup og Thomas Sehested 
16:30-17:15 Idea generation and support - 
Repræsentanter fra de Innovations fremmende 
organer
17:15-17:30 Idea development - Investment and 
Venture Capital
Peter Horn Møller Ventac partners 
17:30-18:00 Idea example - Eksempler på læger 
der har formået at føre deres idè fra koncept til 
produkt: Ortopædkirurg Jes Bruun Lauritzen 
(professor, overlæge dr. med.) 
18:00-18:30 Networking and registration for 
Doc:Innovate! stiftende generalforsamling 27 sep.

Vi tror på at Innovativ tankegang er et mindset 
der kan trænes og vi vil frem for alt have noget 
af ansvaret for innovation og udvikling tilbage 
til lægefaget. Idag er der ikke noget på medicin 
studiet der viser os, at der faktisk er et kæmpe 
behov for at få de gode ideer frem og at det er 
muligt at komme fra ide til produkt og skabe 
noget, også som afdelingslæge. 

DERFOR STARTER VI DETTE SELSKAB OG 
HÅBER AT MANGE AF JER HAR LYST TIL AT 
VÆRE MED...!!!

Tilmelding via www.docinnovate.com  

Eorta
Vi er en forholdsvis ny basisgruppe for studer-
ende med interesse i intern medicin og klinisk 
ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden 
og interesse for klinisk ernæring og de interne 
medicinske specialer via kurser og foredrag. 
Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske 
færdigheder, der er relevante for den interne 
mediciner. 
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuder-
ende, men den er også åben for alle studerende 
fra det sundhedsvidenskabelige og det bioviden-
skabelige fakultet på alle semestertrin. 

Næste månedsmøde vil afholdes tirsdag 25/9-
2012 kl. 16 i lokale 42.0.15 . Kunne du have 
lyst til at aktiv i basisgruppen, er der også rig 
mulighed for det. Der vil naturligvis være kaffe 
og kage. 
Tid og sted kan også findes på hjemmesiden www.
eorta.dk samt næste udgave af mok. Du finder os 
også på facebook under http://www.facebook.
com/groups/eorta/. 

Kære alle!
Kom og hør landets ledende neurokirurger fortale 
om neuronkologin i Danmark.
"Neuroonkologisk aften" bliver holdt den 2 okto-
ber, 2012 i Haderups auditorium på Panum.

17:00 - 17:05 Introduktion - formand, PNKS
17:05 - 17:30 Michael Kosteljanetz, formand, 
Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe, neurokirurgisk 
afd. Rigshospitalet
17:35 - 18:20 Kåre Fugleholm, skull-base neuroki-
rurg, neurokirurgisk afd. Rigshospitalet
18:20 - 18:30 - Pause med saft og kage
18:30 - 19:15 Jannick Brennum, klinikchef, neu-
rokirurgisk afd. Rigshospitalet

19:15 - Avslutning - formand, PNKS
19:20 - Slut

Vel mødt!

SAKS vil meget gerne sige tak for et fantas-
tisk månedsmøde og velkommen til alle de nye 
medlemmer! 
Husk at hold øje med opslagstavle, facebook og 
hjemmeside for TDC (tour de chirugi) for ikke at 
gå glip af det spændende program! 

Næste kursus bliver SUTUR 2 d. 25. September 
2012. 
Tilmeldingen starter d. 19.09 Kl 16.00 på 
hjemmesiden. 
Man skal have deltaget i SUTUR 1 eller haft lign 
erfaring samt være medlem af SAKS for at kunne 
deltage! 

Ha en skøn uge!!! 

 KOM GRATIS TIL LÆGEDAGE
12. – 16. november 2012 i Bella Center
SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, 
som giver SAMS medlemmer og andre inter-
esserede medicinstuderende muligheden for at 
deltage gratis på Lægedage (normalpris for læger: 
2.500 kr.) Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at 
hjælpe kursisterne på rette vej og at holde mikro-
foner ved foredragene i auditorierne.
Arbejde 1 dag giver 1 dags fri adgang til Læged-
ages åbne kurser.
Gratis frokost begge dage inkluderet.
Lægedage er de praktiserende lægers egen 
kongres, arrangeret af Dansk Selskab for Almen 
Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Or-
ganisation (PLO). 
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som 
teoretiske. 
Der er også færdighedsværksteder og en stor 
udstilling (med gratis kittelgejl). 
Tjek programmet på www.laegedage.dk
Der findes en hel del kundskaber at hente på 
Lægedage både under arbejdet og under kurserne. 
Kurserne er godkendte til VKO, og desuden er det 
en udmærket chance for at knytte kontakter til de 
praktiserende læger og få lidt indblik i arbejdet i 
almen praksis.
Hvis du synes at dette lyder interessant, så gå ind 
på vores hjemmeside: www.samskbh.dk og tilmeld 
dig ved at følge linket under “Lægedage”. Sidste 
tilmeldingsfrist er mandag d. 15. oktober. 

For at deltage skal man komme til information-
smødet tirsdag d. 30. oktober kl. 17, hvor kon-
gressekretæren vil komme og fortælle om vores 
arbejdsopgaver. 

Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner
SAMS 
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SAKS indkalder til generalforsam-
ling d.9. Oktober 2012 kl 16.15. 
Se på opslagstavlen for lokale! 

§ 9 Ordinær generalforsamling
I hvert års oktober måned afholdes ordinær gener-
alforsamling. Indkaldelse sker via MOK eller andre 
medier med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dag-
sorden. Endelig dagsorden indeholdende indkomne 
forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse 
til de fremmødte.
 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde 
følgende punkter:
 
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt
 
Alle medlemmer har forslagsret på generalforsam-
linger.
 
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig fler-
talsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der 
kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig 
afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten 
ønsker det.
 
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre 
fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de frem-
mødte medlemmer.
 
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. november til den 
30. oktober.

Alle SAKS'ere - nye som gamle - er meget velkomne! 

Har du lyst til at være mere aktiv i basisgruppen, er 
dette en perfekt mulighed for dig!! 
Kom og hør hvad der rører sig i SAKS! 

Vi glæder os til at se alle! 

Forskningsårsstuderende søges.
Vi søger en årsstuderende (stud.med., stud. scient, 
stud. scient hum biol) til et projekt som omhan-
dler lægemidlers påvirkning af mitokontriefunk-
tion.
Vi at har preliminære data, som tyder på at 
mitokontriefunktionen kan ændres ved indgift af 
lægemidler til mennesker. Til nærmere afklaring 
af dette søger vi en studerende i et år. Arbejdet vil 
bestå i at udføre eksperimenter med en Oxygraph, 
på såvel humane prøver som prøver fra dyrefor-
søg.
Projektet kan anvendes til en master afhandling, 
og kan evt aflønnes ca svarende til en scholarsti-
pendium.
For nærmere henvendelse kontakt:
Professor, Overlæge, dr.med. Henrik Eng-
husen Poulsen, Klinisk farmakologisk laborato-
rium Q7642, Rigshospitalet, hepo@rh.dk tlf 
35457671
Lektor, ph.d. Robert Boushel, Biomedicinsk 
Institut, Panum, boushel@sund.ku.dk, 3532 
3865/7423

I anledning af Karrieredagen oktober 2012 
præsenteres i samarbejde med PUFF og 
Studievejledningen for Medicin

Karriere og forskning
- er forskningen nødvendig?

Kom til foredrag med formand for Lægeforenin-
gens Udvalg for Uddannelse og Forskning Mads 
Skipper, samt overlæger Lars Alling Møller og 
Karen Skielsager og hør lidt om, hvorvidt sund-
hedsvidenskabelig forskning i form af prægraduat 
forskningsår, PhD-uddannelse og publicerede 
artikler er nødvendig for at få drømmespecialet. 
Vi vil prøve at belyse spørgsmål som

Skal man virkelig til Nordjylland for at få sit 
drømmespeciale?
Er der forskel på kravene fra Rigshospitalet og de 
mindre hospitaler - hvordan det ser ud, hvis man 
er villig til at rykke længere væk fra København?
Er 4-årsreglen en reel begrænsning for at opnå 
det ønskede speciale? 
Akademikeren er én af de syv lægeroller, men 
hvad med de andre seks? Betyder de ikke lige så 
meget? 
Kan man klare sig uden prægraduat forskningsår 
og PhD?

Vi glæder os til at se Jer!

PROGRAM
Onsdag d. 26. september i Haderup Auditoriet
16.15-16.25: Velkomst og karriereoplæg af Studi-
evejledningen
16.25-17.20: Mads Skipper
17.20-17.30: Kort pause
17.30-18.00: Lars Alling Møller og Karen Skjel-
sager
18.00-18.15: Spørgsmål og afslutning

Hilsner fra Studievejledningen for Medicin og 
PUFF

Medicinstuderende søges til for-
skningsprojekt på Thoraxanæste-
siologisk afdeling, Rigshospitalet
En et-årig stilling som skolarstipendiat ved et 
klinisk forskningsprojekt på tværs af thoraxanæs-
tesien og thoraxkirugien er ledig til besættelse 
efteråret/vinteren 2012-2013 efter aftale.
Om funktionen: 
Thoraxanæstesiologisk Forskningsenhed søger 
en medicinstuderende til et projekt på tværs af 
thoraxkirurgien og thoraxanæstesien. Projektet 
er et klinisk randomiseret forsøg med afprøvning 
af lungeprotektive metoder for hjertekirurgiske 
patienter, hvor lungerne perfunderes med enten 
kølende væske eller oxygeneret blod under den tid 
patienten er på hjertelungemaskine.
Vi søger en medicinstuderende, der kommer til at 
indgå i det kliniske forskningsteam med hoved-
sageligt praktisk arbejde som fx blodprøvetagning 
m.m. på operationsgangen og intensiv. Forsøget 
foregår på elektive hjertekirurgiske patienter og 
giver en unik mulighed for tilegnelse af erfaring 
og viden om disse operationsforløb. Den studer-
ende vil få sit eget sideprojekt til ph.d.-studiet 
med Prof. Niels H. Secher som hovedvejleder 
udover den ph.d.-studerende Katrine B. Bug-
geskov, hvilket giver mulighed for publikation af 
minimum en artikel som førsteforfatter.    

Om dine kvalifikationer:
Du skal have interesse for anæstesi og/eller 
thoraxkirurgi: hjerte- og lungefysiologi. Ventilatør 
eller anden erfaring med intensivpatienter er en 
klar fordel. Det er vigtigt at du kan arbejde selvs-
tændigt og er fleksibel. Det vigtigt at du brænder 
for at løse forskningsopgaver på et højt fagligt 
niveau og har en personlighed, der passer ind i 
vores uformelle og ligefremme kultur.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. 
oktober gerne via e-mail. Ansøgningen skal 
følges af CV samt dokumentation af evt. venti-
latørerfaring. Der vil efterfølgende indkaldes til 
samtaler.
Send din ansøgning til klinisk assistent Katrine 
Bredahl Buggeskov, Rigshospitalet, Thoraxanæs-
tesiologisk Klinik afsnit 4142, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø, E-mail: katrine.buggesk-
ov@gmail.com 

Skolarstipendium tilknyttet Afde-
ling for Børne- og Ungdomspsyki-
atri og Psykiatrisk Forskningsen-
hed i Region Sjælland

Fra efteråret 2012 har vi mulighed for at ansætte 
en medicinstuderende i et forskningsår. Arbejdet 
vil tage udgangspunkt i et Systematisk Cochrane 
Review, der vil undersøge de positive og negative 
effekter af medicinsk behandling til børn med 
ADHD. Den studerende skal især beskæftige sig 
med dataindsamling og dataekstraktion fra studi-
er og databaser, der beskriver de negative effekter. 
En Cochrane protokol, der beskriver det planlagte 
review arbejde, er publiceret i Cochrane Library 
(issue 5, 2012) link: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract

Arbejdet foregår i samarbejde med Cochrane 
Developmental, Psychosocial and Learning Prob-
lems Group samt med Cochrane Adverse Effects 
Methods Group.

Den studerende vil få kontorplads i Psykiatrisk 
Forskningsenhed i Roskilde.

Personlige egenskaber som grundighed, evne til 
organisering og struktur samt gode engelskkund-
skaber er væsentligt. 

Aflønning er 10.000 kr. pr. måned, og derudover 
udbetales der et engangsbeløb på 15.000 kr. til 
driftsudgifter. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. oktober 2012 med 
opstart hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger fås hos psykolog, Ph.d., 
seniorforsker Ole Jakob Storebø, Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Klinik- Holbæk samt Psykiatrisk 
Forskningsenhed. Email:ojst@regionsjaelland.dk, 
tlf. 25 11 99 01.

Ansøgning indeholdende CV samt kort beskrivelse 
af motivation for ansøgning sendes til: E-mail: 
psykbu@regionsjaelland.dk, eller Afdeling for 
Børne- og Ungdomspsykiatri, att. ledende over-
læge, Ph.d. Jesper Pedersen, Smedegade 10-16, 
4000 Roskilde. 

basisgrupper
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Sexekspressens månedsmøde

“Er det unormalt, at jeg er 14 år og stadig er 
jomfru?” 
“Hvordan ved man, om man er homoseksuel?” 
“Kan man få sin jomfruhinde genskabt?” 
“Hvordan ved man, om man har klamydia?”
“Kan man blive gravid af at sluge sæd?”

Ovenstående er alle eksempler på de mange 
spørgsmål om kærlighed og sex, som går 
gennem hovedet på elever fra 13-16 år, og som 
kan være rigtig svære at få svar på.

Vi mener i Sexekspressen, at en god og omfat-
tende seksualundervisning er en nøglesten 
til udviklingen af et sundt forhold til seksual-
iteten. For mange lærere kan det dog være 
et problem at finde tiden og modet til selv at 
udføre undervisningen, ikke mindst fordi
eleverne kan have svært ved at diskutere så 
personlige emner med den matematiklærer, de 
ser hver eneste dag på skolen.

Derfor tilbyder vi som frivillige seksualunder-
visere i 7.-10. klasse en hel dag med sjov, lege 
og grundig undervisning i anatomi, kønssyg-
domme, prævention, kærlighed, grænser, den 
første gang, homoseksualitet og meget mere.

Synes du dette lyder som noget, du har lyst 
til, så besøg vores månedsmøde onsdag d. 3. 
oktober kl. 17 i studenterhuset

Der er kaffe og mundgodt samt hyggeligt sam-
vær med studerende fra alle semestre. 
Vi glæder os til at se dig!

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basis-
gruppe”

basisgrupper - IMCC
KOM TIL IMCC INFODAG 
D. 4. OKTOBER KL. 16.15 I 
LUNDSGAARD

IMCC er en organisation for studerende, der har 
lyst til at lave frivilligt sundhedsarbejde inden 
for områderne udviklings – og hjælpearbejde, 
undervisning og oplysning samt udveksling og 
klinikophold. Vi er både en seriøs og sjov organi-
sation, der primært består af medicinstuderende, 
men flere og flere studieretninger kommer til.

Vi har over 25 projekter, der beskæftiger sig med 
alt fra udvekslingophold, bamsehospitaler, seksu-
alundervisning i folkeskoler til udviklingsprojek-
ter i Rwanda, Nepal, Bolivia, m.m.
Derudover kan du gennem IMCC deltage på 
kurser inden for fundraising, konflikthåndtering, 
projektledelse og kommunikation. Evner, som vil 
komme dig til gavn som fremtidig læge.
IMCC er også lig et solidt netværk på tværs af 
semester, by og landegrænser, hygge og fede 
fester.
Så giv dig selv en pause fra biblioteket, tag din 
læsemakker under armen og find udaf hvad 
IMCC kan tilbyde dig.

                      
 16.15 - 16.30 - præsentation af IMCC
16.30 - 17.00 - præsentation af grupperne
17.00 - 17.45 - mulighed for at høre nærmere om 
de enkelte projekter

Efter et oplæg om IMCC og kort præsentation 
af alle projekter, trækker vi alle ud til området 
foran Lundsgaard, hvor repræsentanter fra alle 
undergrupper byder på kaffe, kage, slik, frugt og 
står klar til at svare på spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen IMCC København

	   	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	   	   	   	   	   	  

Exchange	  Landeliste	  2013-‐14	  
Her	  kommer	  listen	  over	  lande	  som	  IMCC	  Exchange	  har	  kontrakter	  med	  for	  sæsonen	  1.	  
marts	  2013	  –	  29.	  februar	  2014.	  	  

Alle	  betingelser	  er	  vejledende	  –	  tjek	  imcc.dk/Exchange	  à	  Landeliste	  for	  detaljer	  

Ansøgningsfrist:	  1.	  december	  2012	  	  	  
à	  Ny	  elektronisk	  ansøgning	  på	  imcc.dk	  åben	  fra	  1.	  oktober	  

¥ Prækliniske	  pladser	  =	  Alle	  semestertrin	  	  
¥ Kliniske	  pladser	  =	  7.	  –	  12.	  semester	  

Spørgsmål:	  	  
Skriv	  til	  National	  Exchange	  formand,	  Sashia	  Bak-‐Nielsen:	  neo.denmark@gmail.com	  

LAND	   Antal	  
pladser	  	  

Særlige	  betingelser	  

Australien	   1	   Afsluttet	  10.	  semester,	  TOEFL-‐test	  ikke	  nødvendig	  	  

Bahrain	   2	   Prækliniske	  pladser	  
Oktober,	  november,	  december,	  februar,	  marts	  og	  april	  

Brasilien	  
3	  IFMSA,	  3	  DENEM	  

6	   DENEM:	  Prækliniske	  pladser	  
IFMSA:	  kliniske	  pladser	  

Canada,	  Quebec	   1	   Afsluttet	  8.	  semester	  
Garanteret	  engelsk	  plads	  –	  mulighed	  for	  fransk	  plads	  
Alle	  måneder	  (÷	  juli	  og	  august)	  

Canada	   2	   Afsluttet	  10.	  semester	  

Chile	   2	   Kliniske	  pladser	  
Garanteret	  engelske	  pladser	  –	  mulighed	  for	  spansk	  plads	  

Egypten	  (EMSA)	   1	   Kliniske	  pladser	  

Frankrig	   2	   Kliniske	  pladser	  

Ghana	   4	   Kliniske	  pladser	  

	   	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	   	   	   	   	   	  

Grækenland	   2	   Kliniske	  pladser,	  Juli	  +	  andre	  ikke	  sommer	  mdr.	  (÷	  august)	 	  

Holland	   2	   Kliniske	  pladser	  
1	  juli	  Amsterdam,	  1	  juli	  Alle	  andre	  byer	  end	  Amsterdam	  

Island	   2	   Kliniske	  pladser	  
1	  bilateral,	  1	  unilateral	  
Juli	  og	  august	  

Israel	   6	   Kliniske	  pladser	  
Juli,	  August,	  September,	  Oktober	  

Italien	   2	   Kliniske	  pladser	  
	  Juli	  

Japan	   5	   Kliniske	  pladser	  

Kenya	   2	   Kliniske	  pladser	  
April,	  maj,	  juni,	  juli,	  august	  

Libanon	   5	   Kliniske	  pladser	  

Litauen	   1	   Kliniske	  pladser	  

Malta	   2	   Prækliniske	  pladser	  

Mexico	   6	   Kliniske	  pladser	  

Nepal	   2	   Kliniske	  pladser	  

Oman	   1	   Kliniske	  pladser	  
Juni,	  juli,	  august	  
Al	  personale	  kommunikation	  +	  journaler	  på	  engelsk.	  	  

Peru	  (IFMSA)	   3	   Prækliniske	  pladser	  

Polen	   1	   Prækliniske	  pladser	  
Juli,	  august,	  september	  

Portugal	   1	   Kliniske	  pladser	  
Januar,	  juli,	  august,	  september	  

Rusland	   2	   Kliniske	  pladser	  
1	  Skt.	  Petersborg	  (juli,	  august)	  og	  1	  Skt.	  Peterborg/Moskva	  
(juli)	  garanteret.	  Muligt	  at	  ønske	  andre	  byer	  (hele	  året)	  

Slovenien	   1	   Kliniske	  pladser	  

	   	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	   	   	   	   	   	  

Spanien,	  
Catalonien	  

2	   Kliniske	  pladser	  
Juli	  +	  andre	  ikke	  sommermåneder	  (÷	  august,	  september)	 	  

Spanien,	  øvrige	   3	   Kliniske	  pladser	  
2	  Juli,	  1	  August	  +	  andre	  ikke	  sommer	  mdr.	  	  (÷	  september)	  

Schweiz	  	   1	   Afsluttet	  8.	  semester	  
Tysk	  eller	  fransk	  på	  gymnasieniveau	  

Taiwan	   4	   Kliniske	  pladser	  

Tatarstan	   1	   Prækliniske	  pladser	  
(÷	  januar,	  maj,	  juni,	  december)	  

Tunesien	   6	   Prækliniske	  pladser	  
(÷	  Januar,	  	  maj,	  december)	  	  

Tyrkiet	   4	   Afsluttet	  2.	  semester	  

Tyskland	   3	   Kliniske	  pladser	  
(÷	  december)	  

Ungarn	   1	   Kliniske	  pladser	  
(÷	  januar,	  maj,	  juni,	  december)	  

Østrig	   2	   Kliniske	  pladser	  

	  
	  

	  
	  

	  

	   	  

Exchange Landeliste 2013-14
Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kon-
trakter med for sæsonen 1. marts 2013 – 29. februar 2014. 
Alle betingelser er vejledende – tjek imcc.dk/Exchange - Lan-
deliste for detaljer
Ansøgningsfrist: 1. december 2012  

Ny elektronisk ansøgning på imcc.dk åben fra 1. oktober
• Prækliniske pladser = Alle semestertrin 

• Kliniske pladser = 7. – 12. semester

Spørgsmål: 
Skriv til National Exchange formand, Sashia Bak-Nielsen: 
neo.denmark@gmail.com

Skal du rejse i oktober eller har du lidt 
ekstra plads og er økonomien lidt stram?

Vi modtager den 30. September 3 udveksling-
sstuderende som alle mangler et sted at bo og 
søger derfor venlige sjæle som gerne vil leje 
deres eget værelse ud, eller har mulighed for på 
anden måde at huse en exchange studerende. 
Det drejer sig om en fra Australien, en fra 
Grækenland og en fra Taiwan. Du får 1600kr for 
at have den studerende boende i en måned.

Krav til bolig er som følger:

• Adgang til seng eller sovesofa

• Adgang til bad

• Adgang til køkken

Hvis du har mulighed for dette så skriv endelig 
til exchange-bolig@imcc.dk også gerne hvis 
du ønsker mere information.

Mange kærlige hilsner IMCC exchange                            

Så der månedsmøde for alle IMCC'ere og 
deres venner og veninder er som altid mere 
end velkomne!

Mødet finder sted i Stunderhuset, loungen kl. 
17.15-18.30.

Dagsorden månedsmøde torsdag d. 20/9-2012

17.15 - Velkommen
- Navnerunde
- Nyt fra lokalbestyrelsen
Semestrets kurser og foredrag
National generalforsamling
Julefrokost
- Nyt fra grupperne - Pop-up
- Infodag 4. oktober
- Nyt fra AM2012 i Indien

18.30 - Fællesspisning og hygge. IMCC KBH gi'r 
maden

PIT MÅNEDSMØDE
PIT holder semestrets første månedsmøde 
torsdag d. 20. september kl. 17.00 i Studenter-
huset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og 
muligvis gerne vil kombinere dit medicinstudie 
med en udsendelse til et land i den 3. verden, så 
er PIT noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores 
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Vi håber 
at se mange nye som gamle.
Vi glæder os til at se Jer.

Mvh. PIT
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