
44
  å

rg
.  

•  
20

10
/2

01
1 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
4

0
0

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	   	  

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

Årg. 45 Nr. 5 - 26. sep.



22

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: 

Denne redaktion
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,
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Onsdag: MOK NR. 5 UDKOMMER
  "Karriere og Forskning" ved PUFF. Se s. 16
  Infomøde om Medicinerrevyen. Se s. 16.
  Infomøde om Skitur. Se s. 20

Torsdag: Deadline for indsendelse af billede til Scorebogen. Se s. 5
  "Hukommelse og Indlæring" ved FORNIKS. Se s. 15
  2. Semester spilleaften. Se s. 20
  UAEM Info-aften. Se bagsiden!

Fredag: Tutorfest! Se forsiden

Lørdag: Simon tager en hyggeaften under dynen med Sex and
  the City, te og Merci

Søndag: New England Patriots får bank af Buffalo Bills

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SATS afholder metodekursus. Se s. 17
  

Tirsdag: Neuroonkologisk aften ved PNKS. Se s. 15
  IMCC Exchange månedsmøde. Se s. 18.
  SAKS kursus "Basale kirurgiske færigheder". Se s. 19
  

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2Kasper Aa

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!

Simon G



33studievejledningen

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 telefontiden, er du velkommen til at sende os en mail eller 
at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende studievejleder. Vores mailadresse er: 
studievejl-medicin@sund.ku.dk

Studievejlederne for Medicin:
Natasja Tholstrup Bomholdt
Sedrah Arif Butt
Pernille Heimdal Holm
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted

Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, lokale 8 eller 10). 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til os på: +45 28 75 
70 89. 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!

International vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.04.22 hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog 
af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.  
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om: 
• Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa 
• Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land 
• Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan 
Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om:
• Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
• Selvarrangerede studieophold

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:  Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.04.08 eller 10  træffetidslokale er: 33.04.22

FORSKNINGSÅR SOM 
BACHELOR- ELLER 
KANDIDATOPGAVE

De fleste, der tager et forskningsår eller -halvår 
vælger, at det skal tælle som deres bachelor- eller 
kandidatopgave. Da man fremover skal holde orlov, 
når man indskrives som prægraduat forskning-
sårsstudent på PhD skolen, er afleveringsproce-
duren nu blevet ens for alle og mere enkel.
Du arrangerer selv en eksamen i dit forskningsår 
sammen med din vejleder. Din vejleder kan få en 
censorliste fra eksamenskontoret eller forskning-
sårsadministrationen. Karakterblanketten kan 
downloades fra prægraduat forskningsårs hjemme-
side under ”concluding your research year” -> ”ex-
amination”. Det er også her du finder blanketten 
til indsendelse af karakterblanket og opgaven efter 
din eksamen. 

Ønsker du at bruge din opgave som kandidat-
speciale eller bacheloropgave, skal du bruge 
blanketten, der hedder ”kontrakt for forskning-
sårsstuderende på medicin”, som du finder på 
blanketsiden: http://sund.ku.dk/for_studerende/
blanketter/medicin/. Her skal vedhæftes opgaven, 
karakterblanketten, specialekontrakt og evt. med-
forfattererklæring. 

Den første blanket er altså til PhD skolen for at få 
fuldført sit forskningsår og den anden blanket er til 
eksamenskontoret for at overført sin forskning som 
bachelor- eller kandidatopgave. 

Da alle skal holde orlov under deres forskning 
ved PhD skolen, skal man ikke underskrive en 
specialekontrakt i forvejen, som man ellers normalt 
skal ved aflevering af speciale. Hvis du ikke er 
indskrevet som prægraduat forskningsårsstudent, 
skal du følge den normale procedure for aflevering 
af bachelor- og kandidatopgave og udfylde de dertil 
svarende blanketter og overholde de dertil svarende 
tidsfrister. Har du yderligere spørgsmål til dette, 
er du velkommen til at kontakte os i studievejled-
ningen.

Husk at din officielle vejleder i alle tilfælde skal 
være en vejleder ansat ved SUND!

Du kan læse meget mere om forskningsår på PhD 
skolens hjemmeside: Gå ind på www.medicin.
ku.dk og vælg ”prægraduat forskningsår”, som står 
under boksen ”karriere”. På hjemmesiden kan du 
finde information om hvordan man kommer i gang 
med forskning, hvordan man søger optagelse som 
forskningsårsstuderende, hvordan man afleverer 
sit forskningsårsprojekt, kontaktoplysninger til 
PhD skolen og meget mere.

-Studievejledningen for Medicin

De fleste har allerede fra de første semestre eller 
klinikophold en idé om, at de skal være kirurg eller 
mediciner, men som vi skrev i sidste udgave af MOK, 
er der mange andre faktorer der kan have stor 
indflydelse på dit fremtidige arbejdsliv. Disse faktorer 
er noget, du kan og bør tage stilling til, på linje med 
om du vil specialisere dig i medicin eller kirurgi . 
I denne artikel tager vi fat på to andre spørgsmål, 
som er gode at forholde sig til i forbindelse med éns 
fremtidige liv og karriere. 
For selvom du måske allerede føler, du har truffet et 
specialevalg, kan det være relevant at overveje, hvad 
jobbet senere vil komme til at indebære, og om det 
virkelig er det arbejdsliv, som du gerne vil have. 
Her følger nogle spørgsmål, der kan hjælpe dig til at 
blive mere afklaret om dit kommende arbejdsliv: 

På hvilket tidspunkt vil du hovedsagligt arbejde? 
Det er ikke kun det faglige indhold af specialet, som 
er vigtigt at tænke over. Det er også vigtigt at gøre 
op med sig selv, om man helst vil have et ”8-16”-job 
og mere frihed til at planlægge éns arbejdstider, eller 
om man f.eks. er tændt af spænding og højt tempo og 
gerne vil have høj vagtbelastning, og mulighed for at 
blive kaldt ind til en akut operation når som helst.
Generelt er anæstesiologi, kirurgi (omfatter 
subspecialerne: Kolorektalkirurgi, børnekirurgi, 
endokrinkirurgi, mammakirurgi og øvre 
gastrokirurgi), kardiologi og gynækologi og obstetrik 
eksempler på specialer med høj vagtbelastning.
I den anden ende af skalaen har vi klinisk biokemi, 
klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk 
farmakologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, 
patologisk anatomi og samfundsmedicin, hvor der 
ingen vagtbelastning er overhovedet. 
Der er selvfølgelig også specialer, som ligger midt 
i mellem de to yderpunkter og som har forskellige 
grader af vagtbelastning. Hvis dit drømmespeciale 
ikke er nævnt her, kan du prøve at spørge til 
karrieredagen d. 11. oktober, finde mere information 

på www.laegeuddannelsen.dk eller specialets egen 
hjemmeside.

Akut eller ikke akut?
Dette spørgsmål hænger lidt sammen med 
ovenstående, da specialer med mange akutte 
sager, generelt har en høj vagtbelastning. Her 
kan bl.a. nævnes anæstesiologi og kardiologi. 
I specialet gynækologi og obstetrik er der også 
mange akutte sager, og det kan ikke undgås under 
hoveduddannelsen. Men specialet har mange 
forskellige muligheder, og man kan f.eks. ende på en 
fertilitetsklinik, hvor der ikke er noget akut.  Andre 
specialer med mange akutte sager er neurokirurgi, 
kirurgi og pædiatri.
Der er også andre akutte aspekter, som man kan have 
med i tankerne. F.eks. indebærer ortopædkirurgi 
skadestuearbejde og traumer, og i thoraxkirurgi 
(hjerte) er der ikke så mange akutte sager, men man 
står med patienternes liv i hænderne, og man skal 
kunne håndtere, når det går galt. 
Hvis man på den anden side gerne vil undgå at have 
med akutte sager at gøre overhovedet, findes der 
også specialer til det. F.eks. kan nævnes børne- og 
ungdomspsykiatri, klinisk biokemi, klinisk fysiologi og 
nuklearmedicin, klinisk farmakologi, klinisk genetik, 
arbejdsmedicin og samfundsmedicin. 
Igen er der specialer, som falder lidt i mellem begge 
kategorier, og som kan have varierende grad af akutte 
sager. Ved endokrinologi, hæmatologi, dermato-
venerologi, infektionsmedicin, karkirurgi, neurologi, 
nefrologi, reumatologi mm. er der f.eks. færre akutte 
sager. Hvis dit drømmespeciale ikke er nævnt, kan du 
igen søge information på www.laegeuddannelsen.dk, 
specialets hjemmeside eller spørge til karrieredag d. 
11. oktober. 

-Studievejledningen for Medicin

KARRIEREFOKUS – SKAL EN LÆGE REDDE LIV OG ARBEJDE OM 
NATTEN?

STUDIETEKNIKKURSUS

Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at 
tage gode notater og at kunne huske det du har lært 
- så er dette kursus lige noget for dig.

Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og 
som de fleste først rigtig får fod på efter et par se-
mestre. Studieteknik handler både om, hvordan man 
læser hvilke typer stof, og hvordan man tager gode 
notater i undervisningen og til forelæsningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, 
du husker. Desværre følger der ikke en brugsvejled-
ning med din hjerne, men der eksisterer til gengæld 
en lang række teknikker. 

SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og 
vil belyse de teknikker, der kan give dig det daglige 
forspring.

• Motivation
• Koncentration
• Læseteknik
• Hukommelse
• Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende 
mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:
• Onsdag d.3. oktober kl.15.00-18.00 på 
Frederiksberg Campus, lokale A1-04.01.
• Mandag d.5. november kl.15.00-18.00 på Panum, 
Hannover auditoriet.
• Torsdag d.22.november kl.15.00-18.00, Panum, 

Haderup auditoriet.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studer-
ende, som vil blive først udvalgt.  Alle kan dog tilmel-
de sig, når tilmeldingen åbner en gang i september 
på denne hjemmeside: 

http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/
kursus_i_studieteknik/ 



44   styrende organer og studenterpolitik
I forbindelse med 
oprettelse af institutråd 
på Retsmedicinsk 
Institut inviterer 
instituttet til en drøftelse 
af rådets størrelse og 
sammensætning.
Drøftelsen er på fredag, 
den 28. september 2012 kl. 
13.00, i Teilumbygningen, 
auditorium A

INGEN ACCEPT AF HANDEL 
MED KLINIKPLADSER

Du må gerne bytte klinikplads med en 
medstuderende, men fakultetet vil under 
ingen omstændigheder acceptere handel med 
klinikpladser på holdbytteportalen eller i øvrigt. 
Overtrædelse vil være et brud på ordensreglerne. 
Hvis du oplever, at handel med klinikpladser 
finder sted, bedes du kontakte juridisk 
specialkonsulent Charlotte Paisley. 

UGE 39
________________________________________

Tid og evighed IV – tidsmodeller
Nicolai sagde i sidste uge, at det mærkelige ved tiden 
er, at den går hele tiden. Det er én mærkelig ting ved 
tiden; der er mange andre mærkelige ting, ved tiden 
der gør, at den er svær at begribe, når man tænker 
nærmere efter. (Det kunne man så eventuelt lade 
være med, men vi er nogen, der gerne vil prøve at 
forstå verden omkring os.)
For at kunne fatte abstrakte begreber bruger men-
nesker ofte det trick at lave modeller af det, der 
ellers er totalt uoverskueligt. Modellerne forenkler 
og konkretiserer og er på mange måder væsens-
forskellige fra det, som modellerne skal forklare. 
Sprog kan opfattes som en model, der fx ved hjælp 
af ordet ”elefant” på en enkel måde beskriver noget, 
som i virkeligheden er en meget stor og kompleks 
størrelse. Man kan også lave en anden model: en 
naturtro legetøjselefant i størrelse 1:18. Uanset hvor 
anatomisk korrekt elefanten er gengivet, er den 
stadig en grov forenkling af virkelighedens elefant.
På samme måde med tiden. Vi har et ord, der er 
præcist nok til, at vi alle sammen nogenlunde ved, 
hvad vi taler om, men som samtidig ikke siger noget 
væsentligt om, hvad begrebet betyder. Historisk 
kommer ordet ”tid” af indoeuropæisk og betyder 
”afsnit” og senere ”tidsafsnit”, men i dag har ordet 
en meget bredere betydning. Så vi konstruerer også 
andre modeller af tiden, for at forstå den og måske 
ligefrem for at – føle at vi kan – kontrollere den.
Den mest udbredte tidsmodel i det mindste i vores 
del af verden er nok uret; det klassiske analoge ur 
med en rund skive og visere der bevæger sig rundt 
og rundt i en lang evindelighed. Selvom mange af os 
ikke længere går med armbåndsur, fordi vi altid har 
vores mobiltelefoner med indbygget digitalt ur på os, 
så er urskive stadig en model, der giver mening. Den 
tæller og måler tidens afsnit helt i forlængelse af 
ordets oprindelige betydning. 
Samtidig viser uret, at tiden på en måde gentager sig 
selv igen og igen. Sekundviseren kommer tilbage til 
start hvert minut, minutterne begynder forfra hver 
time og timeviseren nulstiller så at sige sig selv to 

gange i døgnet. 
Digitaluret viser på en anden måde tidens fre-
madskriden. Det giver ikke den samme cirkulære 
fornemmelse som et analogt ur, men det er dog klart, 
at tiden begynder forfra hver dag.
En tredje tidsmodel er timeglasset, som både er 
hyggelig og gammeldags, men også ubønhørlig, for 
når sandet er løbet igennem, så er det slut. Man kan 
selvfølgelig være så heldig, at timeglasset kan vendes 
og genstartes, men det kræver en hjælpende hånd 
udefra.
Mere om 14. dage…
Lise Lotz
Akademisk medarbejder

________________________________________

Kan man tro på spørgsmålene, når der spørges 
om tro? Foredrag ved Peter Lüchau
Spørgeskemaer og statistik er blot én af mange 
måder at studere religion på. Men hvad kan 
spørgeskemaerne fortælle os om danskernes re-
ligiøsitet? Og hvad kan de ikke fortælle os? Foredra-
get vil give eksempler på fordele og faldgruber ved at 
studere religion via spørgeskemaer med eksempler 
fra den nyeste forskning.
Peter Lüchau er adjunkt på SDU
Tid: torsdag den 27. sept. kl. 20
Sted: Sognehuset, Pilestræde 67

________________________________________

Nick Cave, hans musik og det religiøse – en 
musikstudiekreds
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. 
Nicolai Halvorsen og stud. theol. Mia Geisler styrer 
slagets gang.
Tid: Kl. 17.15 onsdag 26. sept., og fire onsdage i 

efteråret
Sted: Studenter-
menighedens lokaler, St. 
Kannikestræde 8, 1. sal
________________________________________

Filosofisk svampetur
Biologi, filosofi, gastronomi og teologi mødes i denne 
udflugt. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Dog 
ved vi, at der vil blive filosoferet og gået en del.
Husk at medbringe lidt frokostproviant, godt van-
drefodtøj og gerne en flettet kurv eller lignende til 
svampe. Vi regner med at turen varer ca. 4 timer. 
Kontakt evt. studenterpræst Nicolai Halvorsen (28 
75 70 94) for yderligere oplysninger.
Tid: lørdag den 29. september kl. 10.45
Mødested: Kagerup Station (S-tog linje E fra Kbh. H 
kl. 9.45, skift i Hillerød til Lille Nord mod Helsingør, 
afg. 10.30.)
Arrangeret i samarbejde med Center for Naturf-
ilosofi. 
________________________________________

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
 

studietilbud

Siden biblioteket blev døgnåbent, har der været 
mulighed for at benytte læsesalen når vi har lyst. 
Dette har selvfølgelig været rigtig godt for os 
studerende, men det har desværre også medført at 
personalet og overvågningen er blevet skåret væk. 

Som følge af dette har der i den seneste tid hersket 
et stort problem på læsesalen. Folk har fået stjålet 
deres bøger og personlige ejendele såsom punge, 
mobiltelefoner og computere. Som vi alle kender 
det, har vores biblioteket altid været et trygt og 
sikkert sted. Et sted hvor man kunne efterlade sine 
ting i flere timer uden at man skulle frygte at blive 
bestjålet. Det kan ikke være rigtigt at man skal 
tage alle sine ting med sig, når man efterlader sin 
plads for at hente en kop kaffe eller spise frokost. 
Det har aldrig før været et problem, hvorfor skal 
det så være et problem nu?

Mange har deres daglige gang på Panum og på 
biblioteket. Derfor opfodrer vi fra MR at hjælpe 
hinanden med at passe på jeres og hinandens ejen-
dele. Imens arbejdes der på en fremtidig løsning, 
der skal komme dette problem til livs. 

Vi skal gøre vores kære bibliotek til et trygt og sik-
kert sted at være igen!

Med venlig hilsen
MedicineRådet - MR

KÆRE MEDICINERE
Næste MR-møde bliver på onsdag kl. 18.00 i MRs 
lokaler i Panums Studenterhus, 1. sal.

De vigtigste ting på programmet er besøg fra 
StudenterRådet og diskussion af punkter på det 
kommende studienævnsmøde.
Alle medicinere fra 1. til 12. semester er meget 
velkomne.

Dagsordenen er:
1.                Formalia
2.            Besøg fra Studenterrådet
2.                Tilbagemelding fra semestrene
3.                Tilbagemelding fra udvalg
4.                Orientering fra bestyrelsen, 
5.                Studienævnsmødet
6.                Sundrådet
7.                Meddelelser
8.                Eventuelt

Med venlig hilsen
MedicinerRådet

M
E
D I

C I N E R R ÅD
E
T

K

Ø B E N H A V

N
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Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 27.september 
2012 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget billeder 
ved: 

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

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

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

 

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. 
 
7. Semester: 
 
TA 
Rul 3  26. sep kl. 11.00 TA 
Rækkefølge:  1. AH, BBH, FRB 
  2. GH, SLA, NH 
  3. RH, HER 
 
Rul 1 og 2:  Send billeder af holdet til 

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

 
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 

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 

 

    Åbningstider
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15

Oktober tid Teknisk Assistent: Demonstrator:
4. 12-16 Birgitte 
8. 14-18 Faiza 
15. 16-20 Alexander 
23. 17-21 Birgitte 
25. 17-21 Alexander  Birgitte (17-21)
30. 16-21 Faiza  Birgitte (16-21)
31. 16-21 Birgitte 
     
November     
5. 17-21 Alexander  Birgitte (17-21)
7. 17-21 Birgitte 
8. 12-17 Faiza 
12. 17-21 Birgitte 
13. 17-22 Faiza  Thomas (17-21)
16. 17-21 Alexander  Birgitte (17-21)
19. 16-21 Alexander  Thomas (16-21)
20. 16-21 Birgitte  Thomas (16-21)
21. 17-22 Faiza  Thomas (16-21)
22. 16-21 Birgitte 
23. 9-16 Alexander 
24. 9-16 Birgitte  Thomas (9-16)
25. 9-16 Faiza 
26. 2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN 
27. 8-13 Faiza 
27. 16-22 Birgitte  Thomas (16-22)
28. 2. SEM SPOT EKSAMEN 
     
December     
12. 16-20 Alexander 
13. 17-21 Birgitte  Thomas (17-21)
20. 3. SEM SPOT EKSAMEN 

Vores historier bliver til en bog 
Kære medstuderende. Løsningen af ethvert problem starter med at man 
undersøger problemets omfang. Derfor er jeg begyndt at samle jeres historier om 
nedsættende bemærkninger sammen. Det er historier, hvor afdelingenslederen 
den første dag udbreder sig om hvordan vi mange kvinder ”udhuler” lægefaget. 
Historier, hvor undervisere fremstiller kvindelige studerende som kolde 
udenadslæringsrbotter uden empati, mens de 
mandlige anses for at være oprigtigt interesserede i 
lægegerningen. Men vi kan bruge mange flere! 
 
Jeg har fået en henvændelse fra FADLs forlag, som er 
interesserede i projektet og gerne vil udgive bogen.  
 
Så skriv, skriv, skriv! 
  
Send din historie eller spørgsmål til 
maja.hoejgaard@regionh.dk  
  
Man kan selvfølgelig være anonym.  
 
Mvh. Maja Højgaard, 10. semester 
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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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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00-17.00

Kommende aktiviteter

• 12. okt: Generalforsamling
• 18. okt: Repræsentantskabsmøde

Akupunktur Lægehuset har specialiseret sig i akupunkturbehandling af alt fra sportsska-
der, smerter og allergier til afhjælpning af rygetrang og stress. Akupunktur Lægehusets 
læger, der arbejder med med en blanding af vestlig medicin og akupunktur, er lægeuddan-
nede i Kina og Danmark.

Som medlem af FADL får du 15% rabat på alle behandlinger i klinikken. Akupunktur 
Lægehuset ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg.

Akupunktur Lægehuset  

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

• 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. 

FADLs lægevikarkurser efterår 2012

Med Codans Familieforsikring får du en 
samlet pakke, der består af en indbo-, 
ansvar-, ulykke-, livs- og rejseforsikring til 
en attraktiv præmie.

Forsikringen er skræddersyet dine behov 
som lægestuderende og findes i normal 
dækning og udvidet dækning afhængig af 
værdien af dit indbo.

Med Codans forsikring får du blandt andet:

• Ulykkesforsikring med forhøjet erstat-
ning ved skade på blandt andet fingre, syn 
og hørelse

• Dækning af lejlighedsvis udøvelse af 
selvstændig lægegerning samt “ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”, der udøves i 
henhold til lægeløftet

• Rejseforsikring, der dækker ved ferierej-
ser i hele verden op til 45 dage

• Livsforsikring på 160.000 kr.

Du kan læse mere om forsikringsordnin-
gen på FADLs hjemmeside www.fadl.dk.

Codan forsikring

Der er stadig ledige pladser på kurserne i Akut medicin og EKG - skynd dig at melde dig til 
via fadl.dk, også gerne selvom du allerede er tilmeldt 2 kurser dette efterår.

NYHED - RADIOLOGI
Det er alligevel lykkes os at finde en underviser til kurset i radiologi dette efterår. Kurserne 
afholdes i november, men følg med i MOK, på fadl.dk eller på Facebook i den nærmeste tid 
for mere information.

Mvh. Kursusudvalget, FADL Kbh.

Dækning Cykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr. år

Normal dækning Nej Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

1.745
2.372

Normal dækning Max. 5.100 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

2.459
3.086

Normal dækning Max. 7.700 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

2.643
3.270

Normal dækning Max. 12.900 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.039
3.666

Normal dækning Max. 18.100 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.500
4.127

Udvidet dækning Nej Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

2.155
2.782

Udvidet dækning Max. 5.100 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

2.863
3.490

Udvidet dækning Max. 7.700 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.046
3.673

Udvidet dækning Max. 12.900 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.331
3.960

Udvidet dækning Max. 18.100 Ja Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

3.790
4.417

Enkeltstående 
ulykkesforsikring

Sum: 500.000 kr.
Sum: 1.000.000 kr.

624
1.251

RejsePlus 459

Stetoskoper
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Beretninger til FADLs Generalforsamling 2012

Vagtbureauet
FADLs Vagtbureau er nu en in house 
leverandør til Region Hovedstaden. Dette 
betyder, at det tætte samarbejde der har 
været mellem FADL og hospitalerne siden 
1960’erne nu er styrket i en endnu højere 
grad og at FADL-vagternes fremtid i regio-
nalt regi styrkes. FADL-vagterne er et væ-
sentligt og ressourcestærkt bidrag til løsning 
af de mange vagtopgaver, der året rundt er 
på hospitalerne og bidrager tillige til at give 
vagttagerne – de kommende læger – en vær-
difuld og relevant viden om ”arbejdet på en 
hospitalsafdeling”. Vagtbureauet er ligeledes 
optaget af at sikre at der både nu og frem-
adrettet vil være stærke vagtkombinationer 
ligesom arbejdet med at styrke vagtholdene 
fortsætter.

Vagtsituationen
Udviklingen i vagterne har gennem hele 
2012 vist en mærkbar stigning i forhold til 
sidste år og vagtudbuddet har været både 
varieret og geografisk spredt. 

Vagtopskrivningen
Digitaliseringen af såvel vagtformidlingen 
som øvrige arbejdsopgaver i Vagtbureauet er 
fortsat ind i 2012. Målet om at alle medlem-
mer i København får oprettet deres egen 
profil i enten vagtopskrivningssystemet eller 
i kredsens medlemsdel er tæt på at lykkedes; 
således er på nuværende tidspunkt ca. 85 % 
af medlemmerne oprettet i systemerne.

Vagtkurserne
De stigende krav der stilles fra hospitalerne 
til FADL-vagternes kompetencer reflekteres 
over til den måde hvorpå vi evaluerer og 
udbygger vores to vagtkurser, SPV (Sygeple-
jevikar) og VT (Ventilatør) og hvor igennem 
Vagtbureauet stedse søger en tæt tilknytning 
til sundhedsvæsenets forskellige aktører.

Akkreditering
Arbejdet med at sikre det rette akkredite-
ringsniveau foregår løbende og senest er 
håndhygiejne kommet til som en akkredi-
teringsdel. Opnåelse af et akkrediteringsni-
veau er den eneste tilgang til at få FADL-vag-

ter, hvorfor der er en stor opmærksomhed 
knyttet til dette område.

Resultatudvikling 
Resultaterne for 2011 viste en mærkbar 
forbedring set i forhold til året før og der er 
tillige forventninger om at 2012 resultaterne 
vil fortsætte denne gode udvikling. Hospita-
lerne skal fortsat overholde en yderst stram 
økonomi hvilket sætter rammer for hvor stor 
en aktivitetsstigning, der kan forventes.

Som en følge af de seneste overenskomstfor-
handlinger, vil Vagtbureauet i de kommende 
år få et endnu tættere samarbejde med 
regionerne Hovedstaden og Sjælland.

Peter Andersen

Direktør
FADLs Vagtbureau

Forlaget
FADLs Forlag fik et kæmpe underskud i 
2009. I 2010 tog vi en række initiativer i 
forbindelse med en større turn-around-
proces, hvor bl.a. Rikke Sommer blev ansat 
som direktør. Hun præsterede et langt 
mere positivt resultat i 2010, og dette blev 
bekræftet af årsresultatet på knap 400.000 
kr. i overskud. Forlaget har derfor igennem 
2010 og yderligere i 2011 konsolideret sin 
økonomi betydeligt. I 2011 fik forlaget der-
med et overskud på omkring 700.000 kr. Det 
er derfor også et forlag, der er gået 2012 i 
møde med en betydelig bedre økonomi end 
de forrige år. 

Økonomien er dog fortsat i fokus. Der er 
stadig krav fra både ejere og bestyrelse om 
igen i 2012 at præstere et solidt overskud – 
og det ser også ud til at imødekommes for at 
opbygge forlagets egenkapital yderligere.

Forlaget er kommet op i gear med en lang 
række udgivelser til de medicinstuderende. 
De store lærebøger indenfor biokemi, 
pædiatri og farmakologi kan nævnes som 
nogle af de store succeser, og der er kommet 

flere til siden. I slutningen af 2013 forventes 
det derfor, at vi har bøger til alle semestre på 
studiet, hvor forlaget, før Rikke kom til, kun 
sad på den sidste del af medicinstudiet. 

Yderligere i 2012 udkommer der to store 
grundstene, nemlig en grundbog i Medicin 
og Kirurgi. Dem forventes der meget af, og 
de er også lovet at komme på pensumlister-
ne i flere af studiebyerne allerede.

Som jeg også skrev sidste år, udgiver forlaget 
også en lang række bøger til det brede 
marked med medicinsk indhold. Også her 
oplever forlaget stor succes med bl.a. coffee-
table-bogen ”Recepten på Lykke”, som nu 
er i 4. oplag, og som i 2012 kommer med en 
efterfølger ”Få mere lyst”. Yderligere bliver 
mange af de brede bøger månedsbøger i 
Gyldendals Sundhedsbogklub og giver en 
fin ekstra indtjening.

Derudover har forlaget i det forgangne år, 
udover at reklamere i gængse fagblade og 
tidsskrifter, så småt begyndt at udvikle apps. 
Disse vil blive lanceret i slutningen af 2012. 
Yderligere er omtale af flere bøger i dags-
pressen steget betydeligt. Forlaget kommer 
også til i 2012 at lancere en ny webshop, som 
lægger sig i tråd med det resterende FADL-
design.  Derudover kan du, hvis du vil have 
teasere for alle forlagets nye udgivelser, gå 
ind og ”like”/”synes godt om” FADLs Forlag 
på Facebook. 

Jeg ser positivt på fremtiden og er sikker på, 
at FADLs Forlag vil bestå som et konkurren-
cedygtigt forlag, der leverer prisbillige bøger 
til de studerende i de fire universitetsbyer.

Kasper Gasbjerg, formand for bestyrelsen i 
FADLs Forlag
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Hovedbestyrelsen
Nye tider på vej – for vagtbureauerne og for 
FADL

Også 2011/2012 blev et begivenhedsrigt år 
for FADL, selvom det på flere måder kom til 
at gå noget anderledes, end vi havde forven-
tet. Indgåelsen af en helt ny overenskomst 
på SPV/VT-området og det efterfølgende 
projekt med sammenlægningen af de to 
vestlige vagtbureauer i Odense og Århus 
har præget begivenhederne i det nationale 
FADL. Disse områder, samt nyt om kar-
rierevejledning/12. semesterundersøgelse, 
vil jeg lade være mit hovedfokus i denne 
beretning. 

OK 11
Efter overenskomstforhandlingen for SPV/
VT 2011 blev overenskomsten efterfølgende 
godkendt med et tydeligt JA fra medlem-
merne, selvom kun få deltog i urafstemnin-
gen om resultatet. En enig hovedbestyrelse 
bekræftede også, at det var et udmærket 
resultat der var opnået af vores forhandlings-
delegation fra OK-udvalget.

Et vigtigt punkt er, at der nu er indgået en 
hovedaftale med vores forhandlingsmod-
part Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
(RLTN). Den fastlægger de generelle 
rammer for samarbejdet omkring overens-
komsterne og er ikke mindst en principiel 
anerkendelse af hinanden som overens-
komstparter.

Pengemæssigt var der ikke meget at hente i 
den nye overenskomst. Med hensyn til løn-
stigninger var der enighed om, at overens-
komsten skulle lægge sig op ad KTO-forliget, 
hvilket gav følgende resultat: en grundløns-
stigning på 17 øre per time, en tillægsstig-
ning på 36 øre på vagter mellem kl. 17-06, en 
stigning på 43 øre på lørdag-/mandagsvagter 
og en pensionstigning til 5,34 %. 

En faktor der gjorde forhandlingerne van-
skelige var sikringen af fremtiden for vores 
vagtbureauer. Den nye OK sikrer at vores 
vagtbureauer fortsat kan udbyde vagter på 
lovlig vis. Inden forhandlingerne gik i gang 
modtog vi et notat fra kammeradvokaten der 
mente, at det ikke er lovligt med en overens-
komst med punkter der omhandler drift af 
virksomheder. Driften af vagtbureauerne 

har tidligere været en del af overenskom-
sten, men udskrives nu herfra for at der 
ikke skal være nogen tvivl om lovligheden. 
Derfor skal vagtbureauerne og regionerne 
nu forhandle driftsaftaler med hinanden ved 
siden af overenskomsten. 

Dette betyder at vagtbureauernes struktur i 
Vestdanmark ændres til såkaldte in house-
vagtbureauer. Både i Århus og Odense har 
man på generalforsamlingerne diskuteret og 
godkendt de vedtægtsændringer der mulig-
gør den nye in house-ordning. Dette vil højst 
sandsynligt medføre at FADLs vagtbureauer 
og regionerne indgår såkaldte overskuds- og 
underskudsdækningsaftaler. Det vil give 
regionerne et yderligere incitament til at 
hyre vikarer fra FADL's vagtbureauer, og 
sikrer samtidig imod at skulle i udbud. 
For FADL’s Vagtbureau i København, der 
allerede fungerer som in house-bureau, er 
der udarbejdet og underskrevet en såkaldt 
tomrumsaftale med Region Hovedstaden, 
der betyder at vagtbureauet kan fortsætte 
driften som vanligt, indtil en driftsaftale er 
indgået. 

Fusion af vagtbureauerne i Odense og 
Århus
Ud over at gøre vagtbureauerne til in house-
bureauer udenfor overenskomsten har det 
været et ønske – og for regionerne Nord, 
Midt og Syd et krav - at vores vagtbureauer i 
Odense og Århus fusioneres til et fælles vagt-
bureau, der betjener de tre regioner. Denne 
proces har været vanskelig for kredsene at 
gennemføre.

Umiddelbart efter overenskomstens ind-
gåelse valgte Odense at afbryde den første 
fusionsproces, da kredsen ikke følte at deres 
interesser var tilstrækkelig godt varetaget i 
det resultat, der tegnede sig omkring et nyt 
fælles Vagtbureau Vest. Repræsentantskabet 
i Odense valgte derfor at afbryde fusionspro-
cessen og fik denne beslutning bekræftet på 
en ekstraordinær generalforsamling.

Det stod dog hurtigt klart, at de tre regioner 
kun ville indgå en fælles driftsaftale for et 
fusioneret vagtbureau, hvorfor en ny fusi-
onsproces skulle startes. Dette har været en 
langvarig og hård proces, dels for kredsene, 
men også for det nationale samarbejde.

Ikke desto mindre er fusionsprocessen nu 
genoptaget og alt tegner til, at der i efteråret 
2012 kan indgås de aftaler med regionerne, 
der formelt danner Vagtbureau Vest. Der-
med er den hårde start på året ved at have 
lagt sig, og det nationale samarbejde ser 
fremad.

Karrierevejledning og 12. semesterunder-
søgelser
I juni 2011 sendte FADL HF et oplæg om 
karrierevejledning til de fire sundheds-
videnskabelige fakulteter København, 
Odense, Aarhus og Aalborg, da vi via 12. 
semesterundersøgelserne kunne se, at karri-
erevejledning var en stor mangelvare for de 
studerende – en sag vi mener der skal kæm-
pes for. Oplægget byggede på, at der skulle 
være forelæsninger på kandidatdelen, med 
karrierevejledning som indhold, der kunne 
hjælpe de studerende til at blive klogere på 
deres kommende fremtid som læge. Aarhus 
bed hurtigt på ideen, der ville indføre kar-
rierevejledning på 8. og 12. semester på 
deres kandidatstudieordning, men Odense 
og København takkede nej i første omgang. 
Aalborg har vi aldrig hørt fra, muligvis fordi 
de ikke har en kandidatdel endnu.

I efteråret 2011 kørte FADL en ny 12. 
semesterundersøgelse, der igen viste, at 
de studerende trak studiet ud. Tallene blev 
brugt i et debatpanel om 4-årsreglen ved 
DSMU årsmøde, dernæst til et oplæg om kar-
rierevejledning for de fire studieledere, samt 
DSMU og Lægeforeningen. Denne gang 
blev forslaget om karrierevejledning noget 
bedre modtaget af studielederne fra Odense 
og København. De besluttede at lade Aarhus 
gennemføre karrierevejledningsoplægget 
i foråret 2012 og efter evaluering af dette, 
ville de tage beslutning, om de ville benytte 
sig af det samme, eller skabe deres egne kar-
rierevejledningsforløb. 

I foråret 2012 arrangerede hovedforeningen 
en generalprøve på karrierevejlednings-
oplægget, som var forfattet af FADL og Læge-
foreningen, med alle FADL politikere fra 
landet, samt medicinerrådene som invitere-
de. Fra de deltagende var responsen meget 
positiv. Første karrierevejledningsoplæg på 
Aarhus Universitet blev holdt for 8. semester 
og blev vel modtaget både af studerende 
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og fakultetet, så indtil videre er det en fast 
forelæsning på 8. og 12. semester. Derud-
over har København og Odense givet positiv 
udtryk for fremtidig karrierevejledning. Og 
med den nyeste 12. semesterundersøgelse 
fra foråret 2012, med en svarprocent på 69 
%, der viser at de studerende trækker studiet 
ud, ja så er vi optimistiske med hensyn til at 
få karrierevejledning spredt til hele landet. 

Det har været endnu et begivenhedsrigt år i 
FADL og den kommende tid byder på spæn-
dende udfordringer. Med løsrivelse af vagt-
bureauerne fra overenskomsten sættes der 
nu helt nyt fokus på fagforeningen og dens 
nye selvstændige fremtid. Vores mål er bl.a. 
bedre medlemsbetjening, fælles medlems-
system og ikke mindst et godt samarbejde på 
tværs af kredsene.

Til slut, vil jeg gerne takke HB, de nationale 
udvalg og repræsentantskaberne for et godt 
samarbejde både i medvind og i modvind, 
og håber at se mange til årets landsmøde den 
30. november 2012.

Sara Schødt Nielsen
Formand for Hovedbestyrelsen

Kredsforeningen
Så lakker endnu et foreningsår mod enden 
- mit andet år som formand og fjerde som po-
litikker i FADL. Det er stadig spændende at 
være en del af  det politiske arbejde, og igen 
i år har FADL København været en forening 
i udvikling. Blandt andet med den største 
ændring af vedtægterne længe, da vi på den 
ekstraordinære Generalforsamling ændrede 
valgproceduren. I min årsberetning vil jeg 
kort gennemgå foreningsåret og vende 
nogle af de nye ideer og konkrete tiltag, der 
har været det sidste år og runde tilbageven-
dende initiativer.

Økonomien
FADL, Københavns økonomi har udviklet 
sig positivt i det forgangene år. Vi havde i 
2011 et overskud på 808.108 kr. Dette også 
godt hjulpet på vej af et positivt resultat fra 
FADLs Forlag. Overskuddet fra FADLs Forlag 
er dog ikke noget, som bliver udbetalt til 
FADL, København, da de fortsat er inde i en 
konsolideringsfase. Det ”reelle” overskud, 
lander derfor i nærheden af en halv million. 
Der er også for 2012 budgetteret med et min-
dre overskud. Det er Bestyrelsens mål at ak-
kumulere overskuddet til indløsning af det 
lån, vi fortsat har i forhuset på Blegdamsvej 
26, da renteudgifterne ikke er ubetydelige.

Valg og Generalforsamling 2012
En af de store ting i løbet af det forgangne 
foreningsår var afholdelse af den ekstraordi-
nære generalforsamling. Denne generalfor-
samling havde to delelementer. Der var en 
mindre sanering af vedtægter, med fjernelse 
af paragrafer, der ikke længere var aktuelle 
og en større del med vedtagelse af et nyt 
valgregulativ. Incitamentet til at ændre dette 
valgregulativ skete i kølvandet på den store 
interesse ved sidste generalforsamling for at 
blive repræsentant i FADL, København. 

Om end det er rart at være mange til at 
løfte det frivillige arbejde og diskutere nye 
initiativer med, var 35 repræsentanter i 
overkanten. Samtidig var valgmetoden utids-
svarende og særdeles kostbar. Derfor fik vi 
på den ekstraordinære generalforsamling 
vedtaget, at der fremover kun kan være 21 
ordinære medlemmer og op til 7 supplean-
ter. Derudover skal man nu stille op til valget 

før generalforsamlingen, og i dagene op 
til generalforsamlingen bliver der afholdt 
et skriftligt valg. Valghandlingen afsluttes 
samtidig med generalforsamlingen.

Med henblik på den kommende generalfor-
samling er det nok ikke gået nogen forbi, at 
Panum er under ombygning og herunder 
også vores vanlige lokale i Studenterklub-
ben. Vi har derfor valgt at søge andre lokaler 
og har fået lov at låne Lægeforeningens 
Domus Medica til dette års generalforsam-
ling. Derudover har vi valgt at rykke fra den 
vanlig første onsdag i oktober til den anden 
fredag  i oktober og håber samtidig, at gene-
ralforsamlingen, kan danne rammen om en 
social sammenkomst mellem vores medlem-
mer efterfølgende. 

Jeg ser med spænding frem mod forløbet af 
valget og, hvordan generalforsamling på en 
fredag og i nye lokaler løber af stablen.  

Arrangementer, medlemsfordele, og 
kurser
Det har været et foreningsår med en masse 
nye småarrangementer og afholdelse af de 
mere traditionelle som 1. maj og julebanko. 
Af de nye arrangementer vil jeg gerne frem-
hæve vores engagement i dette års DHL-
stafet. Det var en hyggelig dag og mange 
medlemmer, der ikke løb, kiggede også forbi 
FADL-teltet. Jeg håber, at vi også i 2013 kan 
være en del af verdens største motionsløb. 
Af andre nye arrangementer afholdte vi i 
2012 også valgaften, visning af Danmarks 
EM-kampe og to filmaftener med Lars von 
Triers ”Riget.

I forhold til medlemsfordele startede vi her 
i september salget af stetoskoper i vores eks-
pedition, hvilket har været en succes indtil 
videre med over 80 solgte stetoskoper. Jeg er 
glad for, at vi kan tilbyde vores medlemmer 
stetoskoper til en god pris. FADL, Køben-
havn tjener ikke på salget. Derudover har 
vi også uddelt termokopper af to omgange, 
som har skabt lange køer til FADL-huset. Vi 
arbejder fortsat på flere medlemsfordele.

Kursusudvalget har fortsat det gode 
arbejde fra tidligere med masser af kurser 
til medlemmerne. Vi forsøger hele tiden at 
optimere kurserne og ansætter løbende nye 
undervisere. Kursusudvalget er også altid 
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åbne for ideer til nye kurser.

Støtte 
FADL, København har igen i år støttet 
rigtige mange gode initiativer fra andre 
studerende blandt andet Medicinerrevyen, 
Rusvejledningen, Scorebogen, Rusbogen og 
MOK. Derudover har vi givet støtte til bl.a. 
Sexekspressen, Sehat, PMS, Kristne Medi-
cinere og en basisgruppe for øre-næse-hals-
interesserede.

Blegdamsvej 26
Som jeg skrev sidste år, arbejdede vi i FADL-
huset med at øge åbningstiden og at gøre 
huset mere åbent for medlemmerne. Det er 
selvfølgeligt svært at sige, hvornår det mål 
er fuldstændig nået. Men at vi nu holder 
åbent alle hverdage fra kl. 8.00-17.00 og med 
afholdelse af de nye arrangementer i løbet 
af foreningsåret, ser jeg som et tegn på, at 
FADL-huset mere og mere bliver medlem-
mernes hus.

Kasper Gasbjerg, formand for bestyrelsen i 
FADL, København
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VT KURSER (INKL.BVT) 

EFTERÅR 2012 
 

 
  
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  
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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
ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør 
til ansættel¬se som kardiologisk assistent fra 15. 
oktober 2012.

Hvem vi er
Vi er 11 medicinstuderende, som arbejder som kardi-
ologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet 
på kardiologisk intensivafdeling RH 2143. 

Hvad vi laver
- Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt 
på afdelingens sengeafsnit
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt 
akutte patienter 
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI (ballonudvidelser)

Hvad vi kan tilbyde
- Oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
- Oplæring i 2 betalte nattevagter samt 4 betalte dag/
aftenvagter.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på 
lille intensivafdeling.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder 
med efterflg.  middag. Vi værdsætter kommunika-
tion & er særdeles hjælpsomme ved ændringer i 
vagtplan. 
- ”Pensionistordning”, idet man efter 600 timer kan 
nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.

Som ansøger er du
- Færdig med 8. semester.
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 200 
VT-timer 
- I stand til at tage 8 vag¬ter pr. 4 ugers vagtplan 
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. 
kompakt holdstruktur)
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment. 

Omkring ansøgning og ansættelse:
- Du skal ansøge senest mandag den 8. oktober 2012 
kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk 
- Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis        du er i 
tvivl, om hvorvidt  du opfylder alle kriterierne
- motiveret ansøgning, da der bliver indkaldt til 
samtale 
- Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. 
tidspunkt for ansættelsessamtale.

Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Gustav 
Genét: gustavgenet@hotmail.com 

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

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

PRAKSIS PÅ VESTERBRO

Nystartet Praksis på Vesterbro har brug for en FADL 
vagt til at komme i klinikken og tage blodprøver.

Arbejdstid:
Mandag kl. 08.30-12.30  samt mulighed for at tilkald 
andre dage 
 Ved fx sygdom              
Arbejdsopgaver:
• Primært svare telefoner og booke patienter
• Tage blodprøver, CPR, BS, INR, EKG og andet 
forfalden arbejde
Krav:
• Bestået 8. Semester
• Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt dog senest den 
01. oktober 2012. 10.00 . Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Almen praksis 
Vesterbro”
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Vil du med PIT til Uganda i foråret 
2013?
Vi har to 2 restpladser i perioden februar-april 2013 
til Uganga
Naggalama hospital i Uganda
Hospitalet ligger i Uganda i Naggalama by ca. 22 km 
nord for byen Mukono (Ugandas centrale region) og 
er et privat non-profit hospital ejet af Roman Catho-
lic Diocese of Lugazi. Hospitalet har 100 sengeplad-
ser og har tilknyttet ca. 300.000 mennesker (over 
7000 børn). Der er ca. 130 ansatte, både medical og 
non-medical. Hospitalet har outpatient services, in-
patient services, maternity services, og child
health services. Desuden tager hospitalet sig af både 
større og mindre operationer, lab-service og har 
tilknyttet en tandklinik. Der er mulighed for at lave 
både ultralydsscanninger og X-ray. Lige nu er der 3 
kvindelige læger på hospitalet der vil stå for supervi-
sering af de danske medicinstuderende.
Hospitalet er helt nyt i PiT, så der har altså slet 
ikke været nogle dernede endnu. De mangler rigtig 
meget hjælp (bl.a. fordi det er non-profit hospital), 
og vil virkelig være taknemlige for at få medicinstu-
derende derned.
Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man 
kan forvente at være nogle af de første PIT-studer-
ende afsted. Dette betyder, at vi ikke er lige så sikre 
på forholdene dernede som på de gamle hospitaler, 
vi har samarbejdet med i årevis. Det kan derfor 
være er lidt større udfordring at vælge et ophold på 
et nyt hospital, men det kan også være en fordel, og 
det kan være enormt spændende at være afsted som 
de første og være med til at starte samarbejdet op.
For at blive udsendt med PIT skal man være 
bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr til 
hospitalet.
Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@
gmail.com med angivelse af navn og
semestertrin. Vedhæft eventuelt aktivbevis 
fra PIT.
Pladserne tildeles d. 20. oktober 2012. Høj 
semestertrin og eventuelt aktivbevis
prioriteres højere.

Vil du med PIT til Rwanda i foråret 
2013?
Vi har to 2 restpladser i perioden februar‐april 2013 
til Rwanda.

Kirinda hospital i Rwanda
Kirinda Hospital er PIT's hospital i Rwanda, som er 
et lille land i den centrale del af
Afrika. Hospitalet ligger i en lille landsby i et frodigt 
område vest i landet. Personalet
består af 7 læger og der er 130 sengepladser som er 
inddelt i fire afdelinger:
fødselsafdeling, pædiatrisak afdeling, intern medicin 
og kirurgisk afdeling. Landet er
en gammel belgisk koloni, så fransk er blandt de 
officielle sprog. Hospitalets ansatte
og patienterne snakker for det meste kun fransk, og 
det lokale sprog Kinyarwanda,
så det er stærkt anbefalet at kunne tale fransk, hvis 
man ønsker at blive udsendt til
Kirinda Hospital (en perfekt anledning til at lære et 
nyt sprog!). Rwanda har en
blodig historie men er i dag anset som et trygt land 
at rejse til. Turistmæssigt så
tilbyder Rwanda blandt de eneste i verden mu-
ligheden til at tage på gorillasafari.
Man kan også bestige landets flotte vulkaner.
Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man 
kan forvente at være nogle af de
første PIT‐studerende afsted. Dette betyder, at vi 
ikke er lige så sikre på forholdene
dernede som på de gamle hospitaler, vi har samarbe-
jdet med i årevis. Det kan
derfor være er lidt større udfordring at vælge et 
ophold på et nyt hospital, men det
kan også være en fordel, og det kan være enormt 
spændende at være afsted som de
første og være med til at starte samarbejdet op.
For at blive udsendt med PIT skal man være bestået 
8. semester og samle 5 kg
hospitalsudstyr til hospitalet.

Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@
gmail.com med angivelse af navn og
semestertrin. Vedhæft eventuelt aktivbevis 
fra PIT.
Pladserne tildeles d. 20. oktober 2012. Høj 
semestertrin og eventuelt aktivbevis
prioriteres højere.

basisgrupper

FORNIKS

Den neurointeresserede basisgruppe, FORNIKS, 
afholder sit traditionsrige arrangement om 
Hukommelse og Indlæring. Foredraget 
henvender sig til dig, der ønsker at huske bedre, 
samtidig med at du også gerne vil have en dybere 
forståelse for hvad, der betinger en bedre hukom-
melse og indlæring.
Kom forbi Lundsgaard Auditoriet, Panum, 
d. 27/9/2012, kl. 16:15 – 18:30, nup en gratis 
sandwich og hør:
• Troels W. Kjær (Ledende overlæge, Neurofysi-
ologisk Afd., Riget, kendt fra DR’s programmer) 
fortæller om mekanismer for hukommelse og 
indlæring
• Hysse Forchhammer (Ledende Neuropsykolog, 
Glostrup Hospital) fortæller og perspektiverer 
hukommelses- og indlæringsteknikker
• Anders Gade (Lektor i Psykologi ved KU) 
fortæller om Transitorisk Global Amnesi, der 
populært sagt kan betegnes som en slem omgang 
”klappen går ned”
Dørene åbner 16:00, der er mange mennesker, så 
tag jeres rolige og tålmodige sind med
Kærlige hilsner fra FORNIKS      

Ny kurateringsgruppe og efterårsudstilling 2012.

Den gamle kuratorgruppe i Studenternes Galleri 
har takket af for denne gang, og fire nye engagerede 
studerende har overtaget ambitionerne om at 
skabe et kunstnerisk rum til udstilling og debat for 
studerende på Københavns Universitet. 
Vi har netop annonceret Open Call, der løber til 
d. 19 oktober, hvor der er frist for indsendinger. 
Vi har valgt at sætte en tematisk ramme for vores 
første udstilling, fordi vi mener, det kan inspirere 
folk til at udfordre sig selv, men samtidig også give 
plads til at gamle værker støves af og sættes i en ny 
kontekst. Temaet for efterårsudstillingen er Gent-
agelsen; den grafiske gentagelse, traditionerne, den 
ubevidste gentagelse, historiens gentagelse, etc. Vi 
vil i løbet af Open Call-perioden poste inspiration på 
vores facebookside, der måske kan få de studerende 
til at tænke i nye baner.
Torsdag d. 8  november vil ferniseringen foregå på 
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek på KUA.

Om de nye kuratorer:
Den nye kuratorgruppe består af Aya Fabricius 
(filosofi, 3. semester), Sophie Burisch (antropologi, 
3. semester), Tobias Lukassen (film- og medieviden-
skab på tilvalg fra RUC, 5. semester) og Astrid Skov 
(litteraturvidenskab, 3. semester). Vi er alle generelt 
kunstinteresserede og flere af os har erfaring med 
produktion af kunst og kuratering af udstillinger 
udenfor Studenternes Galleri. Vi samarbejder med 
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek og Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab. 
Vi kommer alle fra hver vores studieretning, hvilket 
også stemmer godt overens med den spredning af 
studieretninger vi tilstræber skal være repræsen-
teret ved de kommende udstillinger. Vores største 
ambition er at få Studenternes Galleri ud over 
IKK's og KUA's grænser og at gøre galleriet kendt 
på samtlige fakulteter på Københavns Universitet. 
Vi tror på at jo flere forskellige studieretninger, 
der bliver repræsenteret, desto mere interessant 
og intens en udstilling og debat kan vi skabe. Vores 
drøm er, at alle studerende på KU med en kreativ 

åre i kroppen føler, at Studenternes Galleri er et 
relevant og fyldestgørende forum, hvor kunsten 
bliver nærværende men aldrig banal. 
For at få Studenternes Galleri blæst ud i studen-
ternes bevidsthed, trækker vi i alle de tråde, vi 
har til rådighed – facebook, Universitetetsradioen, 
Universitets-TV, diverse intranet og universitetsma-
gasinerne. 
Derfor sender vi denne pressemeddelelse ud i håb 
om, at I vil være med til at sprede budskabet om 
Studenternes Galleri og sætte gang i den kreative 
, diskussionslystne, kulturelle ånd på Københavns 
Universitet!

p.s. Vi er naturligvis mere end åbne for eventuelle 
interviews og lign. Hvis der er brug for pressefotos 
eller anden information, så sender vi det.

Mvh Studenternes Galleri

studenternesgalleri@gmail.com
facebook.com/studenternesgalleri 
tlf. 28 93 86 95

PressemeddelelseKære alle!
Kom og hør landets ledende neurokirurger fortale 
om neuronkologin i Danmark.
"Neuroonkologisk aften" bliver holdt den 
2 oktober, 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!

www.pnks.dk

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 neurok-
irurg, neurokirurgisk afd. Rigshospitalet
18:20 - 18:30 - Pause med saft og kage
18:30 - 19:15 Jannick Brennum, klinikchef, 
neurokirurgisk afd. Rigshospitalet
19:15 - Avslutning - formand, PNKS
19:20 - Slut
Vel mødt!
Panums NeuroKirurgiske Selskab
www.pnks.dk
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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. 

Medicinerrevyen præsenterer: 
”Et informativt limerick.”

Er du gammel stud.med. eller ny?
Fuld af pep, og ikke for sky?
Er du god på en scen’?
Har et gøglerisk gen?
Så kan du være med til revy!

Men spør’ du dig selv: ”Hvad er det nu?”
Så læs nedenfor og få sindsro
Du er ik’ ud’ at skide
Du får masser’ at vide
For vi holder et møde som intro!

Så er du bare lidt int’resseret
Så mød op og bliv godt informeret
Der bli’r tid til en skål,
Og en masse spørgsmål
Og så er den ged vist barberet!

Med andre ord:

Har du lyst til at lave Københavns og måske 
verdens bedste revy? Vi kan bruge alle talenter, 
både på og bag scenen! Så kom til ”Revy-intro-
info-møde” for alle interesserede:
Onsdag d. 26/9
Kl. 20.00
I lokale 29.01.30 (der vil blive skiltet …)
Et par garvede revy’ere vil byde på et stykke kage 
og fortælle lidt om tilblivelsen af en revy. Der 
falder nok også et par gode røverhistorier af fra 
tidligere revyer samt et par optagelser af gamle, 
anmelderroste sketches og sange.
Kys og kram, Medicinerrevyen!

Kære Stud.med.er!
Går du rundt med en klovn, sosuassistent, alien, 
Birthe Rønn, hest, overlæge, astronaut, seksarmet 
monster, bitter Lars Løkke, boybandsanger, Harry 
Potter/Darth Wader/Gandalf, sol, måne, kontra-
bas, ko eller bare dig selv inde i maven? Og kunne 
du tænke dig at få 100 nye venner og i øvrigt 
bidrage til at lave Danmarks og muligvis verdens 
sjoveste revy – MEDICINERREVYEN??!!! Så har 
du chancen her.
Vi mangler folk til at sy, lave teknik og kulisser 
og derudover går vi da helt sikkert og mangler 
dig – hvad enten det er bag scenen eller på den. 
Vi holder intromøde onsdag d. 26/9 kl. 20.00 i 
miniauditorie 29.01.30 og byder her på kaffe 
og kage. Kom glad! Kh Medicinerrevyen  Ps. 
Husk studiekort - ellers skriv mail med navn til 
elifbayram90@gmail.com

basisgrupper
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     Endnu engang synger SUND 
koret taget af Panum!  

Vi mødes hver torsdag mellem 15-16  og alle 
medarbejdere og studerende er velkomne.

Du behøver hverken at have en tone i livet eller 
betale en krone for at deltage. Det er nemlig gan-
ske gratis og uforpligtende at deltage - bare mød 
op hvis du får lyst til at synge med os!

Igen i år bliver koret ledet af den professionelle 
korleder Merete Sørensen, som har flere års 
erfaring med både begyndere som øvede.

Du kan læse mere om hvad, hvor og hvornår på
www.sund.ku.dk/for_ansatte/foreninger/kor
Vi glæder os til at se dig! 

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 seksualiteten. 
For mange lærere kan det dog være et problem at 
finde tiden og modet til selv at udføre undervis-
ningen, 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, kønssygdomme, 
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 samvær 
med studerende fra alle semestre. 
Vi glæder os til at se dig!

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basis-
gruppe”

! Sexekspressen afholder actiondag lørdag d. 
20. oktober, så sæt kryds i kalenderen hvis du er 
klar på en sjov dag i godt selskab – mere informa-
tion følger i næste uges MOK !  

Eorta   
Er du interesseret i kardiologi, lungemedicin, 
endokrinologi eller gastromedicin? Så læs videre 
her:
Vi er en ny basisgruppe med fokus på 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 f.eks. vores sondeernæring-
skursus.
Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuder-
ende, men den er også åben for alle studerende 
fra det sundhedsvidenskabelige og det bioviden-
skabelige fakultet.

Månedsmøderne bliver altid afholdt den sidste 
tirsdag i måneden. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen den 30/10-2012, hvis du ønsker at 
sætte dit eget præg på basisgruppen eller blot er 
nysgerrig. 
Information om tid og sted vil blive annonceret 
snarest, så hold dig opdateret på vores opslag-
stavle, hjemmesiden www.eor  ta.dk,  vores 
facebook-gruppe, samt næste udgave af MOK.  

PIPPI Foredrag

”Hudsygdomme hos børn” - hvad fejler 
barnet?
v/ Prof. Gregor Jemec, Dermatologisk afdeling, 
Roskilde hospital
Onsdag d. 10. kktober 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 
(PIPPI – Pædiatrisk interessegruppe På Panum 
Instituttet)
                    

Foredrag om Akutlægehelikop-
teren og besøg på Rigshospitalets 
helipad

SATS afholder foredrag om Akutlægehelikop-
teren med efterfølgende besøg på Rigshospitalets 
helipad, tirsdag d. 16. oktober 2012 kl. 17-19.
Traumemanager og overlæge ved Rigshospita-
lets TraumeCenter Jacob Steinmetz, kendt fra 
tv-dokumentaren  Alarm 112, vil fortælle om livet 
som flyvende læge, herunder udfordringer i be-
handlingen af traumatologiske og akutmedicinske 
problemstillinger. Der vil være udvalgte cases fra 
det virkelige liv. Efter foredraget drager vi op på 
helipaden, såfremt forholdene tillader det.
Arrangementet er forbeholdt medlemmer af 
SATS. Der er begrænset med pladser, og tilmeld-
ing foregår efter først til mølle princippet. 
Tilmelding åbner torsdag d. 4. oktober 2012 
kl. 14.
Flere informationer og tilmelding på http://sats-
kbh.dk/.

VIL DU UDSENDES MED PIT?

Er du interesseret i tropemedicin og ulandsarbe-
jde og vil du have en uforglemmelig oplevelse som 
praktikant i troperne? Så se her:

PIT udbyder i efteråret 2013 3-6 måneders 
klinikophold i Indien, Filippinerne, Uganda, 
Tanzania, Zambia, Ghana, Rwanda og Liberia. 
Opholdet er en oplagt mulighed for at få større 
indsigt i tropemedicin samtidig med, at man  
får større forståelse for ulandsarbejde og for 
patienten fra et 3. verdens land.
Der er ansøgningsfrist d. 15. oktober.
ALLE der har bestået 8. semester inden udsend-
ing kan søge. Klik ind på imcc.dk, ”aktiviteter”, 
”udveksling og klinikophold”, ”PIT” og læs mere 
om ansøgningskriterier og procedure samt om 
hvordan, du får adgang til rapporter fra tidligere 
udsendte studerende.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.  

Mvh. PIT

afholder
METODEKURSUS 1

Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsma-
teriale (mors) vil blive gennemført
Mandag den 1. oktober 2012 kl. 16.00 – 20.00
Arrangementet er lukket, dvs. members only, og 
koster 50 kr. Der forventes en basal forståelse for 
de anatomiske forhold, svarende til indgrebene, 
dvs. bestået 3. sem.
Tilmelding på www.sats-kbh.dk fra torsdag 
d. 27/9 kl. 09.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Simon Andreasen
Martin Vedel Nielsen

KOM GRATIS TIL LÆGEDAGE

12. – 16. november 2012 i Bella Center

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). 

Arbejde 1 dag giver 1 dags fri adgang til Læged-
ages åbne kurser.
Gratis frokost begge dage inkluderet.

Hvis du synes at dette lyder interessant, så gå ind 
på vores hjemmeside: www.samskbh.dk, hvor du 
kan læse mere om Lægedage og tilmelde dig.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 15. 
oktober. 

Vi ses på Lægedage!

Mange hilsner
SAMS 
                 
  

basisgrupper
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Skal du rejse oktober og efter-
lader du en tom bolig i KBH, eller 
har du bare for meget plads i din 
lejlighed? Og vil du gerne tjene 
lidt penge på det?? SÅ SE HER! 

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom den næste 
måned, eller har du et ekstra værelse du vil tjene 
lidt penge på, hvorfor så ikke være generøs, og lej 
den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 

Ved at gøre dette udfører du en god gerning, sam-
tidig med at du tjener lidt cash – helt præcis 1600 
danske kroner per studerende, i en måned. 

•Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 

•Skal have en seng eller sovesofa 

•Adgang til bad 

•Adgang til køkken 

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er 
superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så 
er det nu du skal skrive til bolig.exchange@
gmail.com

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE 
MÅNEDSMØDE I IMCC EX-
CHANGE & RESEARCH EX-
CHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling en 
måned i forbindelse med studiet?
Har du lyst til at være med i super hyggelig 
gruppe, med masser af opgaver man kan gå i gang 
med?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 2. oktober 
kl. 16.30 i studenderhuset på IMCC-kotoret.
Den første halve time vil der være en kort 
introduktion til gruppen og oplæg fra en der har 
været på udveksling.
Fra 17-18:30 er der ”almindeligt” møde, hvor 
du kan være med til at arrangere ophold for 
udenlandske studerende og lære mere til selve 
gruppen.

Bagefter er der velkomstmiddag, da vi har 3 
studerende fra hhv. Australien, Grækenland og 
Taiwan i landet for tiden!
Meld derfor gerne tilbage via vores facebook-
event om du vil spise med. 
Eventet hedder: Månedsmøde Exchange og 
Reseach Exchange.

Vi glæder os til at se dig på IMCC kontoret i 
studenterhuset!v

IMCC infodag d. 4. oktober 2012 
kl. 16.15 - 18.00 i 
Lundsgaard Auditoriet på Panum

IMCC (Internatiol Medical Coorperation Com-
mitee) er en organisation for studerende , der har 
lyst til at lave frivilligt sundhedsfagligt arbejde. 
IMCC arbejder inden for områderne udviklings- 
og hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt 
udvekslings- og klinikophold. I IMCC København 
er er 16 grupper inden for de tre interesseom-
råder, herunder Sexekspressen, Donaid, Sundhed 
for Alle, Nepaid, IMCC Rwanda, Exchange mv. 

Læs mere om de forskellige grupper på: imcc.dk.

IMCC giver dig mulighed for at møde medstuder-
ende på tværs af semestre, by- og landegrænser 
med interesse for sundhedsfagligt arbejde.

Til infodagen har du mulighed for at høre de 
forskellige muligheder i IMCC København - 
herunder kurser i fundraising og konflikthånd-
tering, workshops, nationale og internationale 
møder. Til infodagen vil alle de forskellige grup-
per i København være til stede, og du kan høre 
mere om, hvordan du kan blive involveret. 

Program for dagen
16.15 - 16.30: Præsentation af IMCC København 
ved lokalbestyrelsen
16.30 - 17.00: Præsentation af de forskellige 
grupper i IMCC København
17.00 - 18.00: Mulighed for at høre mere om de 
enkelte grupper

Efter infodagen vil der være fælles spisning i 
Studenterhuset for tilmeldte. 

Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen i IMCC København

På tilmeldingssiden kan dine forældre finde 
et program for weekenden indeholdende:

-aftensmad fredag 
-morgenmad lørdag 
-aftensmad lørdag

programmet besudles desuden af: 

førstehjælps-centrerede oplæg 

-HYGGE med malt, sukker og BRUSER-BOWLE

-Workshops
 
-en Europapræmiere: Førstehjælp For Folkeskol-
ers første Nationale generalforsamling, hvor vi 
bl.a. opstemmer en National formand

- mange andre rare ting!

Tilmeldingsfrist: 1. oktober!!  
 -   SÅ KAST DINE KNÆ OP I DET NU!
Hvem skal med: ALT MED KNÆ! 
Dvs. alle medlemmer eller kommende medlem-
mer af FFF – uanset om du har været med til 
uddannelses-weekend og undervist 12 gange eller 
om du går på 1. semester og først hører om FFF 
om 3 dage!

Pris for deltagelse ved FFF Nationalweekend / 
Pris for at få verbal massage en hel weekend  d. 
19-21. oktober: 
kr. 175,-  

Transport: 
Fadl-vagter og de lange natter som uheldig 
mandestripper på Rust finansierer turen derover 
og tilbage – FFF har desværre ikke penge til at 
betale rejsen. 
DENNE tur kan, om dine forældre og du sam-
stemmende lyster, foregå med DSB i samlet trop 
fra Københavns Hovedbanegård fredag eftermid-
dag, hvilket sædvanligvis er uhyggeligt hyggeligt! 
(NB: dine forældre skal ikke som udgangspunkt 
med – der kan søges dispensation)
Tilmeldingen startede i går, og i skrivende stund 
er der allerede en god håndfuld tilmeldte. 
SKYND DIG ind og tilmelde dig, hvis du synes, at 
FFF lyder spændende eller hvis du allerede har 
fået det vildeste crush på FFF – erfaringen er, at 
pladserne bliver fældet hurtigere end din søster 
kan recitere gårsdagens ”16 and pregnant” på 
MTV.  

SÅ hiv fat i dine søde venner/veninder/fjender/
onkler og meld jer til super-schnell'ish, hvis I vil 
være sikre på at nå at komme med!
NB: Individer uden knæ er også velkomne! 

Hurtig ekstra-info til dem, der endnu ikke har 
tændt for 3+ (HD) og Top Gear:

Næste Uddannelses-weekend for FFF bliver 
d. 6. og 7. oktober! 
Fra kl. 10-17 om lørdagen – derefter middag for 
de sultede 
Fra kl. 10- 17 (ca) om søndagen
PRIS:
50,- som dækker snacks og andre rare ting.

Der er kun 20 pladser, så far skal satme være kvik 
på knapperne med tal og bogstaver, hvis han vil 
med!!
Tilmelding fra onsdag d. 26. kl 16.00 på følgende 
bogstavs-internet-prægede-rim:

http://fffweekend.eventbrite.com

FFF – Frenulumshejsende Frømænd Fremfører 
Fræk Fpoledance

Nationalweekend med Første-
hjælp For Folkeskoler!! 

19.-21. april 2012 Gadsbølle (øen, de kaldte 
Fyn)

Jeg sidder lige og ser Top Gear med mine knæ – 
hvad fanden laver du?! 
Nå ja, du tilmelder dig Nationalweekend med 
FFF på FYN!

Som et semesterligt harmonisk tilbagevendende 
sammentræf afholder Førstehjælp For Folkeskol-
er Nationalweekend på Gadsbølle Skole på Fyn 
- således flækkes en velsmagende pesto af Køben-
havn-, Odense-, Århus-medicinere. 

FFF-Odense står dette semester med stikkontak-
ten til den føromtalte flække-maskine og er der-
for værter for dette semesters Nationalweekend.
DINE knæ kan tilmeldes og betale på: fffnational-
weekendoktober2012.eventbrite.com

Hvis dit unilaterale carpatunnelsyndrom besvær-
liggør reskribering af oventående øko-befængte 
lortelink, kan du gå ind på ”Førstehjælp 
For Folkeskoler” - the facebook page og 
finde en klik-linkeret version! (i.e.: Skriv 
”Førstehjælp For Folkeskoler” i søgefeltet 
på facebook)

basisgrupper
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SAKS indkalder til generalforsamling d.9. Oktober 2012 kl 16.15. 
Se på opslagstavlen for lokale! 

§ 9 Ordinær generalforsamling
I hvert års oktober måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via MOK eller andre me-
dier med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. 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 generalforsamlinger.
 
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse 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 fremmødte 
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!V
i glæder os til at se alle!

SAKS tilbyder snart kurset
BASAL KIRURGISKE FÆRDIGHEDER
Kurset kommer til at lægge:
D. 2. oktober 
I lokale 42.0.17 (pavillionen) 

HUSK tilmeldingen starter en uge før – d. 25/10-2012
Kl. 16.00 på hjemmesiden!

Tag din bedste ven i hånden og kom og lær’ hvordan man 
som ægte kirurg slår håndknuder!

Desuden afholdes semesterets andet SUTUR 1 
kursus d. 10. Oktober 2011 kl 17.00! 
Tilmeldingen starter d. 3. Oktober kl 16.00 - 
vær præcis! 
Eneste krav for deltagelse er et medlemsskab 
af SAKS! 

Vi glæder os! 

Studerendes IdrætsMedicinske Selskab 

SIMS 
 

Husk tilmelding til Panummesterskaberne i fodbold!! 

 

Fredag d. 5. oktober kl. 11.00, inden lange fredagsbar i Klubben, afholdes der i Fælledparken Panummesterskaberne i fodbold. 

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mandshold, hvor der skal være min. 2 piger på banen (om man fx kun har 1 pige på 
holdet = totalt 6 spillere på banen – så stil op alligevel!). 

Tilmelding til hdr618@alumni.ku.dk senest torsdag d. 4. oktober. 

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. Turneringen afholdes på Blegdamsfælleden i Fælledparken. 

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste udklædning! 

 

"Som I ved, står vi for tiden uden et ordentligt sted at holde 
vores elskede fester - herunder den første lange fredagsbar 
i måneden. Åh nej, hvor bliver det bare kedeligt , tænker du 
nok - men frygt ej! For i oktober får vi igen mulighed for at 
holde en fredagsfest af dimensioner sammen! Vi rykker nem-
lig fredagsbaren til KB3 i Kødbyen på Vesterbro, hvor vi får 
deres lækre store lokaler for os selv i de første mange timer.

Vores egne yndlings-DJ's vil spille festen i gang og senere går 
'DJ er du dum eller hvad' på inden aftenens hovednavn spiller 
kl. 01: MIKE SKINNER fra The Streets!!!

HUSK dit studiekort (eller hvis vinterstart '13: udprint fra 
Københavns Universitet, der viser, at du er tilmeldt medicin-
studiet) og kom INDEN kl. 20 - herefter koster det 100 kr. at 
komme ind pga. Mike Skinner!

Der vil være billig bar til os studerende og en ENDNU 
billigere doktor-punch i de første timer, som man kan skåle 
weekenden ind med. 

Så inviter din læsemakker, medstuderende og spred ordet ude 
i klinikken, så vi kan få alle med!

Vi glæder os til at se dig!

Stud.med.-kærlighed

P.s. Ikke-medicinstuderende (og resten af København) kan 
komme ind fra kl. 23 - endnu en grund til at komme tidligt!!!

KORT RESUME:

FREDAGSBAR D. 5/10: FRI ENTRE FRA 15-23 FOR STUD.
MEDS.

LINE UP:
15-23: PANUM RESIDENTS
23-01: DJ ER DU DUM ELLER HVAD
01: MIKE SKINNER (THE STREETS)

PUNCH: 10 KR.
ØL: 20 KR.
SJUS: 40 KR.
SHOT: 15 KR:
COCKTAILS: 70 KR"
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2. semester spilleaften!
Torsdag d. 27. september kl. 17.00 i Interrim 
klub.

En hyggeaften for alle på 2. semester! Kom ned i 
interrim klub og spil et brætspil med dine hold-
kammerater efter undervisning og mød nogle nye 
folk på de andre hold. Primært for 2. semester, 
men alle andre søde mennesker er også velkomne! 
Der vil være lidt snacks og salg af sodavand (vi 
må ikke sælge øl) - HUSK kontanter. Vi arrang-
erer også lidt sjove aktiviteter i løbet af aftenen 
Tag gerne et brætspil eller andet sjov med!

Hilsen HR - 2. semester

Raske mænd søges til 
forskningsstudie om appetit og 
energiforbrug

Effekt af Hydrolyseret Kasein på Energiforbrug 
og Subjektiv Appetit (HerKulES)
Til et forskningsstudie, hvis formål er at under-
søge effekt af mælkeproteiner på energiforbrug 
og appetit søger Institut for Human Ernæring: 26 
raske, overvægtige mænd mellem 22 og 40 år 
I studiet testes tre mælkeproteiner; hydrolyseret 
kasein, kasein og valleprotein. Studiet består 
af i alt 3 forsøgsgange som hver vil vare ca. 40 
timer. Studiet finder sted på Institut for Human 
Ernæring, SCIENCE, Københavns Universitet, 
Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C. 
Studiet vil foregå i et respirationskammer, hvor 
vi kan måle dagligt energiforbrug. Respiration-
skammeret er et 14 m3 stort rum indrettet med 
seng, skrivebord, stol, telefon, toilet og tv. Under 
opholdet er det muligt at læse, se tv og arbejde. 
Kammeret er udstyret med en computer med ne-
tadgang, men af IT sikkerhedsmæssige omstæn-
digheder er det ikke muligt at tilslutte egen com-
puter til nettet. Du sover 2 nætter i kammeret 
pr. forsøgsgang. Under opholdet i kammeret vil 
du få serveret 4 måltider som blandt andet består 
af en proteinshake indeholdende én af de tre 
proteinkilder; hydrolyseret kasein, kasein eller 
valleprotein. Vi vil måle dit energiforbrug over 
24 timer, appetitregulering samt tage blodprøver 
(kun over 4 timer). Forsøgsgangene afsluttes med 
et ad libitum frokostmåltid, hvorefter der skal 
udfyldes en 24-timers kostregistrering. Du skal 
deltage i, i alt 3 forsøgsgange og vil i tilfældig 
rækkefølge få serveret de tre proteinshakes. 
Studiet er ikke forbundet med bivirkninger og 
deltagelse i studiet medfører et honorar.

Du kan deltage hvis du:
• har et BMI på 27-35 kg/m2. Du kan beregne dit 
BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din 
højde*højde (målt i meter) 

Du kan ikke deltage hvis du:
• har ko-mælks- eller andre fødevarerelaterede 
allergier
• er vegetar
• er ryger 
• er stofmisbruger
• har et højt alkoholindtag (mænd >14 genstand/
uge)
• har haft en vægtændring på > 3 kg indenfor de 
sidste 2 måneder 
• er fysisk aktiv >10 timer/uge
• har diagnosticeret sukkersyge (type I og II)
• har forhøjet kolesterol
• har sygdomme der påvirker dit stofskifte
• tager receptpligtig-eller håndkøbsmedicin, der 
influerer på stofskifte, vægt eller appetit
• deltager eller har deltaget i andre kliniske 
studier indenfor de sidste 4 uger
• har doneret blod indenfor de sidste 3 måneder 
før påbegyndelse af studiet
• har en hæmoglobinværdi < 8 mol/L (måles ved 
forundersøgelsen)
• har en blodsukkerværdi > 6.1 mmol/l 
(110 mg/dl) (måles ved forundersøgelsen)
• vurderes at være i en fysisk og psykisk 
tilstand, som gør at du ikke vil kunne gennemføre
studiet

Studentermedhjælper til lønnet 
arbejde søges!
Vi søger 2 engagerede medicinstuderende til 
indsamling af materiale vedrørende genetisk 
projekt i migræne. Arbejdet foregår på Dansk 
Hovedpinecenter/Neurologisk afd., Glostrup 
Hospital, og består fortrinsvis i kortlægning af 
store familier med migræne, blodprøvetagning og 
diagnostisk interview af patienter og familiem-
edlemmer. En del interviews vil forgå pr. telefon.  
Blodprøvetagningen foregår på Hovedpinecentret 
eller i patientens/familiens hjem. Arbejdet kræver 
derfor, at du har kørekort. Arbejdstiden er fuld 
fleksibel (dag/aften/weekend). Efter en kort 
indlæringsperiode vil du selv kunne tilrettelægge 
din arbejdsuge som du har lyst. Vi forventer dog 
en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer. 
Aflønnes som studentermedarbejder.
Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 3. 
oktober 2012, hvorefter du evt. vil blive indkaldt 
til en ansættelsessamtale. Ansættelsen starter 
hurtigst muligt herefter.
Du skal helst have fuldført 9. semester eller have 
anden klinisk erfaring. Samt kørekort. 

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

Med venlig hilsen
Læge/ klinisk assistent Anne Francke Chris-
tensen  
Email: anne.francke.christensen.01@regionh.dk 
eller telefon: 38634358.

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

 
1 oktober-26 oktober 

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

 
 

 

 

 
 
Vi ses i kælderen 
Mvh studiesalsvagterne 
Simon (SA), Charlotte (CK), Jonas (JG), Claudia(CC) og Fredrik(FH). 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.1       CK CK CK  
Tirs. d.2           
Ons. d.3      CC CC    
Tor. d.4       CK CK JG JG 
Fre. d.5           

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

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.15           
Tirs. d.16        FH FH FH 
Ons. d.17           
Tor. d.18           
Fre. d.19  CK CK CK CC CC CC    

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

16-
17 

17-
18 

Man. d.22           
Tirs. d.23 JG JG   JG JG     
Ons. d.24        FH FH FH 
Tor. d.25  CK CK  CK CK CK    
Fre. d.26           



2121annoncer
Harvard Medical School
Massachusetts General Hospital – 
VKO ophold

Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 2013 kan 
sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel 
Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan 
findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Mads L. 
og Helle H.

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

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

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

Deadline er 31.10.12 kl.12.00. Opholdet er ske-
malagt til Januar 2013.  Københavns Universitet 
dækker flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) 
men man skal selv sørge for at tegne en “malprac-
tice insurance” via en lokal forsikringsselskab I 
USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. 
Info-møde afholdes 3.10.12 kl.15.00 I biblioteket på 
ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

Rejsebeskrivelse
 - af Helle Heinsen og Mads Lawaetz 

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) 
i Boston ligger med en fantastisk udsigt over 
Charles river og Boston by. MEEI er placeret i den 
charmerende gamle bydel Beacon Hill. Boston er 
historisk set en meget interessant by, der husede 
den spirende frihedskamp for selvstændighed fra 
England, som i dag fejres den 4.juli som den ameri-
kanske uafhængighedsdag. 

MEEI er et universitetshospital tilknyttet Harvard 
Medical School. Hospitalet er specialiceret udeluk-
kende i øre-næse-hals -og øjensygdomme og er 
indenfor dette område et af de mest anerkendte 
hospitaler i USA.
Der er en høj grad af subspecialisering på hospitalet, 
men overordnet er ØNH-delen opdelt i otologi, lar-
yngologi, facialplastik, pædiatrisk ØNH, rhinologi 
og hoved-hals kirurgi. I stueetagen har hospitalet 
egen skadestue. Der er desuden en stor forskning-
saktivitet på stedet, primært indenfor otologien. 
MEEI deler matrikel med Massachusetts General 
Hospital, som rummer de fleste andre specialer og 
som ligeledes er et velrenommeret og anerkendt 
hospital i USA.

Vi startede vores ophold i denne historiske by en 
tidlig morgen først i juni, forventningsfulde og 
spændte på at skulle tilbringe en måned på et af 
USA's førende hospitaler og samtidig få lov til at 
opleve det amerikanske sundhedssystem indefra. 
 
På MEEI starter man kl. 6:00-7:00 med stuegang 
på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 pa-
tienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært 
patienter, der har gennemgået større canceropera-
tioner. Stuegangen bliver gennemført af et samlet 
team af yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt 
an af en ”chief-resident”, som tilser de indlagte 
patienter og fordeler dagens opgaver. Under stue-
gang hjalp vi til med det praktiske så som at række 

instrumenter, skifte forbindinger, fjerne suturer og 
dræn. Efter morgenstuegang havde vi mulighed for 
at spise en hurtig bid morgenmad i kantinen. Efter-
følgende var vi placeret enten på operationsgangen, 
i ambulatoriet eller i skadestuen. Der var her god 
fleksibilitet i programmet og vi havde mulighed for 
selv at ønske om specifik placering indenfor særlige 
interesseområder.  

Operationsprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi 
blev fordelt på operationsstuerne enten som første 
assistent eller sammen med en eller flere yngre 
læger. 
De ældre kirurger var generelt læringsmindede 
særligt overfor de yngre læger og som studerende 
var der mulighed for at lære rigtig meget. Vi fik 
lov til at suturere, brænde, klippe og enkelte gange 
selv indsætte skruer eller fridissekere afhængig af 
operatør.
Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er 
meget bredt og spænder fra mindre indgreb som 
tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, 
kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med 
halsdissektion og fri lap transplantationer. På MEEI 
er der omkring 10 operationsstuer disponible for 
øre-næse-hals kirurgiske operationer og med et tæt 
pakket operationsprogram, der varer til 17-18 tiden 
giver dette et særdeles stort patientflow. 

De dage vi ikke tilbragte på operationsstuen var vi i 
ambulatoriet eller i skadestuen. 
I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor di-
verse subspecialer.  Effektiviteten var imponerende 
og nogle læger nåede at se 50-60 patienter på otte 
timer, så man måtte holde tungen lige i munden 
som medfølgende medicinstuderende, for ikke at 
blive hægtet af. Andre læger havde bedre tid og 
brugte meget energi på at undervise.  
I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, fik vi 
mulighed for at se patienter med blandede problem-
stillinger som eksempelvis: BBPV, akut otitis media, 
epistaxis osv. Specielt i skadestuen kunne vi selv få 
lov at se patienter og efterfølgende diskutere dem 
med en speciallæge. I fællesskab lagde vi så planer 
for videre udredning og behandling. Dette fik vi 
sommetider også mulighed for i ambulatoriet. Som 
dansk medicinstuderende skulle man lige vende sig 
til den mindre restriktive brug af CT-scanninger 
og den høje frekvens af MRSA infektioner. Både 
skadestuearbejdet og ambulatoriedagene var utrolig 
lærerige og lægerne søde og imødekommende. 
Generelt er arbejdsmentaliteten imponerende. De 
yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og 
går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer 
hvorfor de bliver så dygtige og erfarne på forhold-
svis kort tid.  En dansk 37-timers arbejdsuge er 
derfor overstået onsdag eftermiddag. Som regel 
slutter man dagen af med aftenstuegang, ved en 17 
tiden, når den sidste operation er overstået. Her 
foregår også overlevering til den yngre læge der har 
aften-nattevagten. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, 
teoretisk og praktisk. Her er meget forskning og 
mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet 
samlet under et tag. Der er en diversitet i patienter 
indenfor ØNH-specialet, og så har vi ikke engang 
nævnt det amerikanske hospitalsvæsen, som er en 
oplevelse i sig selv. Københavns Universitet dækker 
udgift til flybillet med maximalt 5000 kr. Alle andre 
udgifter som kost, logi, rejseforsikring og mal-
practice forsikring dækker man selv. Vi kan varmt 
anbefale opholdet for studerende med interesse for 
ØNH.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontakt-
personerne for udvekslingsaftalet: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@
rh.regionh.dk 

Harvard Medical School
Massachusetts General Hospital – 
VKO ophold

Der er blevet etableret et samarabejde 
imellem Massachusetts General Hospi-
tal (Harvard Medical School) afdeling 
for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 
2013 kan sendes 2 stud.med. afsted på 
et 4 uger langt klinisk ophold indenfor 
ØNH på Massachusetts Generel Hos-
pital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige 
arbejde på afdelingen på lige vilkår 
med sidste års Harvard Medical Stu-
dents og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. 
Inspiration kan findes I nedenstående 
rejsebeskrivelse af Mads L. og Helle H.

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

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

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

Deadline er 31.10.12 kl.12.00. Op-
holdet er skemalagt til Januar 2013.  
Københavns Universitet dækker flybil-
let omkostningen (max. 5000 DKK) 
men man skal selv sørge for at tegne 
en “malpractice insurance” via en 
lokal forsikringsselskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel doku-
mentation. Info-møde afholdes 3.10.12 
kl.15.00 I biblioteket på ØNH afdelin-
gen, Rigshospitalet.

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en 
af kontaktpersonerne for udveksling-
saftalet: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@
karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@
gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Ny-
berg.Garnaes@rh.regionh.dk 
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af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil få en dejlig, om end lidt stresset uge. Der 
vil gå adskillelige lys op for dig på fredag. Aha-
oplevelser på højde med opfindelsen af hjulet. Du 
vil dog ikke få så meget økonomisk gevinst af dette, 
hvilket vil irritere dig indtil omkring søndag kl.14:21.

Fisken
19. feb. - 19. marts
vinklen mellem mars og uranus er ti gange pi, så 
i denne uge vil fem cirkler blive essentielle for dig. 
hvis du ikke forbereder dig til vinter olympiaden, 
så er det nok fem runde kager der kalder på dig. 
Spis dem.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du vil få en enkelt "like" på facebook i denne uge. 
den bliver un-liked i løbet af 15 min. Du når aldrig 
at lægge mærke til den.

Tyren
20. april - 20. maj
Hvis du har egen bolig vil du i denne uge opleve 
en irrationel frygt for blyanter. Hvis du er hjemløs 
vil du finder et sted at bo, muligvis en papkasse i 
fælledparken. Anskaf et langt jernrør eller en stor 
hund for at holde rotter og andre hjemløse væk. Du 
bliver glad for det i længden.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Skolen virker uoverskuelig, så du booker en skitur 
og/eller melder dig til revyen. Du fortryder en eller 
begge lige bagefter, men beslutter at få det bedste ud 
af det. Det får du.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Solen står op i øst, så i denne uge vil du forsøge at 
få det bedste ud af tilværelsen. Dette resultere i et 
par brækkede riben og et politi-tilhold. Du vurdere 
senere at det var det hele værd.

Løven
22. juli - 22. aug.
I denne uge vil du muligvis få en pladekontrakt med 
Sony. Dette kan få dig til at revurdere din karriere, 
men beslutter alligevel at blive proktolog.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Fem tilfældige stjerner danner en større stjerne, så 
du tager til forlæsning kun iklædt et fåreskin. Hvis 
du ikke kan finde et fåreskin tager du nok bare til 
forlæsning i dit normale tøj. Det vigtige at tage med 
fra dette horoskop, er at du kommer til en forlæsning.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du indser, at din ide med at grave en tunnel under 
blegdamsvej ikke er super konstruktiv, eller virke-
lighedsnær. Hvis du ikke pt har nogen tunnelplaner, 
så vil parmasan være uimodstålig i denne uge. 
Undgå det.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Nu lægger mørket sig stille og roligt over Danmark, 
og du reagere mod dette ved at eskalere dit i forvejen  
alvorlige alkoholmisbrug. Senere, da du er løbet tør 
for penge, krøller du dig sammen i fosterstilling og 
nyder søndagen.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Undgå al form for patient kontakt i denne uge. 
Uanset hvad du gør vil du blive set som et arrogant 
røvhul, og patienten vil aktivt modarbejde dig. Bliv 
i stedet hjemme og se House, det lærer du også mere 
af alligevel.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
En person der heller Mikkel eller Lekkim (det er lidt 
uklart) vil forføre eller forhøre dig i denne uge. Være 
i telefonisk kontakt med din advokat mindst to timer 
om dagen indtil søndag. Hvis du selv hedder Mikkel 
eller Lekkim bør du forsøg at forhøre eller forføre 
andre stenbukke. Det vil bringe dig held. ish.



2323
NY MOK PRAKTIKANT

"Ja, det er Grethe," lyder det med en spagfær-
dig kvindestemme fra den anden ende af tel-
efonen. Det er min oldemors fødselsdag, og jeg 
ved, hvor rørt hun altid bliver, når jeg ringer 
og lykønsker: "I dag er det olles fødselsdag, 
hurra hurra hu-" når jeg at synge, altimens 
jeg kan høre hendes glade og evigt simuleret 
overraskede stemme i røret, før jeg på min 
telefons display kan se et indgående opkald 
på en anden linie; det er fra Markus. Mens 
jeg synger, sætter jeg mine 182 IK point (jf. en 
standardiseret WAIS IV-test) til at dechifrere 
opkaldet. Kl. er 16:17, der kan kun være 
tale om et opkald fra Markus i sin rolle som 
MOK-redaktør. Det er nu. Øjeblikket, jeg altid 
har ventet på. Ikke blot fra da jeg startede på 
medicin studiet ved KU og hørte om MOK, 
nej; jeg har ventet på denne dag siden jeg blev 
født. Jeg skal være med i MOK!

Jeg er netop nået til endnu en omgang 
"hurra'er" i fødselsdagssangen til min oldemor, 
da min beslutning er taget. "Fuck dig, olle," 
råber jeg i røret og når at høre et "Hvad sagde 
du, kære?" inden jeg lægger på, tager tøj på 
(ja, jeg var nøgen, mens vi snakkede, det er 
ikke mig, som er for meget, det er dig, som 
er for lidt!) og sprinter ud af døren til min 
kollegiegang. Jeg løber mod døren til trap-
pen, som faktisk når at blive åbnet, mens jeg 
endnu har fem meter hen til den (igen, det 
må være skæbnen); i den står en sød pige 
fra nabokøkkenet, som jeg egentligt havde 
en aftale med. "Hey Si! Ses vi stadig senere?" 
spørger hun, mens hun holder en flaske rød-
vin som en anden fransk tjener. Jeg skal til at 
svare hende, men min skulder rammer hende 
hurtigere, end min ansigtsmuskulatur kan 
nå at forme ordene 'FLYT DIG!' Jeg mister 
desværre balancen efter min tackling, men jeg 
lander blødt på min hidtidige dates halsparti. 
Jeg skøjter de to etager ned på hendes lig, 
som opnår instantan rigor mortis og dermed 
fungerer ideelt til formålet.

Jeg skynder mig ind i cykelskuret, hvor jeg 
med OCD-agtig præcision altid har min cykel 
stående samme sted, lettilgængeligt. Men 
da rammer ulykken; nogle hipstertabere har 
stillet deres fixbikes foran min, og jeg ved, at 
tiden er knap. Gudskelov står en ulåst cykel 
ikke langt fra. Ti sekunder efter haster jeg 

afsted på en Kildemoes damecykel, mens dens 
ejer løber efter mig - hvilket er ret imponer-
ende, taget i betragtning, at hun netop har 
modtaget en halv dåse peberspray. 

Med en hastighed, som ville få Bjarne Riis til 
at ligne en afdanket has-been, passerer jeg 
lynhurtigt Vigerslev Allé, Vester Fælledvej, 
Vesterbrogade og når uden videre problemer 
så langt som til krydset ved Forum, hvor 
jeg måske - måske 
ikke - kører over for 
rødt og er ansvarlig for 
et harmonikasammen-
stød. Jeg vender i mit 
samvittighedsfulde sind 
min skyldssituation, 
men jeg bliver heldigvis 
hjulpet til at tage still-
ing af lyden af sirener, 
som nærmer sig hurtigt 
bagfra. Jeg har netop 
krydset Åboulevarden, 
da jeg modvilligt bliver nødt til at stoppe; en 
politibil har uhøfligt blokeret vejen foran, og 
to betjente stiger prompte ud af bilen.

"Så stopper du kraftedeme! Så du, hvad du 
har gjort?" råber den ene betjent lettere 
ophidset. Jeg har før været i lignende situ-
ationer, og jeg ved som så mange andre, der 
har gennemført det omfattende, svære og 
psykologisk forberedende TPK-kursus, godt, 
at overdrivelse er den bedste copingmetode, 
når nogen er rystede. "Haha, ja jeg har vel 
tvunget en tigertransport fra Knuthenborg til 
at undvige, hvorefter tigerburet sprang op, og 
de sultne dyr, som var jetlaggede og gnavne 
efter en lang flyvetur, landede i kort afstand af 
en børnehave på tur?" 

foreslår jeg 
jovialt med 
et  lille smil, 
mens jeg for-
søger at give 
en kammer-
atlig albue 
i en "If you 
know what I 
mean"-gestus 
i siden på den forreste politimand. 
Min venlige bevægelse resulterer i en akut 
armlås, mens den bagerste politimand bræk-

ker sig uden videre og halvkvalt mumler: "Du 
er det koldeste svin, jeg nogensinde har mødt," 
han fortsætter: "Hvordan kan du joke så hen-
kastet med det, dit monster?" Nå, så han kal-
der mig kølig? Heldigvis ved jeg to ting, som 
kan hjælpe mig i den givne situation; hvornår 
en fyr spiller kostbar, og hvordan man bruger 
sin charme til at overbevise sådan et par 
drenge i uniform til at være lidt mildere.

Fem minutter senere får jeg lov til at cykle 
videre, mens den ene politimand - ligbleg  og 
med trukket pistol - råber: "Bare du ALDRIG 
forsøger at give os fellatio igen!" Jeg smiler 
indvendigt og sætter farten op.

KRASH lyder det, da jeg sparker døren op til 
MOK's lokaler i Studenterhuset og med et 
stort smil råber til de forsamlede - nu mine 
MOK-medredaktører: "Hey venner! Skal jeg 
så skrive min første artikel eller hvad? Jeg 
har en skide god idé!" Lokalet bliver øjeblik-
keligt dødsstille, og med langsomt voksende 
gru lægger jeg mærke til de tilstedeværende; 
selvfølgelig de velkendte gamle redaktører, 
men i særdeleshed to nye - og for mig ukendte 
- ansigter. Virkeligheden indhenter mine håb 
og illusioner om at bidrage til MOK, mens 
smerten mellem skulderbladene bliver mindre 
diffus og mere mærkbar. Jeg føler noget 
underligt og ukendt løbe vådt fra mit ene øje, 
mens jeg vender mig mod Markus. Jeg ligner 
åbenbart et spørgsmålstegn, da han tager til 
orde: "Simon... Ehm. Jeg ringede egentligt 
bare for at sige, at vi har fundet vores prakti-
kanter, men at vi bestemt var meget taknem-
melige for din ansøgning."

Nu sidder jeg her. Ene 
mand på redaktionen og 
har færdiggjort en udgave 
af MOK. Og de vovede at 
tvivle på mig. "Det gør du 
aldrig igen, vel?" siger 
jeg til Markus' hovede. 
"Nej, der tog jeg godt nok 
fejl." bugtaler jeg med den 
hånddukke, jeg har lavet 
ham til. Jeg smiler. Det 
her er begyndelsen på 
noget stort.

Simon G /MOK-red

gøgl
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Kom til UAEM info-aften: 
Studenterhuset i Købmagergade

 Torsdag d. 27. september kl. 17-19:30 
Se program og tilmeld på facebook  

WE HAVE A DRUG PROBLEM!

 VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR VERDENS FATTIGE?

Omkring 18 millioner mennesker dør hvert år af sygdomme der let kan behandles. 
Dette skyldes at de ikke kan betale omkostningerne for den livsnødvendige medicin. 

SYNES DU OGSÅ DETTE ER URETFÆRDIGT?
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