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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen 

(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til

 mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Mille og Dennis

Denne redaktion
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,
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Onsdag: MOK NR. 7 UDKOMMER
  Intromøde i Bamsehospitalet
  PUFF månedsmøde 
  PIPPI-foredrag 
  PIT månedsmøde
  UAEM månedsmøde

Torsdag: Research Exchange månedsmøde
  Simon skal til et eller andet møde, spille et eller andet og  
  thaibokse et eller andet.

Fredag:  FADLs generalforsamling 2012
          ...og noget der er sjovere

Lørdag:  LoL World Championship - se det, 
  eller lad vær.  

Søndag: Det er nu en uge siden, at du løb Eremitage- 

  løb! Slap af og snup en godte!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PUMUI info-aften
  Foredrag med PNKS
  Milles forældre har en kat der skal passes  

Tirsdag: 

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2Kasper Aa

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

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

Mille

Simon G

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

157 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 21 dage
ny deadline: 233 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
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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

STUDIESTART!
Velkommen til medicin! Du har de sidste tre uger fået tudet ørerne fulde om, hvor dygtig, cremet og velduf-
tende (blomstrende), du er. Med alle de komplimenter og forventninger om ørerne kan det være svært at 
klare presset; for når alt kommer til alt, er du jo bare en ny og usikker studerende. Men bare rolig, det er 
helt okay. Panum er et stort og forvirrende sted, og du er begyndt på et så omfattende studie, at normen er 
IKKE at klare det til normeret tid. Men frygt ej, her på MOK-redaktionen har vi lavet en handy guide med 
the bare necesseties af viden, du har brug for for at klare dig i det anarkiske virvar, der er Panum.

Alle har det hårdt: I starten af et studie bliver man konfronteret med så mange nye udfordringer og men-
nesker, at man ligeledes også kommer til at opleve en masse reaktioner på disse. Mange vil tage ’play-it-cool’ 
attituden, hvor man virker overskudsagtig og negligerer det hele en smule. Det kan virke overbevisende, 
men du kan være sikker på, at de andre er ligeså meget på Herrens mark, som du er.
Alle er nervøse: Der er altid en eller flere sjove typer, som er fremme i skoene og kommer med en masse 
dårlige jokes. Folk griner, og det får dig til at føle dig lidt uden for i forhold til de andre. Det skal du ikke, for 
det er en klassisk reaktion på usikkerhed. Følg det klassiske råd, for der er noget om det; slap af og vær dig 
selv!
Du føler dig ikke respekteret: Blandt så mange andre superhjerner og talenter er det nemt at blive glemt 
i mængden, og lige pludselig er du ikke længere – som du var i din provinshjemby – en stor fisk i en lille 
dam, du er nu på dybt vand, og havet er stort.

Hvad skal du gøre?
Vi kender problemet, og vi har allerede nævnt den vigtigste løsning; vær dig selv. Men der er selvfølgelig 
alternativer, som er bedre. Hvorfor deltage, når du kan vinde? Gør som de andre, men gør det bedre! Vær 
sjov! Kom med fede kommentarer, som overbeviser de andre om, at du har den vildeste humor og er en ren 
Anders Matthesen men med brains nok til medicinstudiet oveni. Fortæl de andre, hvor nemt du har det 
– det gør ingen forskel for din egen kunnen, men det psykiske overskud, du får af at give dine medstuder-
ende mindreværd, er det hele værd. Og husk at gå i flot og dyrt tøj. Gerne poloer af mærket Ralph Lauren, 
LaCoste eller Tommy Hilfiger, så folk ved, at du udover de gode gener, som har bragt dig til denne fornemme 
uddannelse, også har en holden familie, og dét er noget, som er sejt! Og husk, at hvis presset bliver for 
meget, er det aldrig pinligt at bede om hjælp. Medmindre du gør det ved at snakke med venner eller en 
psykolog om presset. Få i stedet dit mentale overskud tilbage med lidt af årstidens gave: sne. En bane i ny 
og næ hjælper dig virkeligt til at rydde hovedet; redaktionen kan varmt anbefale det store toilet nede ved 
interrimklubben; her kommer der sjældent nogen, og dermed kan man lade døren stå ulåst for lidt ekstra 
spænding.
Når dit forbrug stille og roligt eskalerer, og du bliver taget dernede tirsdag kl. 14.30 af en holdkammerat, 
som med vidt opspilede øjne slet ikke aner, hvad vedkommende skal stille op, skal du huske på dit evige 
problem - folk respekterer dig ikke! Og at starte på medicin er på mange måder som at blive lukket ind i et 
fængsel: Man skal myrde nogen første dag for at få respekt, og denne holdkammerat nærmest tigger om at 
blive dissekeret!
For at sætte trumf har du selvfølgelig in mente, at piger elsker badboys, derfor skal du selvfølgelig modsætte 
dig anholdelsen. Der er kun en ting, som piger holder mere end en rigtig badboy – det er den misforståede 
fyr, som er god nok inderst inde; så når du bliver dømt til 6 år for overlagt drab, skal du selvfølgelig hele 
tiden nægte dig skyldig.

Sådan bliver du succesfuld på dit nye studie, velkommen til Panum!  - Simon//MOK-red

At ae laks
af: Mille Andréa

Det isende vand trækker varmen 
fra min hud
Der ivrigt strækker sig for at 
trække tilbage
Jeg aer laks

Den brusende elv overdøver 
tankerne
kun instinktet råder
Jeg aer laks

Griber desperat ud fra fiskene.
Der kort springer desperat 
dansende op af vandet.
Jeg aer laks

Mærker den kølige fisk
der med sine glatte skæl søger en 
udvej fra mit greb
Jeg aer laks

Jeg lader lange strøg falde over 
dens bug
først med højre hånd, så med 
venstre
jeg aer laks

Den bugter sig atter i det brusende 
vand
med ny gejst og et strejf af glæde 
over gællerne
Jeg aer laks

Jeg aer laks
      aer laks
      aer laks
  i Norge
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Vi søger en ny kollega i 
Studievjledningen

En af studenterstudievejlederne for medicin stopper og vi søger derfor en ny studenterstudievejleder.
Er det dig, der altid har styr på undervisningen og tilmeldingsfristerne? Kan du lide at holde oplæg og at 
vejlede? Kan du lide at snakke med andre mennesker? Du kan du læse stillingsopslaget på http://jobportal.
ku.dk/tap/.
Sidste frist for ansøgning er mandag d. 22. oktober kl. 12.00

Pause fra studiet?

Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på to måder. Du kan holde semesterfri eller tage orlov – 
men hvad er forskellen?

•Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke tilmelder dig undervisningen i det semester, hvor du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og har dermed ret til at deltage i eksaminer, deltage i valg 
og modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du skal desuden være opmærksom på at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglerne på bachelordelen og 5. årsreglen på kandidatdelen.

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker fri/barsel.

•Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 1. semester på kandidatuddannelsen kan du ansøge om orlov fra 
studiet. Tager du orlov midt i et semester, har du ret til at få gentaget den undervisning, som du mangler på 
et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’ på www.medicin.ku.dk/systemer/blanketter. 
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage i ek-
saminer, modtage SU og deltage i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduat forskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal rejse og mener ikke du kan 
opfylde aktivitetskravene/tidsfristerne.

•Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra studiet, når du vil på barsel fra studiet har du to mu-
ligheder: 
1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du kontakte SU-kontoret eller bruge din minSU på 
http://www.su.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra barselsklip. 
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke er berettiget til SU og ønsker at modtage dagpenge 
skal du kontakte din kommune via borgerservice, som bevilger dette.  

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående SU skal rettes til SU-Kontoret i 
Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, su-kontoret@adm.ku.dk eller se nærmere på http://su.ku.dk/.

Professionel, gratis og anonym 
hjælp!

Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk - 
som forhindrer dig i at passe dit studie, er Studenterrådg-
ivning måske dem der kan hjælpe dig tilbage på sporet.

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende og 
offentligt tilbud til dig som studerende ved mellemlange 
og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer og so-
cialrådgivere. Herudover er der en psykiatrisk konsulent 
tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor erfaring med at 
hjælpe studerende med sociale såvel som psykiske prob-
lemer, og du har mulighed for at være fuldt anonym når 
du henvender dig til dem. For at få hjælp af Studenter-
rådgivningen skal dine problemer have indflydelse på dit 
studieforløb i en eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situ-
ationer. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med kon-
centrationsbesvær, eksamensangst, manglende mod til at 
stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl om, du har valgt 
det rette studie. Herudover kan de hjælpe med personlige 
problemer som lav selvtillid og selvværd, nedtrykthed og 
depression m.m. De kan desuden vejlede og hjælpe ved 
problemer af mere social karakter, f.eks. muligheder for 
hjælp ved sygdom og handikap under studiet og økono-
miske problemer. 
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at hjælpe 
dig, vil de ofte kunne henvise dig til en instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver, og det kan 
enten få ved samtaler eller ved et forløb af individuelle 
samtaler. Indenfor flere problemstillinger tilbyder 
Studenterrådgivningen desuden gruppeforløb af længere 
varighed, f.eks. ved eksamensangst. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivnin-
gens hjemmeside: http://www.studraadgiv.dk/.  
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. Studi-
evejledningen har desuden brochurer om bl.a. stress, 
barsel, eksamensangst og perfektionisme som Studenter-
rådgivningens har udarbejdet. Du er meget velkommen at 
komme forbi hvis du vil læse mere i disse. 

studievejledning

studietilbud
Uge 41 - Studenterpræsten
________________________________________
Tid og evighed VI – Livets hastighed
Det er som om tiden går hurtigere og hurtigere, men 
det kan jo ikke passe. Eller kan det? Urets visere 
snurrer med samme hastighed som i går, i sidste uge 
og sidste år, men alligevel kommer juleaftenerne 
myldrende efter hinanden. Jeg har tænkt på en 
matematisk forklaring på det fænomen.
Man kan se sådan på det, at et menneskes første 
leveår udgør 100% af det menneskes levede liv. 
Allerede det næste år udgør kun 50% af det samme 
menneskes liv og samlede sansede erfaringer. Når 
man bliver ti år udgør et år kun 10%, når man fylder 
tyve er et helt år kun 5% af det samlede liv, når man 
bliver 40 er det 2,5% og et år for en hundredeårig 
udgør kun en enkelt sølle procent af det samlede 
livsforløb. 
Her er selvfølgelig ikke taget med i betragtning, at et 
menneskes åndsevner og hukommelse forandrer sig 
i tiden mellem fødsel og død, men jeg tror, at tanken 
har noget for sig.
Og så tror da pokker, at årene virker korte og måske 
mindre indholdsrige, fordi vi oplever så meget, som 
vi allerede har prøvet før. Hvis vi vil have dagene 
og årene til at virke lige så spændende og lange 
som da vi var børn eller bare yngre, er vi nødt til at 
anstrenge os, for at gøre nye ting hele tiden. Vi må 
bryde nyt livsterritorium igen, igen, og igen for ikke 
at mærke den matematiske lovmæssighed, der peger 
alvorligt mod livets ende. 
Måske kommer vi ind imellem ligefrem til at overan-
strenge os på den konto. Måske er det den tidsac-
celeration, der også får vores kamp mod den til at 
kræve mere og mere af os. Det er benhårdt arbejde. 
Michael Strunge, et af punkkulturens danske ikoner, 
der har skrevet digtet herunder, holdt til livets 
hastighed i 27 år. Så kastede han sig ud af et vindue 
fra 4. sal i 1986. ”Nu kan jeg flyve!” udbrød han.

Knuser uret med mine tanker
jeg lever kun med livets hastighed   
Skifter hurtigt til ny forklædning

jeg behøver forandringer med livets hastighed   
Danner kontrast behøver ingen camouflage
død og træt af ikke at være mig selv
Skifter farve anarkistisk kamæleon
kaster masken ændrer leveform
Mit sind gror ud af mit hoved
skiftede sind efter at have været død   
Endelig det lader til at jeg ved nu
at jeg ikke har et uforgængeligt selv   
Hvem ved ved hvad ens selv er lig?
jeg er ligeglad skaber selv mit selv   
Skifter fart jeg har brug for fartskift
jeg ændrer mit liv før det ændrer mig
  Michael Strunge, 1978

Kan vi sætte livets hastighed ned? Vil vi? Tør vi? 
Lise Lotz
Akademisk medarbejder
________________________________________
Freakonomics – The Movie
Synes du også, at statistiske undersøgelser og 
tendenshistorier indimellem virker banale? At der 
bliver kogt suppe på små opinionsundersøgelser?
I et mediebillede, hvor fordomme, forhastelse, forfla-
digelse og fejlagtige konklusioner truer, er det godt 
at have folk som den amerikanske økonom Steven 
Levitt. En professor af yngre årgang, som med sin 
baggrund i integral-regning, økonomisk teori og 
excel-trolddom kaster spændende nyt lys over emner 
som sumo-brydere, afro-navne, New York-kriminal-
itet og skolekarakterer!
Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 19.15
Sted: Cinematekets Bio Carl, Gothersgade 55, 
København K
Pris og tilmelding: Fribilletter uddeles udenfor 
Bio Carl, så længe lager haves (vi har 50) – fra en 
halv time inden filmens start. Ingen tilmelding.
Inden filmen er der være et oplæg ved forfatter 
Jørgen I Jensen.
Filmvisningen er arrangeret i et samarbejde mellem 
Cinemateket, Dansk Journalistforbund og Stu-
dentermenigheden i København.
________________________________________

Kys hinanden! 
Foredrag og debat ved Benedikte Vejlby Bagges-
gaard, sexolog, cand.theol. og sognepræst
"Kys hinanden, for det vil ærgre Fanden," sådan 
lyder refrænet i en gammel revy-vise.
Erotik og sex er ellers kommet på dagsordenen; det 
er ikke længere tabu at ganske almindelige men-
nesker forlyster sig med hinanden; på tv dukker den 
supersexede Joan Ørting jævnligt op i den bedste 
sendetid, og i de sene aftentimer får vi et blik ind i 
de mere særprægede kroge af seksualitetens verden.
Den mere almindelige erotik truer med at tage sig 
grå og hverdagsagtig ud i forhold til alt det spæn-
dende og anderledes, vi får indblik i. Men erotik og 
sex er ikke forbeholdt de særlige lyster og perver-
sionerne; de fleste mennesker kunne have et rigt og 
givende sexliv, og det stabile forhold har andre og 
dybe kvaliteter vi kunne få øjnene op for.

Arrangementet indledes med en temagudstjeneste 
ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen.
________________________________________
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
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Karriere og forskning 
– er forskningen nødvendig?

Den 26. september afholdte PUFF og Studievejled-
ningen for Medicin et arrangement om karriere og 
forskning. Vi takker alle Jer der mødte op til en 
spændende sen eftermiddag og beklager, at vi måtte 
afvise så mange ved døren, da auditoriet var fyldt. 
Alle oplæggene blev filmet og vil være tilgængelige 
på nettet snarest. Her i artiklen vil vi gennemgå de 
vigtigste emner og pointer fra oplæggene.
Oplægsholderne var:
Læge Mads Skipper, Formand for Lægeforeningens 
Udvalg for Uddannelse og Forskning.
Uddannelsesansvarlig overlæge i Anæstesi på 
Næstved Sygehus Karen Skjelsager.
Ledende overlæge i Gyn/Obs på Roskilde Sygehus 
Lars Alling Møller. 

Cand.med. og hvad så?
Efter beståelse af sidste eksamen på 12. semester 
skal man - hvis man vil have ret til selvstændigt 
virke som læge - tage KBU (Klinisk Basis Uddan-
nelse). KBU er nødvendig for at komme videre i en 
introduktions-stilling (I-stilling), som er igen nødv-
endig for at kunne komme i betragtning til ansæt-
telse i en hoveduddannelses-stilling (H-stilling). 
KBU varer 1 år fordelt på 2 x 6 mdr. af følgende 
valgmuligheder: kirurgi, medicin, almen praksis 
og psykiatri. Her skal man ”lære at være læge”, 
og alt ens arbejde skal derfor stadig superviseres. 
I-stillingen tager som hovedregel 1 år.  Hvis man har 
været i almen praksis under KBU og tager en I-still-
ing i almen medicin, kan man dog slippe med 6 mdr. 
Det eneste formelle krav til I-stillingen er, at man 
har bestået sin KBU. Det er de enkelte afdelinger, 
der opslår og ansætter lægerne i introstillinger. Un-
der I-stillingen har man en måneds opsigelse, selvom 
man er ansat for et år. Det betyder, at man ikke 
behøver at blive i stillingen tiden ud, hvis man finder 
ud af at specialet slet ikke er sagen, eller man får en 
anden stilling, man hellere vil have. Det er vigtigt 
at understege, at I-stillingen ligesom H-stillingen er 
en klassificeret stilling, og at ansættelser man havde 
før KBU, ikke kan bringes til at tælle som en del af 
I- eller H-stillingen.
Ansættelse i H-stillingen foregår via centraliserede 
ansættelsesudvalg, der er opdelt i 3 uddannelsesre-
gioner. Ansættelsen sker på baggrund af de faglige 
profiler, som hvert speciale har udarbejdet, samt 
den enkelte læges potentiale inden for specialet. De 
faglige profiler kan findes på de 3 regioners hjemme-
sider. Gennemgående for ansættelse er det, at man 
har gennemtænkt og kan redegøre for hvorfor netop 
det speciale man søger, er det man gerne vil og 
brænder for. Når du er færdig med din hovedstilling, 
er du speciallæge.
For både KBU, I-stillingen og H-stillingen findes der 
forskellige læringsmål, målbeskrivelser og logbøger, 
som skal opfyldes. Disse kan findes på regionernes 
hjemmesider.

De 7 lægeroller
Når uddannelsesudvalgene tager stilling til den 
enkeltes egnethed til besættelse af hoveduddan-
nelsesstillinger, er de 7 lægeroller et vigtigt redskab. 
Det er allerede nu en god ide at bygge sit CV op 
efter de 7 lægeroller. Det er vigtigt, at man udfylder 
noget i alle roller. Man kan sagtens bruge jobs og 
erfaringer, man har gjort sig prægraduat, men det 
er vigtigt, at man ikke bare ”hakker en rolle af”. 
Hvis du postgraduat kun har erfaringer inden for en 
bestemt lægerolle, fra før du blev færdig på studiet, 
er det vigtigt at overveje, hvordan du kan uddybe 
denne lægerolle med noget mere aktuelt.

Det er forskelligt fra speciale til speciale, hvilke 
lægeroller de lægger mest vægt på. Man kan læse 
i de faglige profiler, hvad der betyder mest i det 
pågældende speciale, men man skal stadig udfylde 
alle lægeroller. 
Det vigtigste er, at man ikke går i stå! Får man ikke 
sin ønskede H-stilling første gang man søger, er det 
vigtigt at vise, at man har udviklet sig siden sidst, 
når man igen søger stillingen, og at man dermed 
har potentiale. Fordelen for de læger, der har været 
underlagt 4-års reglen er, at de tit har udrettet mere 
på kortere tid og dermed kommer til at fremstå som 
nogen med mere potentiale frem for de læger, der 
ikke har været underlagt samme pres. Har man 
”bare” arbejdet som forvagt i mange år, kan det hur-
tigt komme til at se ud som om, man er gået i stå.

Og hvad så med forskning?
Forskning dækker en af de 7 lægeroller: akademik-
eren. Der er mange måder at få nogle ting i denne 
boks, uden at tage et prægraduat forskningsår eller 
en hel PhD. Når man alligevel laver sin bachelor- el-
ler kandidatopgave, kan man prøve at tage det ek-
stra skridt og lave det til en poster, et foredrag eller 
måske en artikel. Når man er færdig med studiet og 
ude i KBU, er der typisk også mulighed for at delt-
age i små forskningsprojekter som fx en kasuistik 
over en særlig patientcase, blive medforfatter på en 
artikel, få udarbejdet en poster til en konference, 
eller lignende. Rollen kan også udfyldes i form af 
kvalitetssikring. Når man er ude på afdelingerne, må 
man gerne undre sig over hvordan nogle ting bliver 
gjort og overveje, om noget kunne gøres anderledes 
og bedre – dette arbejde indgår også i akademiske 
kompetencer. 
Man kan selvfølgelig ikke komme udenom, at nogle 
specialer vægter akademikeren højt. Hvis du virkelig 
ikke kan udholde tanken om måske at skulle sidde 3 
år og arbejde på en PhD eller være meget forskning-
saktiv på anden måde, er det en god ide at overveje, 
om du virkelig vil et speciale, hvor forskning bliver 
vægtet højt. 
I nogle regioner er der færre ansøgere til stillingerne 
og dermed mindre konkurrence, og det kan derfor 
være nemmere at få en H-stilling uden at have en 
PhD, hvis man er villig til at flytte væk fra Køben-
havn.
Blandt overlægerne var der enighed om, at selvom 
det aldrig skader at være målrettet, så betyder det 
ikke noget, om dine artikler eller din PhD er skrevet 
inden for et andet emne, end det du søger H-stilling 
i. At tage et forskningsår og/eller lave en PhD er en 
forskeruddannelse. Det er det, man har lært under 
forløbet, der betyder noget. Ligeledes er det rigtig 
svært at skrive en artikel første gang, så når du først 
har vist, at du kan skrive artikler, skal du nok kunne 
gøre det inden for andre emner også. Dermed har 
du vist potentiale til at udrette noget inden for det 
speciale du søger H-stilling i. 
Det er ikke nemt at få en PhD, så hvis man har lys-
ten, nogen vil tilbyde én en PhD, man synes emnet 
er fængende og kemien passer, så grib chancen 
uanset specialet!
Inden for anæstesien var det ikke alle ansøgere med 
en PhD, der fik tilbudt en hoveduddannelsesstill-
ing i sidste ansættelsesrunde. En PhD i sig selv er 
ikke en adgangsbillet, hvis ikke man udfylder noget 
i alle lægeroller. Omvendt havde én af dem, som fik 
tilbudt en H-stilling i anæstesi slet ikke et eneste 
hovedforfatterskab, men havde i stedet været med 
til at udarbejde nogle store databaser og lavet andet 
relevant for akademikerrollen. 
Inden for Gyn/Obs havde dem, der blev ansat i 
hoveduddannelsesstilling skrevet omkring 1-2 
artikler eller lavet en PhD.
Så vær realistisk omkring, hvad du tror andre har 
nået på samme tid som dig! Det er helt sikkert ikke 
så meget som du tror.

Valg af speciale
I Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2011 angav 
2/3 af KBU-lægerne, at de havde valgt deres ønskede 
speciale umiddelbart efter eller i KBU’en. Valget af 
speciale foregår derfor tidligere i dag end for få år 
siden, hvilket måske også kan være nødvendigt i 
forhold til 4-års reglen. 
Studievejledningen har i en række artikler i de 
seneste MOK blade beskrevet nogle spørgsmål, man 
kan stille sig selv, når man skal vælge et speciale. De 
er nævnt kort her, men hvis du ønsker dem uddybet 
med specialeeksempler, kan du læse de tidligere 
MOK fra september og oktober. 

Det er en god ide at fokusere på flere specialer. Der 
er sandsynligvis ikke kun ét eneste speciale, der 
kunne være interessant for dig. Tag flere I-stillinger, 
så har du flere muligheder. Overvej ligeledes om 
du vil flytte for specialet.  Hvis du søger H-stilling 
i mere end én region, er det en måde at vise, man 
virkelig vil specialet.

Yderligere information
Når du er ude i klinik, så prøv at få fat i den uddan-
nelsesansvarlige overlæge inden for det speciale, du 
gerne vil vide mere om. De kan fortælle dig noget 
om, hvad dem der fik hovedstillingerne i sidste runde 
havde af kvalifikationer. Du vil helt sikkert opdage, 
at det langt fra er dem alle sammen, der har en PhD 
eller mange første forfatterskaber. Det er selvfølgelig 
et øjebliksbillede, og man kan ikke udelukke at 
nogle tendenser vil ændre sig, inden man selv står 
og skal søge hoveduddannelsesstilling. Det er dog 
altid vigtigt at huske, at man skal have sig selv med 
i, hvad man gør. Et forskningsår, for slet ikke at 
tale om en PhD, er et kæmpe stykke arbejde, som 
kan være svært at gennemfør, hvis man ikke synes 
forskning er spændende overhovedet. 
Konklusionen på dette foredrag må derfor være, at 
det er vigtigt at være bred i sine kompetencer samt 
målrettet i sine handlinger. Man bør være fokuseret, 
men ikke snæversynet. Der er mange veje frem.
Husk også karrieredagen d. 11. oktober, hvor du kan 
høre om alle dine karrieremuligheder og få svar på 
dine spørgsmål. 
Find faglige profiler, målbeskrivelser, opgørelser 
over sidste ansættelsesrunde og meget mere til alle 
specialer her: 
Region Øst: http://www.laegeuddannelsen.dk/
Region Nord: http://www.videreuddannelsen-nord.
dk/
Region Syd: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
wm101858

”Lad være med at spilde jeres ungdom på røvsyg for-
skning, hvis det ikke interesserer jer – gør det fordi I 
synes det er interessant!” – Ledende overlæge i Gyn/
Obs Lars Alling Møller
Hilsner fra PUFF og Studievejledningen for Medicin

Medicinsk ekspert Klinisk erfaring, kurser, instrukser. 

Kommunikator Kurser, undervisningserfaring, formidling. 

Samarbejder 
Tillidsrepræsentant, uddannelseskoordinerende YL, 
MED-udvalg, fagligt selskab. 

Sundhedsfremmer Udenlandsophold, rådgivning. 

Professionel Fagligt selskab. 

Akademiker Forskning, PhD, artikler, posters, foredrag. 

Leder/administrator 
(Fælles) Tillidsmand, YL-rådsformand, skemalægger, 
uddannelseskoordinerende YL, fagligt selskab. 
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PUFF månedsmøde oktober: 

Onsdag d. 10. oktober i miniauditori-
et29.01.32. Vi starter kl. 16.15.
 
Månedsmødet omhandler protokolskrivning og 
regler for ansøgning til FSS. Oplægget er ikke en 
workshop, men du er meget velkommen til at for-
berede nogle spørgsmål vedr. at skrive protokol, 
som vi vil besvare bedst muligt. Efter oplægget er 
der mulighed for at snakke med andre fra PUFF.

Vi glæder os til at se Jer!

PIPPI Foredrag

"Hudsygdomme Hos Børn"
v/ Prof. Gregor Jemec, Dermatologisk afdeling, 
Roskilde hospital

Onsdag d. 10. oktober kl. 16.30
 - i store mødesal ved kantinen

Alle er hjerteligt velkomne!
Foredraget består af to sessioner af 30 
minutters varighed. Der vil være kaffe, te 
og kage i pausen.

Se mere på vores 
Facebook-side
 - PIPPI - Pædiatrisk 
Interessegruppe På Panum 
Instituttet

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 

Månedsmøde i PMS
Vi holder næste månedsmøde i PMS torsdag d. 
18/10 kl. 17.00 i studenterhuset. 
Dagsorden:

1. Kommende arrangementer - status
2. Budget og fond-raising
3. Medlemsliste/medlemsskab
4. Generalforsamling
5. Oplæg v. Mette 
6. Evt.

Alle er velkomne! Vi tager gladeligt imod ideer 
og input til vores arbejde i PMS, men du må også 
rigtig gerne komme, hvis du bare gerne vil høre 
lidt om os og de spændende projekter, som kører i 
PMS for tiden.
Vi glæder os til at se Jer!
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

basisgrupper

+

ORTA præsenterer

D. 20. november afholdes Eortas første 
stetoskopikursus. 

Så hvis du går og tænker på, at du altid godt har 
ville kunne mestre stetoskopiens kunstner eller 
du måske snart skal i klinik og vil have 
færdighederne i orden, så er dette noget for dig!

Vi har fået Hedvig Andersson fra Foreningen af 
Yngre Kardiologer til at undervise i basal 
stetoskopi i miniauditorium 29.01.32 kl. 18-20. 
Der er sørget for lyde, så vi også kan lære at høre 
efter patologiske tilstande, og stetoskoper, men 
medbring endelig dit egen hvis du har et.   

Kurset har plads til 30 og er kun for medlemmer, og 
det er først til mølle, så skynd dig at melde dig 
ind på vores hjemmeside www.eorta.dk og meld 
dig til kurset ved at sende en mail til 
sekretaer@eorta.dk. Tilmeldingen starter d. 1. 
november kl. 12. Det koster 30 kr. at deltage, og 
hvis du betaler 50 kr. for du også en sandwich 
med.   

Og sig det videre til din læsemakker 

STETOSKOPI-
KURSUS
D. 20. NOVEMBER 2012 KL. 18-20
UNDERVISER: HEDVIG ANDERSSON, 
Kardiolog på Rigshospitalet

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

Næste månedsmøde vil af-
holdes tirsdag 30/10-2012 
Tid og sted annonceres snar-
rest på vores hjemmeside 
www.eorta.dk samt næste 
udgave af mok. Du finder 
os også på facebook under 
http://www.facebook.com/
groups/eorta/

PS. DER ER STADIG LE-
DIGE PLADSER PÅ VORES 
SONDE-ERNÆRING-
SKURSUS!!

Intromøde i Bamsehospitalet

Vil du også være bamselæge? Eller vil du bare 
gerne vide mere om hvad et bamsehospital er? Så 
kom til intromøde hos Bamsehospitalet på ons-
dag d. 10 oktober kl. 17.15 i loungen i Panums 
studenterhus. Til intromødet vil du blive intro-
duceret nærmere til hvad vores gruppe laver, hvad 
Bamsehospitalet går ud på og selvfølgelig hvad 
det vil sige at være bamselæge. Dette semesters 
bamsehospital foregår fra 6.-9. november, og her 
har vi selvfølgelig brug for dig. Hos bamsehospita-
let kommer 3-6-årige børn med deres syge bamser, 
som vi skal behandle. Vi forsøger gennem leg 
at vise børnene at de skræmmende, hvidklædte 
mennesker de møder i sygehusvæsenet, ikke er så 
slemme endda. Og vi lærere at kommunikere med 
børnene på en ordentlig måde. Vi glæder os til at 
se en masse nye ansigter på onsdag!

Kære alle!

Kom og hør landets ledende neurokirurger 
fortælle om CNS-traume.
"Foredrag om CNS-traume" bliver holdt den 
15 oktober, 2012 kl. 16.30-18.15 i mini audito-
rium 29.01.32 på Panum.
Foredragsholdere: 
-Professor i klinisk neurokirurgi Bertil Romner
-Ph.d Rune Rasmussen

Vel mødt!

www.pnks.dk

HOSPITALSARBEJDE I LIBERIA

PUMUI inviterer til info-aften: 

MANDAG d. 15. OKTOBER KL. 20.00
Lille mødesal på Panum. 

Kom og hør om hvad PUMUI laver på Foya Bor-
ma Hospital i Liberia - og tag dine venner med.

Kim og Stine som netop er kommet hjem viser 
billeder og fortæller om deres oplevelser. 

Hvis man ikke har SUND studiekort, kan man 
sende en mail til: christensen.mariannebrehm@
gmail.com
Tjek også vores hjemmeside: http://www.pumui.
wordpress.com/
Vi glæder os til at se dig.
/PUMUI

Møderum 01 - 42.0.01 i Pavillonen

- Interesseret
i almen medicin 
Introstilling &
hoved-
udannelses-
forløb...

23.10.2012
16.30

-

Sekretariat for lægelig 
videreuddannelse fortæller
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PIT MÅNEDSMØDE
PIT holder månedsmøde onsdag d. 10. oktober 
kl. 17 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en 
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT 
noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om og delt-
ag i vores meget aktive og hyggelige basisgruppe. 
Vi glæder os til at se Jer.
Mvh. PIT

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 mandag 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

RESEARCH EXCHANGE
Synes du, at forskning er spændende? Har du 
overvejet at tage et forskningsophold i udlandet?
Så er det helt oplagt at blive aktiv medlem i 
Research Exchange!

Hvad får DU ud af at være aktiv medlem?

1. Som aktiv medlem har man første prioritet når 
man selv søger et Research Exchange ophold i 
udlandet
2. Man lærer mange nye mennesker at kende
3. Man får mulighed for at kommunikere med 
læger, som kører forskellige forskningsprojekter 
i DK, hvorved man får nogle gode kontakter 
herhjemme!
4. Man danner sig et internationalt netværk
5. OG en ekstra stjerne på CV’et har aldrig skadet 
nogen!

Kom til vores månedsmøde, hvor du får rig 
mulighed for at lave praktisk arbejde og være 
rigtig aktiv! Vi skal til at kaste os ud i at finde 
nye forskningsprojekter og arrangerer ophold 
for kommende udenlandske studerende! Det er 
utroligt spændende, udfordrende og lærerigt - så 
kom kom kom!

Månedsmødet afholdes torsdag d. 11. oktober, 
kl. 17 i Studenterhuset!
Der vil være kaffe og kage til mødet

Sexekspressens actiondag lørdag 
d. 20. oktober 

Endnu engang afholder Sexekspressen actiondag, 
og du er inviteret. Så sæt kryds i kalenderen 
lørdag d. 20. oktober. Hvis du er frisk på at 
tilbringe en dag i selskab med en masse søde men-
nesker og samtidig få et indblik i Sexekspressens 
arbejde med seksualundervisning i 7.-10.-klasse.  
Dagen vil byde på:

- seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, 
der giver dig mulighed for at komme med ud at 
undervise – mødetid kl. 10 i loungen i Studenter-
huset (for ”gamle” medlemmer er mødetiden kl. 
11.30)

- lækker brunch  

- et spændende og lærerigt oplæg fra ekstern 
foredragsholder

- aftensmad med efterfølgende festligheder til 
langt ud på natten

Alle disse herligheder er gratis, og det eneste du 
skal gøre er at tilmelde dig ved at sende en mail 
til: 6xseminar@gmail.commed navn og semester. 
Herefter vil du modtage en lille formular, der skal 
udfyldes.  Dette skal gøres inden d. 19. oktober, 
så skynd dig at få sendt mailen afsted og forbered 
dig på en sjov og lærerig dag. 

Vi glæder os meget til at dig i ”Sexekspressen - 
Panums Hyggeligste Basisgruppe”

HUSK månedsmøde torsdag d. 1. november 
kl. 17 i Studenterhuset

UAEM månedsmøde
onsdag d. 10/10 kl. 17
Kom til UAEMs (Universities Allied for Essential 
Medicines) månedsmøde på onsdag d. 10/10 kl. 
17-19 på IMCC kontoret i studenterhuset.
Vi arbejder sammen med Læger Uden Grænser 
for at skabe større adgang til livsvigtigt medicin 
i ulande og vi arbejder på at sikre at der forskes 
i sygdomme der rammer mennesker i de dele 
af verden, der virkelig har brug for ny medicin. 
Husk også vores uddannelsesdag lørdag d. 17/11!
Læs mere her: www.uaem.dk ellers skriv 
til denmark@uaem.dk, hvis du har nogen 
spørgsmål. Alle er velkommen også helt nye. 

basisgrupper
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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

Som medlem af FADL får du 10% rabat, når 
du handler hos Juul’s Vin & Spiritus. Rabat-
ten gælder på i forvejen ikke nedsatte vine, 
hedvine mm. Herudover får du særrabat 
på egen import af whisky, rom, cognac og 
meget mere. Hos Juul’s Vin & Spiritus finder 
du Danmarks største udvalg af spiritus med 
blandt andet mere end 700 Single Maltwhi-
skyer. 

Du finder desuden et stort udvalg af vine 
og hedvine fra Frankrig, Italien, Portugal 
og Spanien.Juul’s Vin & Spiritus arrangerer 
løbende smagninger, så husk at tilmeld dig 
de elektroniske nyhedsbreve på hjemmesi-
den www.juuls.dk, hvor du også kan se det 
store udvalg.

Husk dit medlemsklistermærke fra FADL, 
når du handler hos Juul’s Vin & Spiritus. Du 
finder Juul’s Vin & Spiritus her:

Værnedamsvej 15
1819 Frederiksberg
Tlf: 3331 1329
Mail: info@juuls.dk

Valg til FADLs Repræsentantskab 2012
Husk, at du har mulig for at stemme på de opstillede kandidater til FADLs Repræsentantskab 
2012. 

Valget startede mandag den 8. oktober kl. 8.00 og afsluttes fredag den 12. oktober på General-
forsamlingen, der afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Hvis man er interesseret i at afgive sin stemme, kan man få en stemmeseddel i ekspeditionen 
på Blegdamsvej 26. Det er muligt at stemmes på op til 10 kandidater på stemmesedlen. Valget 
er skriftligt, og der kan kun anvendes den stemmeseddel, der udleveres i receptionen. 

For at kunne stemme, skal man være medlem af FADL, Københavns Kredsforening ved 
valgets begyndelse.  

Juuls Vin & Spiritus
FADLs tillidsrepræsentanter sikrer, at du 
får en fair behandling. Vi deltager bl.a. ved 
ansættelsessamtaler på alle slags hold inden 
for FADL, således at man undgår nepotisme 
og andre ufaglige/uetiske forhold.

Ydermere kan vi hjælpe dig i en evt. kla-
gesag ved at være bisidder ved en samtale 
på Vagtbureauet, så du er sikker på, at dine 
rettigheder bliver overholdt. Vi rådgiver, vej-
leder og støtter dig i hele forløbet. Desuden 
kan vi holde øje med, at der bliver lagt en 
ens og retfærdig linje over for alle. 

Har du spørgsmål omkring dine rettigheder/
pligter, når du er på vagt eller haft en ubeha-
gelig oplevelse på arbejdet, som du har brug 
for at snakke igennem, er du altid velkom-
men til at kontakte os.

Send en mail til tillid@fadl.dk eller kontakt 
Kredsforeningens Sekretariat.

I FADLs Hovedforening sidder Torben Conrad, der arbejder som politisk sagsbehandler. 
Torben kan hjælpe, hvis du har problemer med at forstå overenskomsten, med arbejds-
miljøet på din arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel eller din selvangivelse. Du kan også få 
tjekket dit ansættelsesbrev, sikre dine feriepenge eller din løn, hvis firmaet går konkurs. 

Send en mail til toc@fadl.dk.

Få faglig hjælp

Vi tilbyder nu kurser i RADIOLOGI ved 
læge Robert Riis i november 2012.

Tilmeld dig allerede i dag via fadl.dk - også 
gerne selvom du i forvejen er tilmeldt to 
kurser dette semester.

Opstillingsliste

Gitte Aabye
Mette Arbjørn
Joachim Aidt Becker 
Niels West Christensen 
Thomas Svare Ehlers
Martin Frendø-Sørensen 
Kasper Gasbjerg
Mads Marstrand Helsted
Nicolai Lloyd Park Hughes
Morten Hvidtfeldt
Josefine Tangen Jensen
Emil Knudsen List
Bobby Lo
Mathias Melgaard 
Amina Nielsen Nardo-Marino
Erika Nodin
Jonas Olsen
Joachim Paulsen
Karen Brorup Heje Pedersen
Gitte Hedermann Pedersen
Pelle Petersen
Signe Stensen
Jesper Brink Svendsen
Rasmus Vogelsang 
Peder Emil Warming

Tillidsrepræsentanter

Lægevikarkurser

kredsforeningen
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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)

kredsforeningen



1010 vagtbureauet
EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R
VT-4409 PÅ RH SØGER NYE 
HOLDMEDLEMMER

Da 2 af vores holdmedlemmer bliver færdige 
som læger, søger vi 2 nye holdmedlemmer med 
start 1/11 til vores hyggelige og velfungerende 
hold. 

Holdet arbejder i EMU'en (Epilepsy Monitoring 
Unit) på Rigshospitalet (afd. 2094). Der er indlagt 
1-2 patienter til langtids-video-EEG-overvågning 
mhp. hhv. epilepsi-diagnostik og kirurgisk be-
handling. Vores primære opgaver er at under-
søge patienterne ved anfald og at forhindre at 
patienterne kommer til skade. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum 
sammen 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 tim-
ers varighed samt en ulønnet kort oplæring hos 
ansvarshavende sygeplejerske (ca. én time).

Arbejdstider:
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter 
hver anden uge (man- til søndag i lige uger), 
samt dagvagter hver weekend. Vi har dermed en 
overvægt af nattevagter, 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 sommerferien, hvor vi har fri.

Krav:
• 100 VT-timer
• Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse 
• Evne til at arbejde selvstændigt og være 
pligtopfyldende 
• 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 ek-
samensmåneder (men pga. ferie-lukninger i 
EMU'en plejer det ikke at være noget problem 
med vagtplanen for eksamensmånederne) 
• Gyldigt akkrediteringskort.
• Samtaler afholdes den 18. oktober 2012 på 
afdelingen
• 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 Thom-
as Bo Jensen kontaktes på tzv504@alumni.ku.dk

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper 
og et godt holdfællesskab? ja så er dette nok 
noget for dig.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med 
ansættelse 1. november 2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afde-
lingerne på Frederiksberg Hospital og ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver 
og EKG.

Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængig 
af hvilken vagt der dækkes. 
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00, 
13-18 (onsdage) én EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt 
én aftenvagt kl. 18.00-22.00 på hverdage. Kor-
tere og længere vagter dækkes i weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt 
vagter på hospitalsafdelingerne kan tages 
når en vis rutine i blodprøvetagning og EKG-
optagelse samt arbejdsgangen i ambulatoriet 
er opnået

2 lønnede oplæringsvagter er obligatoriske, 
og skal tages i løbet af de 2 første uger i 
november 

Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter 
om måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 23. 
oktober kl. 16, hvor vi planlægger vagter for 
september
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde 
på hold kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamenspe-
rioden
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte holdleder Morten Sejer Hansen på  
sdk416@alumni.ku.dk 

Ansøgningsfrist: d. 15. oktober 2012, kl. 8.00 
(med angivelse af semestertrin)

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - 
København – tilmelding til hold - Mærk 1605.

LÆGEVIKARHOLD 7707
HJERTEMEDICINSK AFDELING P - 
GENTOFTE HOSPITAL

Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afde-
ling P, Gentofte Hospital søger 3 nye hold-
medlemmer. Vi søger en som kan starte 
fra december måned (med oplæring i 
november), samt to som kan starte pr 
1 februar (med oplæring i januar). De 
præcise oplæringsdatoer og er fleksible.
Holdet skriver elektroniske journaler og 
klargør elektronisk medicin status på 
henviste elektive og subakutte iskæmi 
patienter forud for koronararteriografi 
(KAG) og Percutan Coronar Intervention 
(PCI). Der er et tæt samarbejde med 
sygeplejerskerne på afdelingen. Jobbet 
giver god rutine i kontakt til patienter 
med hjertesygdom og journalskrivning. 
Arbejdet er travlt og lærerigt.

Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-13.00 
eller 08.00-14.00
Krav:
• FADL-medlemskab og gyldigt akkredi-
teringskort
• Du skal minimum være holdsat på 9. 
semester.
•  Det forventes at du kan tage 3-4 vagter 
pr. måned – også i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 4 følgevagter på 5 
timer inden start, samt deltage i hospi-
talsintroduktion (2 hele dage), som altid 
ligger de første to hverdage i hver mnd.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater 
og lign. værdsættes, men er ikke et krav.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst 
for lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til 
Astrid Bruun tlf: 3524 5408 eller holdleder 
Kasper Kyhl, tlf: 2825 2657

Ansøgningsfrist: Onsdag den 17. okto-
ber 2012 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold Gentofte”. Husk 
at give motiveret ansøgning i notefeltet.
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27. Pludselig opstået hævelse af an-
sigtet. Kan faktisk være ret farligt. For 
allergikere. Det er gaaaayyyyy at være 
allergiker. Punktum. 
28. Denne russiske psykolog brugte en 
del af sin karriere på at trolle en masse 
hunde. 
30. En alvorlig form for sepsis forårsaget 
af en salmonellabakterie 
31. Hvis du mangler pigment i huden, 
så kan det være at du er ******. Neeej, 
"rødhåret" er ikke svaret. Der er ikke en-
gang nok felter til at der kan stå det, så 
bare drop attituden. DROP DET HATE. 

NEDAD: 

1. Lungebetændelse, som ses hos ny-
fødte, og skyldes væske eller fremm-
edlegemer i lungerne 
3. Kælenavn til den engelske konge, som 
drog på det tredie korstog 
5. Beskadigelse af en del af nervus 
vagus kan føre til denne tilstand, som er 
karakteriseret ved stærkt nedsat eller 
helt fraværede peristaltik i mavesæk og 
øvre tyndtarm 
6. Denne person har lagt navn til et 
syndrom, som er karakteriseret ved per-
manent hukommelsesbesvær grundet 
tiaminmangel i CNS 
7. Dansk for kuru 
9. Perioden fra smitte med sygdoms-
fremkaldende organisme til første 

symptomer 
10. Denne muskel forløber fra den 
anteriore flade af sacrum til øverst på 
trochanter major 
11. Denne østrigske fysiker brugte en 
del af sin karriere på at forestille sig 
hvordan han kunne slå katte ihjel uden 
det heeeeeelt var hans skyld. Men det 
var det. Ikke. Faktisk begge dele på 
samme tid. Syntes han. 
14. Du skal nok være tropemediciner for 
at behandle denne sygdom relativt ofte, 
eftersom smittebæreren er tsetsefluen 
16. Et pænere ord for blærebetændelse. 
Avavavav. 
17. Den værste af alle kønssygdomme, 
som medfører en lille, gruppe VOLD-
SOMT prolifererende, lavt differentiere-
de og EKSTREMT angiogenetiske celler, 
der i yderste konsekvens kan forårsage 
et fuldkommen ødelagt underliv, og ikke 
mindst fattigdom og ædruelighed 
22. Betegnelse for en inflammations-
sygdom i huden, hvor denne præenterer 
sig med røde, ømme plamager. Eller også 
er det bare en betegnelse for en blomst i 
bestemt ental. 
23. ********-barré-syndrom medfører 
progredierende lammelse af først lem-
mer og til sidst respirationsmuskula-
turen 
26. A. carotis interna løber ind i 
kraniekassen gennem dette foramen 
29. Det fjerde bogstav i alfabetet  

Af Peter "FLAME ON!" James/MOK-red
Svar til sidste uges kryds:

HENAD:
 
2. Han har opfundet en 
"behovspyramide", som 
ingen har behov for. Selv-
realisering min røv. 
4. Denne nerve løber 
gennem fissura orbitalis 
inferior 
8. Denne hjernenerve in-
nerverer m. trapezius 
12. Blodprop i hjertet 
13. Vand i hovedet, 
eksempelvis grundet 
trombocytopeni 
15. Denne morbus karak-
teriseres ved autoimmun 
inflammation af led i 
især det axiale skelet, 
med tiden medførende 
at ryghvirvlerne vokser 
sammen. Som regel ung 
debutalder. 
18. Tilstand forårsaget 
af stræk på neuroner i 
cerebrum, eksempelvis 
som følge af stødtraume 
19. Den korrekte artikel 
til navneordet "kompli-
ment" 
20. Inflammation i 
hudens bindevæv med 
eksempelvis stafylokok-
ker kan kaldes.. 
21. Denne tyske organi-
sation havde til huse i 
frimurerlogens hus 
på Blegdamsvej under 
besættelsen 
24. En smertefuld ud-
posning i eller omkring 
endetarmen 
25. I starten af sidste 
århundrede ordinerede 
psykiatere meget høje 
doser af dette hormon for 
at få psykotiske patienter 
til at slappe lidt af. 
Faktisk gik patienterne i 
koma af det. Indtil man 
lige gav dem en suk-
kerknald på tungen - så 
vågnede de nemlig lige så 
stille og roligt. 
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Studentermedhjælpere søges til forskningsprojekt i forløbet efter lever-
transplantation.

Jobbet består i indtastning i database fra journaloplysninger på Rigshospitalet, Hepatologisk klinik, 
Blegdamsvej 9. Efter oplæring i hvordan databasen bruges og undervisning i grundlæggende viden om 
levertransplantation og almindelige komplikationer vil arbejdet være meget fleksibelt, så du selv bestemmer 
hvornår du vil arbejde og måske arbejde mere nogle uger end andre (fx ved eksamenstid).

Hvad forventes af dig? Du skal mindst have bestået til og med 5. semester, være omhyggelig og kunne lide 
at arbejde selvstændigt. Som udgangspunkt skal du kunne arbejde mindst 10 timer per uge i gennemsnit og 
gerne mere.
Ansættelse efter FADLs overenskomst til studentermedhjælpere (pt 152 kr/time). Ansættelsesvarighed 
aftales individuelt, i første omgang med tiltrædelse 1. november 2012 og forventet mindst til februar 2013.

Er dette noget for dig? 
Så send en ansøgning inkl. karakterudtræk til Gro Askgaard,gask@dadlnet.dk senest d. 19. oktober.

Spændende job som underviser i 
anatomi og fysiologi

Fodterapeutskolen København søger underviser 
i anatomi og fysiologi fra januar 2013. Uddan-
nelsen som statsutoriseret fodterapeut tager 
halvandet år fordelt på 3 moduler, hvor anatomi 
og fysiologi fylder en stor del, især først på uddan-
nelsen. Det er en tradition på skolen at benytte 
medicinstuderende til at undervise i disse fag.

Beskrivelse af jobbet: 
Du skal undervise eleverne på modul 1 i anatomi 
(ca. 75 timer pr. semester), primært undereks-
tremiteten med fokus på fod og underben, samt 
undervise eleverne på modul 2 i fysiologi (ca. 25 
timer pr. semester) sigtende mod en overordnet 
forståelse af menneskets fysiologi . Undervisnin-
gen ligger i dagtiden ml. 8 og 17. Udover de 100 
timer pr. semester skal beregnes lige så lang  tid 
til forberedelse.
Krav til underviser:
Udover at mestre det rent faglige i anatomi og 
fysiologi, er det vigtigt at underviseren har en 
naturlig pædagogisk evne til at formidle stoffet. 
Derudover er det vigtigt med lyst og kompetencer 
til at kommunikere med faglærene på skolen, så 
undervisningen eleverne modtager bliver så in-
tegreret som mulig. Du skal som minimum have 
bestået 3. semester og du skal have en intention 
om at beholde jobbet i mindst to år.

Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så 
skriv en ansøgning til skolens leder:
Lykke Rønholt
Skoleleder

Fodterapeutskolen København
Titangade 13 A 4 sal
2200 København N
Tlf 35356622
Mob 22244543
Mail: lr@fodterapeutskolen.dk
www.fodterapeutskolen.dk

Ansøgningsfrist den 24. oktober. Der bliver 
afholdt ansættelsessamtaler i november.

Gigtforeningens studenterpriser 
2013

Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicin-
studerende til at skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) 
inden for gigtområdet. 

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 
kr., der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige 
og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning 
til en reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 12 
måneder efter opgaveeksamen ansøge om en 
studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde 
en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit 
karakterbevis. 

Prisen skal ansøges via det elektroniske an-
søgningssystem Efond, som du finder på  www.
gigtforeningen.dk/forskning - "Søg om støtte til 
forskning  - fra forskningsrådet".

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 
39 77 80 38 / 39 77 80 67 
eller forskning@gigtforeningen.dk

En opgave kan kun indsendes én gang med 
henblik på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksami-
nander, vil prisen blive delt mellem eksami-
nanderne.

Priserne vil blive overrakt i forbindelse med 
Gigtforeningens repræsentantskabsmøde ultimo 
maj 2013.

Der er ansøgningsfrist fredag den 1. februar 2013. 
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2300 Copenhagen S 
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TTO A/S søger 2 studentermedarbejdere til at indgå i en dynamisk konsulentvirksomhed i vækst, 

der fokuserer på at bygge bro mellem forskning og forretning. 

 

Som Analytiker indgår du som projektmedarbejder på typisk 1-2 af virksomhedens 

rådgivningsopgaver. Projekterne er af forskellige omfang og har stor variation. De ligger dog 

primært indenfor områderne teknologioverførsel og kommerciel strategi. 

 

 Teknologioverførsel: Vi rådgiver vores klienter i kommercialiseringsprocessen blandt 

andet ved at evaluere nye teknologiers markedspotentiale, identificere markeder for 

teknologien og sikre optimale afsætningsmuligheder. Vores service strækker sig fra den 

tidlige indberetning af en opfindelse til den endelige aftale med enten industrien eller en 

investor. 

 Kommerciel strategi: Arbejdet består i at assistere virksomheder med at vurdere det 

markedsmæssige potentiale for en ny teknologi og fastlægge en strategi for hvordan de 

med højst muligt udbytte får teknologien på markedet.  

Arbejdet som analytiker er meget alsidigt, og du vil beskæftige dig med opgaver som:  

 Analyseopgaver 

 Research 

 Kommunikation både internt og eksternt 

 Udarbejdelse af diverse præsentationer og rapporter 

 Deltagelse i kundemøder  

 

Jobbet vil desuden give dig en unik mulighed for at stifte bekendtskab begreberne 

forretningsstrategi og -udvikling og med vilkårene og mulighederne i konsulentbranchen. 

 

Din profil 

Du har ca. 2 år tilbage før du opnår din kandidatgrad (Cand.scient. eller lignende). Eksempelvis 

studerer du medicin, humanbiologi, medicin og teknologi eller elektroteknologi. Det forventes ikke 

at du har forretningsmæssig indsigt, men det vil helt klart være en fordel, hvis du har et stærkt 

ønske om at arbejde med at transformere forskning og innovation til kommercielle løsninger.  

 

Brænder du for at arbejde med kommerciel strategi 

og kommercialisering af innovationsprojekter?  

Så har vi muligheden for dig som teknologi- og forretningsanalytiker 

(studentermedarbejder) i vores højt specialiserede konsulentfirma 

 

Kom til møde om politisk NGO-arbejde som medicinstuderende, 
tirsdag den 23. Oktober  kl. 16:15 i Pavillonen! 

Tema: ”Lægelig forebyggelse er også forebyggelse af krig.”

Vi er en flok medicinstuderende fra hele verden som er engageret under den lægelige NGO IPPNW/PSR – 
groft  ”Læger for socialt ansvar”,  som har modtaget fredsnobelprisen i 1985.  
Organisationens formål er at skabe en fredelig og mindre farlig verden ved bl.a. at være en diplomatisk 
formidler og faglig ekspert af de sundhedsrelaterede aspekter ved politiske beslutninger der vedrører krig, 
våbenbrug og menneskerettigheder. Vi søger at forebygge mod de skader på mennesker som vi læger ikke 
kan behandle. Derfor kører der internationalt to kampagner på initiativet af IPPNW, der begge beskæftiger 
sig med at få en international konventioner om våbenhandel af små våben og atomvåben. I denne sammen-
hæng mødte vores internationale studenterrepræsentant selveste Ban Ki Moon og vores danske studenter-
representant var til møde med en delegation i NATO’s hovedkvarter og kongres i Hiroshima i Japan. 
Vi vil gerne fortælle mere om vores arbejde og hvorfor det er vigtigt at arbejde med det som læge.
Der vil være koffein og kage til mødet. 

Hvis du så vil lære om hvordan man laver og styrer en god kampagne og blive en del af vores multikulturelle 
fantastiske gruppe af medicinstuderende, så er du hjerteligt inviteret til at deltage på vores 
Action- and Campaigning Training Weekend ved Furesøen nord for København den 26-28. Oktober! 
Det er fuldstændig gratis at komme med! 

Skriv/ring til stud.med. Alix, alixschou@hotmail.com, 27218115 for flere informationer eller læs mere og 
registrer dig på http://actionweekend.wordpress.com
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En lille, overskuelig og let læst introduktion til 
faget anæstesi med lige præcis de oplysninger, 
man behøver. Den danske oversættelse er 
bearbejdet og tilpasset dansk 
praksis af overlæge Thomas 
Kistorp, Anæstesi- og 
operationsklinikken 
ved Rigshospitalet.

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

Uundværlig 
indføring i faget 
anæstesi

Kr. 278,- 
(vejl.)

Faren lurer

 Dette er hverken en leder 
eller en pigespealte, men snarere et 
bekymret, faderligt opråb til medicinstu-
derende, som har sin gang på det ufrem-
kommelige postapokalyptiske kaos, som 
udgør Panums matrikel for tiden. Der er 
ugler i mosen. Ugler, som kan gøre dig 
ondt. Selvfølgelig ikke bogstaveligt, men 
stadig totalt neder. Man kan nemlig, hvis 
man ikke er varsom, nemt foranlediges 
til at tro at fakultetet, entreprenøren, 
håndværkerne osv osv har  en ikke helt 
forsvindende lille interesse at de hverk-
en direkte eller indirekte øver skader 
på vores sind eller legemer. SÅDAN ER 
DET DESVÆRRE IKKE, MINE DAM-
ER OG HERRER! Sandheden er såre 
simpel; ALLE de voksne skider højt og 
flot på dit helbred, og det kan rage dem 
om de skulle blive årsag til DIN svie, 
smerte, kvæstelser og endog død, hvis 
det betyder at de kan få ekstra ti minut-
ter til en ekstra bajer i arbejdstiden. FY 
FØJ! Og nu sidder I nok og tænker: 
"Nå for den! Det var edderbroder'me 
heldigt at onkel PJ tog tid ud af sit travle 
program for at passe lidt på mig. Tak 
onkel PJ! Fremover vil jeg være meget 
mere mistroisk og tilbageholdende 
over for ældre mennesker/mennesker i 
arbejdstøj på Panum". Og til det svarer 
jeg: "jojo da, bevares". Men nu er det jo 
sådan, at alle påstande skal underbyg-
ges med eksempler. Jeg har fundet et 
eksempel fra virkelighedens Panum:

 Jeg kender en pige. En yndig 
og flittig lille rødhåret medicinerpige 
i 20'erne, som aldrig har gjort en flue 
fortræd. En dag sidst i september 
spankulerede hun glad og  frejdig 

ned ad Panums gange, og fløjtende 
sin yndlingsmelodi rammes hun lige 
pludselig af katastrofen. En kæmpestor 
tung jerndør, som falder ned over hendes 
højre arm, og 
knuser hendes 
ulna og luna-
tum.  Av  for 
d e n  d a .  N u 
tænker vi alle 
sammen, især 
den yndige rød-
hætte, at "det 
burde da ikke 
kunne lade sig 
gøre!!". Og nej, 
det burde det 
neml ig  ikke 
k u n n e .  D e n 
s t o r e  t u n g e 
jerndør burde 
nemlig  have 
været spændt 
fast, således at 
den ikke kunne 
udgøre en fuld-
stændig åben-
lys fare for stu-
denterne (og de 
gamle damer, 
som er på kun-
s t r u n d t u r  i 
huset, guderne 
ved hvorfor). 
Men den yn-
dige unge pige 
er ikke typen, som lader temperamentet 
løbe af med sig, så hun henvender sig 
med yderste høflighed til byggeledelsen 
for at gøre opmærksom på en brist i sik-
kerhedsproceduren ang. store jerndøre. 
Her er det selvfølgelig kun rimeligt at de 
ansvarlige håndværkere  var troppet op 
på hendes adresse med alle verdens rig-

domme og undskyldninger, og en bøn fra 
deres grædende knæ om at hun dog ikke 
ville være en barmhjertig rødhætte og 
lade være med at lægge sag an. Men som 

rødhætten 
er  yndig , 
m i n d s t 
l i g e  s å 
sjælden er 
de voksnes 
e m p a t i . 
Rødhætte 
må nemlig 
nøjes med 
en forkølet 
m a i l  f r a 
projektch-
efen, inde-
h o l d e n d e 
en halv un-
dskyldning, 
med blandt 
andet for-
m u l e r -
i n g e r n e :

". . .  Døren 
har været 
t a g e t  a f 
hængslerne 
i forbindel-
se med at vi 
skal skære 
e t  h u l  i 
en  væg  i 
d e t  l i l l e 

r u m  b a g  d ø r e n . "
- Ja så er der jo nogen der må brække 
armen, det er klart

"... Jeg vil ønske dig god bedring og håbe 
at det ikke bliver alt for langvarigt med 
armen i gips."
- Her kan man næsten høre et 

halvkvalt fnis bag den voksnes 
tastatur

 Det er en meget beklagelig 
situation, som Rødhætte (og alle os 
andre) står i, og vi må blot prise os 
lykkelige over at døren ikke væltede 
over en anden del af hende end den 
højre hånd.  Jeg tror at jeg taler for alle 
når jeg siger, at den gode projektchef 
burde have hostet op med minimum et 
par gode flasker vin og nogle fribilletter 
til Tivoli. Sådan håndterer en voksen, 
konfliktsky mand, nemlig sine fejl.

 Jeg skriver dette indlæg, 
ikke blot for at advare Jer, kære læsere, 
om de begrædeligvis livsfarlige forhold 
på vores elskede uddannelsesinstitution, 
men også for at vise Jer et eksempel 
på klagehåndtering, som I absolut 
IKKE må efterligne når I engang bliver 
læger. Læger udfører deres embede med 
allerstørste forsigtighed, og eventuel 
skade eller overlast for vores kunder må 
tælles blandt de allerstørste fiaskoer, vi 
end måtte begå. Skade og overlast for 
NOGENS kunder, må nødvendigvis 
tælles blandt de største fiaskoer, NO-
GEN måtte begå. Men projektchefen 
for Panumbyggeriet er åbenbart ikke af 
samme overbevisning. Så tilbage sidder 
lille, søde Rødhætte. I sin fine røde kjole, 
som hun selv har syet. Med sin højre arm 
i gips. Hun ville så gerne have været på 
SPV-vagt, men det kan hun ikke. På gr-
und af den store stygge ulv - Panumbyg-
geriet. Og det eneste hun har, er en 
forkølet mail. Nu har hun bare at vente.

Det synes jeg er synd!

Onkel PJ/MOK-red
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

I Denne uge er Merkur på linje med enhjørningen 
(et fiktivt stjernebillede der kun viser sig i drømme), 
så i denne uge kommer det til at gå groteskt godt for 
ALLE stjernetegn!

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I denne uge vil du kunne vinde i lotto hvis du er 
i stand til at koordinere med de andre vandmænd 
derude. Jeg forslår at spille på 3,4,12,14,24 og 27.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Dit kærlighedsliv vil i denne uge blive helt fantas-
tisk. Hvis du har fundet dit livs kærlighed vil ugen 
bare være generelt awesome, hvis du endnu ikke 
har fundet din udkårende, så vil det helt sikkert ske 
i denne uge.

Tyren
20. april - 20. maj
I denne uge er du mere eller mindre udødelig. Du 
vil ikke få nogen forbrændinger, forgiftninger eller 
forfrysninger. Du vil også få et level up.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil få en lønstigning på 75% og et skulderklap 
af din boss. Hvis du er selvstændig anbefales det at 
du klapper dig selv på skulderen.

Krebsen
21. juni - 21. juli
I denne uge vil du redde dronningens hund eller lave 
en tilsvarende heroisk handling, der vil resultere i 
at du bliver adlet. Du bliver nok nødt til at lave 
nye visitkort.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil finde en flaskepost med et gammelt kort der 
i sidste ende vil lede dig til en vikingeskat i roskilde 
fjord. Lad være med at smelte noget af det om. Na-
tional museet vil blive virkelig ked af det hvis du 
ikke sælger det til dem.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
I denne uge vil du blive bidt af et radioativt insekt, 
røre ved et gammelt artefakt eller på anden måde 
få superkrafter. husk at opgradere din forsikring til 
din nye situation. Håb på at du ikke kommer til at 
tale emd fisk.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil blive kontaktet af en amerikans advokat der 
fortæller dig om en fjern slægtning der for nyligt er 
død. Du arver omkring 7.3 mio. dollars OG får en 
masse nye venner.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
I denne uge skal du tro på det når der kommer en 
popup der siger "1.000.000 guest!". Hvis du klikker 
på den så får du rent faktisk en gratis iPhone 5. No 
Fake!

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Noget der har irriteret dig vil gå væk. Det lyder 
ikke af meget, men du bliver helt vildt glad for det i 
længden. Det bliver muligvis det bedste nogensinde. 
overhovedet.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
På en eller anden mystisk måde lære du hele se-
mesterets pensum udenad i løbet af denne uge. Du 
kommer til at få lidt svært ved at tilrettelægge 
resten af din tid i semesteret, men det kommer du 
dig ret hurtigt over.

din skæbne
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Kære læsere!
Det er en realitet, at der er væsentligt flere
piger på Panum, end der er fyre. Endvidere er
det almindeligt kendt, at piger ofte har flere, og
langt større, problemer end drenge har.
I denne uge har MOK motaget endnu et brev fra 
en af vores kvindelige læserer, hun kalder sig "den
fortvivlede tøz" som beskriver et meget alvorligt
og reelt problem, som vi i det følgende vil forsøge
at behandle.

Kære MOK
Tak for jeres gode råd sidste uge. Til fredagsbaren 
sørgede jeg for at gøre mig ekstra lækker.. min 
"læge"-snack skulle blive jaloux! I løbet af aftenen 
sendte jeg massere af frække blikke til fyrene 
omkring mig og fik også en del tilbud. Jeg gik 
alene hjem, men nåede at sende et kælent smil til 
ham inden jeg tog hjem.

Næste morgen fik jeg en besked, hvor han invit-
erede mig på date denne uge. Nu er jeg dog i det 
dilemma, at det er 'den tid på måneden' og derfor 
ikke ved om jeg skal sige ja. Jeg har vildt meget 
lyst til ham, men jeg er bange for at virke som en 
narrefisse, hvis vi laver middag hos ham og jeg 
ikke kan knalde. Hvad synes i? Og har i nogen 
ideer til hvordan, jeg bedst kommer igennem det?

Håber at i også kan hjælpe mig igennem dette 
dilemma.
Med kærlig hilsen
Den fortvivlede tøz

Kære fortvivlede tøz
Her på redaktionen har vi stor forståelse for din 
situation!  
Vi har diskuteret meget hvordan sit problem kan 
løses, og i det følgende vil både MOK's drenge og 
MOK's piger komme med forslag til, hvad du skal 
gøre og Markus O vil komme med en række råd 
til dig videre datingliv.

Kys og kram fra MOK

Anatomisk tampon
På Mok har vi undersøgt mulighed for, at have 
sex under menstruation! Selvfølgeligt er der den 
klassiske løsning med et pessar! Men hvis du ikke 
lige ligger inde med sådan et, så kan vi glæde dig 
med, at der også er en anden løsning; den 
anatomiske tampon! 
Dette er en lille svampe-dims, som suger blodet, 
således at din "læge"-snack slet ikke behøver     
opdage at det er "den tid på måneden" 

Styr dine lyster
På Mok mener vi, at det er almindeligt kendt, at 
hvis en pige vil have en flirt til at udvikle sig til 
noget seriøst, så skal hun IKKE knalde med den 
udkårne på deres første date. 
Derfor fårslår vi at du styrer sine lyster, og 
forlader sin "læge"-snack inden han begynder at 
få gode ideer! Det er klart, at du er nødt til at 
holde balancen mellem at virke kostbar men ikke 
at være en narre-fisse. Efter megen diskussion et 
vi nået frem til, at det ville være bedst, hvis du 
sørger for at kysse ham ofte og intimt i løbet af 
aftenen, men går inden I ender på sofaen.  Pigernes forslag

Sig det ligeud
Da det jo er en læge, som vores "fortvivlede tøz" 
skal på date med formoder vi, at han er bekendt 
med den kvindelige fysiologi, og derfor være 
forstående overfor hendes situation. Vi forslår 
derfor at hun siger det som det er, hvis han er 
interesseret nok skal han nok vente!

Kom din veninde til undsætning
Hvis du finder det lidt for usexet at fortælle ham, 
at det er din "den tid på måneden" så forslår vi, 
at du i stedet får din veninde til at ringe og fake 
en nødsituation, således at du er nødt til at gå 
øjblikkeligt. Af nødsituationer forslår vi f.eks. at 
din veninde har opdaget, at hendes kæreste har 
en veninde der skrvier "søde" i sine sms'er til ham, 
at hendes skildpadde er løbet væk, eller at hendes 
lillesøster har knækket hælen på hendes yndlings 
stiletter 

Kære fortvivlede tøz

Jeg må sige, at jeg er rigtig glad for, at det 
er gået godt til festen, og at du formåede at 
blive den alle pigerne ser op til og den alle 
fyrene vil op i. Nu er du nået til punktet 
i livet, hvor du har vakt en interesse fra 
”lægen”

Af: Markus/MOK.red.

Du skal nu i gang med den klassiske taktik 
kaldet ”katten og garnnøglet”. Meget kort 
foreslår jeg, at du venter med at date ham til, 
at du er færdig med at bløde. Det er ikke fordi 
du absolut skal knalde ham, men så kan du 
lade tingene ske, og du behøver ikke have det i 
baghovedet. Du skal bruge som argument, at du 
har travlt og desværre ikke har nogen aftener 
fri før i slutningen af ugen.

Dette er løsningen på dit problem, men MOK 
skal jo ikke bare give de fattige fisk, de skal 
lære dem at fiske.

Så derfor får du lige nogle gode råd med på vejen.

RÅD TIL AT SMS FLIRTE.
Du er blevet kontaktet af ”lægen”, og derfor 
så er I sikkert begyndt at skrive sammen. Her 
skal du tænke meget over, hvad du skriver og 
hvad du gør.
Når du SMS flirter, skal du altid huske at have 
”the upper hand”. Det er vigtigt, at du ikke 
svarer på beskederne, som han sender alt for 
hurtigt. Du må ikke virke, som om du bare 
sidder og venter på, at han skriver og ikke har 
andet at tage dig til. Du skal virke som om, at du 
har travlt, men heller ikke for travlt. Der er en 
regel mange kender, og den hedder ”7 minut-
ters regel”. Med mindre det er meget vigtigt, 
at du skal svare hurtigt, så bare tag dig god tid 
og brug mellem 7 minutter og ikke for lang tid, 

med mindre du kan skrive noget, du lige lavede 
som virker interessant. Dette kunne fx være: 
”Undskyld jeg ikke lige svarede jeg var optaget 
med at samle penge ind for røde kors”.

Du skal også tænke over, hvad I skriver om og 
hvilke emne I kommer ind over. Du skal ikke 
bruge for lang tid på at skrive om, hvilket tøj 
du har købt, eller at du nu har lavet en lækker 
rawfood ret. Du skal holde den sekuelle tension 
kørende og ikke ødelægge det ved at være for 
kedelig. Du må gerne fortælle om, hvordan tøjet 
sidder på dig og at du gerne ville lave en lækker 
ret til ham en dag. Dog nævn aldrig vegetarmad 
eller rawfood. 
I stedet for at skrive: ”Jeg har lige købt 2 trøjer 
fra H&M og de kostede kr. 200.” skriv da: ”Jeg 
har lige købt 2 frække trøjer i H&M, som en en 
smule nedringede ;-)”. 

Til sidst så skal du have fokus på, om du rent  
faktisk behøver at svare på hans SMS’er. Tænk 
over om der er noget, du skal kommentere i 
beskeden eller om den er lukket. Du skal ALD-
RIG være den sidste, der skriver. Derfor så hvis  
han f.eks. skriver: ”Godnat og sov godt smukke 
:-P” så lad vær med at svare. Det betyder, at du 
ikke kan initiere en ny samtale. Du kan starte en 
ny samtale en anden dag ved bare at skrive, at du 
ikke lige nåede at svare, da du var faldet i søvn

RÅD TIL DE FØRSTE PAR DATES
Nu skal du jo snart på date. Du skal til de første 
par dates stadig have ”the upper hand”. ”Læ-
gen” virker som en fyr, der er en fissekarl der 
bare skal pløje sig igennem medicinstudiet, in-
den han bliver rigtig læge uden gåseøjne. Derfor 
skal du være en smule hard to get. 

Hvis du gerne vil beholde ham, har du to mu-
ligheder - enten skal du være en smule hard to 
get eller også skal du være THE SHIT i sengen. 
Lad os antage, at du bare er standard i sengen, 
og du kan de generelle stillinger og ikke har læst 

alle bøger om Karma Sutra. 

Du behøver ikke at tage stilling til, hvad I skal 
lave men mere hvordan du skal opføre dig. Du 
skal ikke snakke for lang tid om dig selv men 
heller ikke bare lade ham snakke. Det gælder om 
at holde en hårfin grænse, og et råd som du altid 
kan holde i baghovedet, er at virke imponeret 
og spørge ind til hvad han virker interesseret 
i, og fortælle om noget i relation til dette, der 
interesserer dig. Men husk kun at fortælle de 
ting, der kan virke interessante for ham. 

Et eksempel kunne være at han spiller fodbold 
og du så fortæller du har været inde og se fod-
bold med nogle drengevenner, og der var fed 
stemning. På denne måde så virker det til, at 
du er så sjov nok til at have med til fodbold, du 
drikker øl, og du ikke bare sidder derhjemme 
og er kedelig. 

Tænk altid over at gøre dig mere interessant og 
ikke bare virke som en kedelig dame.
 
Du skal da have sex med ham. Du skal finde ud 
af, om kemien er der (med mindre du er typen 
der ikke gør sådan noget, ligesom Donna fra Bev-
erly Hills 90210, så bare se bort fra dette afsnit)
Du skal ikke have sex med ham hver gang I 
mødes, men du skal tænke over ikke bare at 
smide trusserne, når du møder ham. Hver gang 
skal være lidt en kamp for ham. Giv ham lidt 
og træk så lidt i land igen. Du kan evt. bare 
have som guideline, at du kun lader ham besøge 
moderskeden, når du ikke kan holde dig fra ham 
længere. Lad ham initiere de første par gange….

Det var lidt råd, som du forhåbentlig kan bruge, 
og til sidst så lader jeg LOC give dig et citat med 
på vejen: "Man kan ik' stole på nogen der kan 
bløde i fem dage uden at dø" og lad os håbe at 
han er dum nok til at forsøge.
Du og dine medstuderende kan altid skrive til 
mok for flere gode råd.

MARKUS O'S DATINGRÅD

MOKs pigespalte
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