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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 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og 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 inkl. 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 onsdag 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,

Onsdag: MOK NR. 12 UDKOMMER

Torsdag: IMCC generalforsamling 17:15 - se side 7

Fredag: SATS kursus i akut luftvejshåndtering - se s. 9

Lørdag: IMCC UAEM uddannelsesdag - se s. 10

Søndag: Måske Jonas Ilt vågner op på Køge Sygehus med 4.0?

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  GF i driftgruppen for studenterhuset kl 17 - se s. 8

Tirsdag: Stetoskopikursus kl 17 - se s. 5
  SATS CRM kl 17:30 - se s. 9
  MIKS månedsmøde - se s. 10

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper 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

MilleSimon G

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

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

192 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: - 14 dage
ny deadline: 212 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33Horoskoper

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard feat. Jonas "Lomborg" 
Olsen

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil have store problemer med mennesker, der ikke 
giver dig ret i denne uge. Faktisk vil de fleste mene 
du generelt tager fejl mht faglige ting - heldigvis er 
din hund meget hengiven, altså hvis du har en.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Hvis du drikker øl, vil du møde mange nye men-
nesker, men hvis du ikke gør, vil du også møde nye 
mennesker, dog kun mørkhårede, og ingen kvinder
Du glemmer at børste tænder på fredag, og opdager 
det først, når du er til fest. Derfor kigger du hele tiden 
væk, når du taler med folk. De tror du gør det for 
at spille smart, og du får et rygte som en smartass.  
Rygtet holder en uge.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du kommer til at træde i en vandpyt og får våde 
sokker. Måske. Eller også har du bare svedige fødder.

Tyren
20. april - 20. maj
Hvis du er en mand, vil du have stor succes med 
damerne i denne uge. Faktisk vil du kunne få fat i 
hvem end du peger på. En neurologisk defekt gør dig 
dog ude af stand til at pege.
Hvis du er kvinde, vil du have en tørkeperiode, når 
det kommer til scoringer. Tilgengæld finder du 100 
kr på fortorvet på Amagerbrogade - Du bruger dem 
på shawarma og skammer dig over dit overdrevne 
kalorieindtag i et par dage.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil møde en gammel folkeskolekammeret, som 
altid gav dig olferter i spisefrikvarteret. Han un-
dskylder for sin opførsel og i bliver bedste venner/
fuckbuddies.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du taber 2 kg, men tager dem hurtigt på igen, da du 

finder ud af du er svært dehydreret og begynder at 
indtage væsker. Din cykel punkterer på et rustent 
søm, hvis du bor på Nansensgade

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har generelt dårlige hårdage i denne uge. Den høje 
luftfugtighed gør, at det simpelthen klasker sammen 
hele tiden.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du kommer til at have sex for første gang i år - 
Desværre er det med en gorilla i Odense Zoo. Den 
ringer ikke en gang tilbage. øv.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du spiser en burger i en brandert. Du synes det er 
den bedste burger du nogensinde har smagt, men kan 
ikke finde stedet, du købte den igen - Nogensinde!

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er ret træt i denne uge. Du gider ikke rigtig tage i 
klinik, fordi du skal tage toget. Samtidig gider du ikke 
lave det du plejer om mandagen, men vil stadigvæk 
gerne rette folk, som udfylder dit arbejde. Du får den 
nye scorebog og synes den er nice. De har stavet dit 
navn forkert i den.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Katte skræmmer dig, især hvis de er grå eller hvide. 
Du kan ikke rigtigt sætte fingeren på det, men der er 
et eller andet ved din undervisning, der bare pisser dig 
psyko meget af. Du beslutter dig for at konfrontere 
ham/hende midt i timen, og udfaldet bliver til din 
fordel. I ender med at blive gift inden for 10 år.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du kaster meget med ting, som du holder af. Alt fra 
billeder af din mormor til din yndlingsbamse bliver 
kylet gennem luften. Du kan ikke forklare, hvorfor 
du gør det. Dine snørebånd går op på et tidspunkt. Du 
kan ikke huske, hvilke kar der løber gennem spatium 
lateropharyngeum, men nerverne er nemme nok for 
dig. Du Mister besindelsen over et spil kalaha med 
din lillesøster og vælter brættet.
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Den gennemsnitlige medicinstuderende læser formen-
tlig ikke denne artikel, for det har de slet ikke tid til. De 
har travlt med at kvalificere sig til at blive speciallæge 
i lige præcis det, som de synes er spændende.
Mange frygter måske at blive udstationeret i Nordjyl-
land eller at ende med at blive psykiater eller almen 
mediciner, hvem ved, måske er der nogen, der kun kan 
se sig selv være lykkelige, hvis de bliver overlæger på 

thoraxkirurgisk på Riget. De studerende er stressede 
som aldrig før på grund af fireårsreglen, øget optag på 
studiet og fortsat øget interesse for at forske og blive 
ph.d. Og så må man jo spørge sig selv – Hvad er det 
egentlig, der skal til? Ja langt de fleste studerende har 
jo et godt bud på, hvordan de selv vil skille sig ud fra 
mængden, men hvor mange af dem har prøvet at søge 
ind på en hoveduddannelse? Ingen… og derfor kan det 

være svært helt at vurdere, hvilke ting, der giver den 
ekstra fordel i forhold til ens kollegaer. MOK har derfor 
været ude og spørge en gruppe yngre læger, som inden 
for det sidste par år er kommet ind på deres hovedud-
dannelse, om hvad de har gjort både under og efter 
studiet for at kunne komme ind på deres ønskespeciale

Hvordan får man den rette hoveduddadnnelse?

Kristine Lindhard, 32 år, hoveduddannelse 
i nefrologi
Kandidatår 2008

Anders Peter Skovsen, 31 år, kandidat fra 
KU 2008, Hoveduddannelse i Kirurgi.

Peter Toft Tengberg, 35 år, kandidat 2006, 
hoveduddannelse i ortopædkirurgi, skriver 
PhD. sideløbende med hoveduddannelse.

- Har du lavet nogen form for foreningsarbe-
jde eller deslige i løbet af dit studie? Og i så 
fald, mener du så at kunne have brugt dette til 
noget, når du skulle søge stillinger?

Peter: Under studiet var jeg medstifter af sponsor-
programmet 3om1, der sponsorerer indiske børns 
skolegang i Calcutta området. I 2000 rejste jeg med 
en medstuderende til Calcutta. Vi var på et moder og 
barn hospital i Calcutta. Da vi kom hjem stiftede vi 
3om1 sammen med en gruppe medstuderende. 
Jeg har ikke kunnet bruge det direkte til at søge 
stillinger, men det var en spændende tur til Calcutta 
og det var sjovt at være med til at skabe et sponsor-
program der fortsat sponsorerer skolegangen for 
indiske skolebørn. 
Jeg var også rus-vejleder en enkelt gang. Set i 
bakspejlet fortryder jeg at jeg ikke var vejleder i flere 
omgange. Det var utrolig sjovt at være vejleder og er 
en oplevelse jeg ikke ville være foruden. Specielt ikke 
fordi jeg mødte min kone på rus-turen. 

Kristine: Nej

AP: Under studiet boede jeg på Egmont Kollegiet, 
hvor jeg var meget aktiv i forskellige udvalg. På 
studiet var jeg bl.a. aktiv i MOK-redaktionen, 
Studenterklubben, Rusvejledningen, SATS og lidt i 
SexExpressen. Der står ikke meget af det i mit CV, 
og jeg har ikke indtryk af, at jeg direkte har kunnet 
bruge det. Jeg har dog fået et stort netværk af læger, 
som hjælper mig i mit lægeliv.

- Har du forsket eller lavet andet ekstracur-
riculært fagligt under studiet? Og har du i 
så fald kunnet bruge dette til noget efterføl-
gende?

Peter: Under studiet havde jeg et halvt år som 
scholar stipendiat (det der nu hedder forskning-
sårsstuderende). Det var på afdelingen for vækst og 
reproduktion på Rigshospitalet. Jeg havde en god 
vejleder og lærte en del om hvordan man skriver en 
artikel. Der kom ikke noget produkt ud af opholdet, 
men jeg fandt ud af at jeg ikke var interesseret i at 
være fuldtidsforsker. Jeg glædede mig til at komme 
ud og være ”rigtig” læge.

Kristine: Jeg lavede forskning i forbindelse med 
min osval II opgave. Forskningen og dermed opgaven 
blev lavet på dialyseafdelingen på Rigshospitalet 
og Frederiksberg. Jeg arbejde som dialyseassistent 
på disse 2 afdelinger, og havde allerede dér kontakt 
til de nefrologiske læger og dermed specialet. Til 
hoveduddannelsesansøgningen vægter de netop stud-
iearbejde og evt. prægraduat forskning, herunder 
osval opgave højt. På den måde kan de se, at man 
har været målrettet til at starte med.

AP: Min OSVAL II (kandidatopgave) blev til en 
publiceret originalartikel. Jeg havde et lægevikariat i 
kirurgien, og arbejdede som SPV, VT, dialyseassistent 
og figurant under studiet. Jeg brugte en sommerferie 
på et traumecenter i Sydafrika som VKO. Min artikel 
er på min publikationsliste og har absolut været 
brugbar. Det gav en faglig ballast at have været mere 
i ”klinikken” inden jeg blev læge.

- Beskriv venligst din postgraduate karriere 
inden påbegyndt H-stilling i korte træk og læg 
venligst vægt på, om du mener noget af dette 
har bidraget til din mulighed for at komme 
ind på din hoveduddannelse.

Peter: Under studiet havde jeg haft en ide om at jeg 
gerne ville være kirurg, men jeg vidste ikke hvad de 
forskellige specialer indebar. Neurokirurgi lød fedt. 
Jeg må nok erkende at jeg mest overvejede de fag 
der var prestige i. Altså thorax kirurgi, neurokirurgi, 
karkirurgi… Uden egentlig at vide hvad arbejdet 
bestod i, og hvordan hverdagen så ud for disse 
specialer. 
Jeg ville gerne ind i kirurgi fordi jeg gerne vil sendes 
ud til krigs og katastrofeområder som kirurg når jeg 
er speciallæge. 
Modsat mange andre kirurgiske specialer rummer 
ortopædkirurgi alt fra god gammeldags ”krigskirur-
gi” med amputationer og åbne frakturer til hyper-
avanceret kirurgi med benforlængelser, alloplastik-
ker, håndkirurgi, sportskirurgi og meget mere. 
Derfor virkede ortopædisk kirurgi som det rigtige 
valg for mig. Desuden virkede ortopædkirurgerne, 
jeg mødte i min turnus, som afslappede, glade men-
nesker der nød deres arbejde. 
Efter endt Turnus på Næstved sygehus var jeg i for-
svaret som læge, men valgte at springe fra forløbet 
efter to måneder. Det fungerede dårligt med kone og 
barn derhjemme. Efter en kort ansættelse på en ort. 
kir. afd. fik jeg introduktionsstilling i ortopædkirurgi 
på Hvidovre. 
Her lærte jeg det grundlæggende om ortopædkirurgi 
og begyndte hurtigt at operere større frakturer. 
Slagelse sygehus blev min næste ansættelse og her 
lærte jeg endnu mere, og kunne begynde at operere 
nogle af de lidt mere komplicerede ting selvstændigt. 
Efter et halvt år her, fik jeg to måneders ansættelse 
på plastikkirurgisk på Rigshospitalet. 
Dette var for at få såkaldt ”sidespeciale” på CV´et. 
Dette er fortsat en forudsætning for at få en 
hoveduddannelse i flere af de kirurgiske specialer.
Efter dette fik jeg min hoveduddannelse på Hvidovre 
hospital, hvor jeg startede i november 2010. 
Kort efter starten på min hoveduddanelse blev jeg 
indskrevet som PhD. Forskning er blevet en del af 
min hverdag og jeg er en del af et ambitiøst forsker-
netværk for ortopædkirurger (www.corh.dk) der 
bedriver klinisk forskning på internationalt plan. 

Kristine: Efter turnus var jeg 4 måneder i Nord-
norge som praksislæge og lægevagt. Herefter et 4 
måneders vikariat på medicinsk afdeling på Roskilde 
Sygehus. Herefter fik jeg min introstilling i intern 
medicin, nefrologi på Hillerød. Da den sluttede havde 
jeg et 4 måneders vikariat på nefrologisk afdeling på 
Rigshospitalet, herefter et års barsel. Under barslen 
søgte jeg min hoveduddannelse, som jeg så fik.
Jeg har primært været tilknyttet intern medicinske 
og nefrologiske afdelinger.  Det er klart, det er noget 
de lægger vægt på til hoveduddannelsen. Det har 
vist målrettethed og gennemgående interesse for 
specialet. Til samtalen til hoveduddannelsen spurgte 
de mig dog om jeg syntes jeg var for snæversynet – i 
og med jeg primært havde været på medicinske/
nefrologiske afdelinger. Til det svarede jeg nej. Jeg 
syntes jeg havde fået en solid bred intern medicinsk 
erfaring – som det jo krævede til specialet nefrologi. 
Selvfølgelig kan man altid blive dygtig til andre ting, 
som gas-kir eller anæstesi. Desværre er tiden der 
ikke til det. De må tage én med den erfaring man nu 
engang kan nå at få. Sådan gælder det i hvert fald 
for folk under 4-års reglen. Der vil man automatisk 
blive lidt snæversynet, hvis man skal nå at dygtig-
gøre sig.

AP: KBU i intern medicin og ortopædkirurgi i 
Nykøbing Falster. Jeg prioriterede faglige kombina-
tion over geografi. Herefter var jeg i Forsvaret i 
lidt over et år, bl.a. med udsendelse til Afghanistan. 
Næste trin var en uklassificeret stilling på Kirurgisk 
Afd., Køge Sygehus, som blev efterfulgt af en intros-
tilling. Efterfølgende tog jeg, ulønnet, 4 måneder 
tilbage Sydafrika for at arbejde i traumekirurgien. 
Jeg fik hoveduddannelse på Herlev Hospital, som jeg 
startede 1. maj. Jeg er stadig tilknyttet Forsvaret, 
hvor jeg bijobber som underviser og ved redningshe-
likopteren. Fraset rollen som medicinsk ekspert 
(de 7 lægeroller), så skiller jeg mig ud med min tid i 
Forsvaret samt min tur til Sydafrika.

- Har du lavet foreningsarbejde/frivilligt 
arbejde post-graduat? Og i så fald, mener du at 
kunne have brugt dette til noget, når du skulle 
søge stillinger?

Peter: Med min ven og kollega fra turen til Calcutta 
tog jeg initiativ til dannelsen af Yngre Ortopædki-
rurger (www.yngreortopaedkirurger.dk), der nu har 
over 200 medlemmer. Dette var helt sikkert noget 
der talte positivt til hoveduddannelsessamtalen.

Kristine: Nej

AP: Jeg har været aktiv i Yngre Læger – tidligere 
TR, fælles TR, og Formand for Yngre Læger, Region 
Sjælland. Sammen med 2 andre yngre læger har jeg 
bloggen ”Læger uden Filter”. Jeg er aktiv i YDK 

Af Jonas/MOK-red

fortsættes på næste side...
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(Yngre Danske Kirurger), og har stiftet ”Kirurgisk 
Journal Club” på facebook. Jeg har lavet helbred-
sundersøgelser som sundhedsfremmer. Alle disse har 
jeg gjort, fordi jeg synes de var spændende. Jeg har 
lagt mange kræfter i Yngre Læger, og det har nok 
bidraget ved min ansøgning.

- Har du forsket eller lavet andet ekstracur-
riculært fagligt efter studiet? Og mener du, at 
det har vægtet i din ansøgning?

Peter: Under min introduktionsstilling lavede jeg en 
oversigtsartikel om achillessenerupturer. 
I samarbejde med en læge på afdelingen der senere 
blev min PhD vejleder, startede jeg et stort ran-
domiseret klinisk studie om blodtab hos hoftefraktur 
patienter. 
Dette vægtede også væsentligt ved hoveduddan-
nelsessamtalen. 

Kristine: Jeg har lavet en kasuistik, og var ved an-
sættelsestidspunktet i gang med at starte et projekt 
op på nefrologisk afdeling på Rigshospitalet, som 
forhåbentlig senere skal munde ud i en Ph.d.
Jeg tror helt klart det har gjort en stor forskel for 
min ansøgning. De kan godt lide, at man har udgivet 
noget. Men dét at jeg var i gang med et projekt og 
senere ville lave en Ph.d. indenfor specialet var noget 
der helt klart trak op, tror jeg.

AP: Jeg har hjulpet en ph.d. studerende med forskn-
ing i en måned, hvilket blev til et medforfatterskab. 
Jeg har deltaget i nordisk forskningsgruppe og holdt 
oplæg indenfor emnet min OSVAL II omhandlede. 
Forskning vægtes tungt i alle specialer!

- Hvilke af de 7 lægeroller har du indtryk af, 
der bliver lagt mest vægt på i dit speciale?

Peter: I princippet vægtes alle 7 lægeroller højt, 
men det er helt sikkert at forskningsaktivitet vægter 
højt som det er nu. Personligt mener jeg at der læg-
ges for høj vægt på forskning. Det er efter min men-
ing ikke nødvendigvis alle der skal bedrive forskning. 
For de kirurgiske specialer tæller ansøgerens kirur-
giske færdigheder også væsentligt. 

Kristine: Helt klart medicinsk ekspert og akade-
miker. Man skal selvfølgelig have en del praktisk er-
faring med sig fra sine jobs. Gerne meget medicinsk 
erfaring. Men jeg har også indtryk af, at de vægter 
forskning ret højt. Det er efterhånden den eneste 
måde man kan skille folk fra hinanden ved ansæt-
telserne. Forskning og ens personlighed. Folk når jo 
efterhånden mere eller mindre at have den samme 
erfaring ved ansøgningstidspunktet i og med man er 
underlagt 4-års reglen. Hvordan skiller man sig så 
ud ??? Det gør man ved andre aktiviteter ved siden 
af arbejdet, såsom forskning. Det bedste er også, hvis 
man har lavet specialerelevant forskning.

AP: Medicinsk Ekspert og Akademikeren. Derudo-
ver tæller undervisningserfaring højt.

Mener du, at studerende generelt bør gå i 
gang tidligt med at kvalificere sig til et spe-

ciale, eller mener du man skal passe på ikke at 
låse sig fast på noget for tidligt?

Peter: Jeg mener først og fremmest at man grundigt 
skal overveje hvordan ens liv kommer til at se ud 
hvis man ”går efter” drømmespecialet. Som studer-
ende kan det være svært at overskue hvad det vil 
sige at være i et specifikt speciale. 
Prestigefyldte specialers hverdag kan ofte minde 
meget om andre specialers. Der kan være mu-
ligheder i andre specialer som man ikke får i de 
mere populære specialer. De mindre prestigefyldte 
specialer kan være mindst lige så spændende som 
deres mere populære fætre. 

Tænk i store træk (medicin? kirurgi? diagnostik? 
psykiatri?) og undersøg dine muligheder. Tal med 
folk i de forskellige specialer. 
Og husk at spørge om de synes de har en god hver-
dag!!

Kristine: Det mener jeg helt klart man ikke skal 
gøre. MEN, jeg tror desværre det er nødvendigt. 
Jeg er stor modstander af 4-års reglen. Jeg kan 
ikke forstå, at vi som læger i princippet skal have 
valgt vores ”drømmejob” indenfor 4 år efter vi er 
blevet færdige. Det er noget vi skal beskæftige os 
med resten af vores liv, så det er vigtigt man vælger 
rigtigt. Og hvordan kan man være sikker på at vælge 
rigtigt, når man ikke har haft mulighed for at prøve 
forskellige ting af ? Det er de færreste som ved, hvad 
de vil allerede under studiet. Men for at skille sig ud 
og dygtiggøre sig til sin hoveduddannelse virker det 
som om man allerede skal være i gang under studiet. 
Det må være enormt stressende.

AP: Både og! Det er rigtig godt at have en bred profil 
og et bredt fundament. Jo tidligere man finder ud af, 
hvad man vil, desto mere målrettet kan man være! 
Find dit speciale, men 
hav altid en plan B!

- Har du nogle ge-
nerelle råd til, hvad 
man skal gøre for at 
komme ind på ens 
drømmespeciale? 
Hvad er vigtigst?

Peter: Når man vælger 
et speciale skal man 
analysere det og forsøge 
at tænke lidt ud af 
boksen. Hvad kan gøre 
mig unik i forhold til 
mine kolleger? Tal med 
folk der er i specialet. 
Specielt de yngre, og 
bed om råd. Hvad 
gjorde de??
Man skal ikke gå af 
vejen for at flytte til 
provinsen, måske bare 
for en kort bemærkn-
ing. Her kan man ofte 

komme nemmere til fadet og lærer mere som ung 
læge. 
Jeg har mange kolleger der har lært at operere rigtig 
godt og fået mange gode kontakter på sygehusene i 
Jylland og i region sjælland. 

Vigtigst er det at huske at vejen til målet skal 
være sjov og spændende. Hvis vejen til specialet 
ikke er sjov, skal man ikke regne med at det bliver 
anderledes når man er i mål… 

Kristine: Fra start af prøve at sortere specialer 
væk. Er jeg mediciner/kirug/almen mediciner/derma-
tolog etc. Hvis mediciner, evt. hvilke specialer kunne 
være interessante. Under studietidens klinikophold 
være aktiv, og prøve så meget som muligt så man på 
den måde kan blive mere afklaret. Evt. melde sig ind 
specialernes selskab, og på den måde evt. tage med 
til deres årsmøder, blive inspireret/uinspireret og 
møde kontakter, som man måske kan bruge senere 
hen.
Hvis det er muligt prøve at være så målrettet hele 
vejen igennem. Er man i tvivl om, hvad man gerne 
vil er det også helt ok. Hvis bare man er ærlig om-
kring det. Hvis jeg sad i et ansættelsesråd, og havde 
en til samtale som havde været i tvivl, men efter 
f.eks. et kort ophold på en dermatologisk afdeling 
var personen helt overbevist – dermatologi var bare 
sagen. Det ville for mig virke ligeså godt, som én der 
havde været mere målrettet. Jeg tror man hurtigt 
kan mærke på folk, om det er noget de virkelig gerne 
vil, eller om det er noget de søger fordi de er nødt 
til det.

AP: Find hurtigt ud af, hvad du vil. Kom i gang med 
noget forskning, der munder ud i artikler! Tag gerne 
vikariater, men forsink ikke dit studie på grund af 
det. Hvis man vil frem, må man også lægge tiden 
og kræfterne – det gør dine kollegaer/konkurrenter 
også.

Afsluttende
Alt i alt tyder det på, at forskning ER vigtigt. Det er det, man hører, 
at alle ansættelsesudvalg lægger vægt på, og det er også det, som 
jeg hører præger de studerendes tankegang. Mange går og leger 
med tanken on en PhD. umiddelbart efter studiet. Når omkring 
40% af alle nyuddannede læger skal være almen medicinere, må 
det betyde, at man skal gøre noget ekstraordinært for at ende med 
noget andet. Dog har hverken Kristine, Peter eller AP en PhD., 
hvilket tyder på, at man godt kan vente med dette til man er startet 
på hoveduddannelsen.
4-årsreglen gør, at de studerende generelt er mere ambitiøse og 
arbejdsomme tidligere på studiet, og stort set alle frygter, at det 
pludselig er for sent for dem at komme ind på drømmespecialet.
Generelt er det ikke tilrådeligt at man starter på at forske eller 
kvalificere sig til et speciale for tidligt, da man låser sig fast på 
noget, man alligevel ikke befinder sig godt i.

Tak til de 3 læger for at ville deltage.

Følg med i næste uge, når vi har interviewet nogle nye læger.

Definition / beskrivelse af de 7 lægeroller 

Medicinsk ekspert
• Mestre diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for 
en etisk og effektiv varetagelse af patientbehandlingen
• Opsøge og anvende relevant information i klinisk praksis
• Varetage effektiv lægegerning med respekt for såvel patient, 
uddannelse,forskning og lovgivning

Kommunikator 
• Etablere optimal kontakt til patienter og pårørende
• Indhente relevant anamnese fra patienter/pårørende/andre
• Mestre relevant dialog med patienter/pårørende og behandlerteam

Samarbejde 
• Rådgive og diskutere konstruktivt med læger, sundhedspersonale og 
andre
• Medvirke konstruktivt i tværfaglige teams

Leder/ Administrator
• Udnytte ressourcer rationelt i en afstemning af patientbehandling, ud-
dannelsesbehov, forskning og eksterne aktiviteter
• Motivere og engagere i sundhedsorganisationen
• Anvende informationsteknologi til optimering af patientbehandling, 
livslang læring og andre aktiviteter

Sundheds-fremmer 
• Identificere vigtige faktorer for sundhed, som påvirker patienterne
• Arbejde for øget sundhed hos patienten og i lokalsamfundet
• Opdage og agere på de forhold, hvor rådgivning er påkrævet

Akademiker 
• Forpligtelse til en personlig kontinuerlig uddannelsesstrategi (livslang 
læring)
• Kritisk vurdere medicinsk information
• Kritisk vurdere lægelig praksis
• Facilitere læring hos patienter, kolleger, studenter og andre
• Bidrage til udvikling af ny viden

Professionel 
• Præstere høj kvalitet i behandling med integritet, ærlighed og med-
følelse
• Udvise passende personlig og mellemmenneskelig professionel adfærd
• Praktisere faget i etisk overensstemmelse med forpligtelserne som læge

redaktionelt
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 Else Smith

Else Smith stod med to små børn få 
år efter hun var færdig som læge og 
skulle vælge i hvilken retning hun ville 
videreuddanne sig. Her var det først og 
fremmest de praktiske omstændigheder, 
som var vigtige. “Enlig mor, to små børn 
og så vagter. Jeg tænkte nej, nej - nu må 
jeg finde et 9-16 job” fortæller Else “...og 
det fandt jeg så på Statens Serum Institut”.

Jobbet på Serum Instituttet fangede dog hurtigt 
hendes interesse, og det var startskuddet for 
hendes utraditionelle løbebane som læge. Siden 
den dag har Else trådt et skridt tilbage fra 
klinikken og i stedet set på befolkningen. “Så 
blev jeg grebet og kunne se at i stedet for at have 
den konkrete hr. og fru. Jensen som patient, 
havde jeg befolkningen som patient”.

Tiden på Seruminstituttet var meget præget 
af AIDS epidemien i starten af 80’erne, hvor 
patienterne døde som fluer uden at der var 
noget at stille op. Da der via forskning var sat 
navn på HIV-virusset og lavet en HIV-test i 
1985, kunne der på nationalt plan sættes et 
overvågningssystem op som en indsats mod 
sygdommen. Else kom direkte fra Hvidovre 

hospital, hvor hun havde set patienterne i 
ambulatoriet og var derfor den, som vidste 
suverænt mest om emnet. “Det blev virkelig mit 
barn” fortæller Else, der som yngste mand på 
holdet blev en nøglespiller i projektet på grund 
af sit engagement i sygdommen.

I projektet kunne Else også få lejlighed til at 
jonglere med tal, som hun satte stor pris på. 
“Så var det jo virkelig skønt at sidde derude og 
opdage at man havde en overvågning, der var 
velfungerende og hvorfra der kom tal ind. Og 
hvis man var vidende og grundig og lavede en 
masse analyser, så ligger der jo en masse viden 
i det. Og som man er forpligtet til at handle på”

Nu er Else administrerende direktør i 
Sundhedsstyrelsen, hvor hun stadig har 
befolkningen som patient. Dog synes hun fortsat, 
at hendes baggrund som læge er vigtig for hende 
i denne stilling, selvom hun ikke diagnosticerer 
og lægger konkrete behandlingsplaner for den 
enkelte patient.

Sundhedsstyrelsen har en lang række 
ansvarsområder, som Else skal varetage 
igennem sin stilling. Blandt andet drejer det 
sig om at lave nationale kliniske retningslinjer 

for udvalgte fagområder, som den enkelte læge 
landet over kan støtte sig til. Disse retningslinjer 
bliver dannet i samarbejde med en stor gruppe 
mennesker, blandt andet 
specielt  kvalif icerede 
speciallæger. 
“I disse opgaver sidder vi 
typisk for bordenden, men 
det er ikke sådan at vi går 
ind i et hemmeligt rum og 
lukker dørene”.

Igennem sin karriere har 
Else ikke haft nogen konkret plan om at ville 
havne enten i Sundhedsstyrelsen eller på 
Statens Serum Institut, men har i stedet ladet 
sig fange af det, som hun fandt interessant. 
“Jeg havde det privilegium at jeg kunne 
afprøve forskellige typer opgaver og så se hvad 
der egentlig interesserede mig og hvad jeg 
egentlig er god til” forklarer Else. Hendes råd 
til studerende er derfor at finde et område man 
tænker er interessant og kan føle sig tilpas med, 
og så at være open-minded for hvad der kommer 
samt turde gribe muligheden.

Else Smith, Direktør for sundhedsstyrelsen

Ugens profilAf: Mikkel Agersnap og Jonas Nilsen

Vi har lavet en artikelserie om læger som har valgt en utraditionel karriere for at skabe opmærksomhed på alle de muligheder, som en lægeuddannelse 
giver adgang til udover at arbejde på et hospital eller i egen praksis

reportage
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En efterårsdag 
af: Mille Andréa/MOK-red
Du vågner en kølig oktober morgen, ganske som en hver anden mor-
gen, noget du ikke vidste var at denne dag for dig ikke ville blive som 
nogen anden, hverken før eller siden. Da du er på vej ud af døren river 
du jakken ned af knagen og flygtigt kigger i spejlet en sidste gang, ved 
du stadig ikke hvilket syn der vil møde dig blot få sekunder senere.
 Idet du lukker døren bag dig; kommer en gankse lille kålsom-
merfugl dalende ned og lander på din skulder inden den atter lader 
tyngdekraften drage sig mod det stadig dugfugtige græs.
 Din opmærksomhed rettes i det næste nu mod det der i går 
var et ganske ungt birketræ, men som denne morgen står som en ung 
smuk kvindekrop. Du opdager, hvordan stammen bugter sig i kvindel-
ige kurver, hvordan brystet hæver sig når det ånder, du ser hvordan 
alle grenene er forvandlet til hundredvis af arme alle yderst feminine 
med hver en hånd, de fleste stadig holdende en lille sommerfugl som de 
én efter én lader dale mod jorden som en påmindelse om forvandlingen 
fra sommer til vinter.
Du kigger forundret ned af den lange allé, hvor vejen i dag står rammet 
ind af menneskekroppe, alle vidt forskellige nogle gamle andre helt 
unge, nogle forvredne af livets slid og smerte, andre utroligt smukke, 
men alle underligt rørende, som de står der fastnaglede til jorden med 
arme stikkende i alle retninger og hænder holdende forskellige dyr. 
Hvilket får det hele til at fremstå som en ophængt dyrepark. Under 
træerne ligger nøgne spædbørn i bunker, som havde en affaldsbil smidt 
dem der, men da de efterhånden begynder at røre på sig ånder du lettet 
op over de trods alt ikke er døde.
Du hører en forsigtig latter fra en af bunkerne og snart ler resten af 
bunken med. Flere af børnene har nu rejst sig og mens nogle danser 
rundt mellem de dalende sommerfugle, prøver andre at skubbe hi-
nanden tilbage i bunken af stadigt mere manisk grinende spædbørn.
Du går langsomt ned af alleen, et spædbarn med nummeret 19 skrevet 
på hovedet løber forbi dig manisk grinende mens det hoppende rækker 
ud efter blomster en af de andre børn plukker og kaster op mod vinden.
 Du går tættere på en mandekrop der står lidt nede af vejen, 
du lader dig opsluge af musklernes aftegninger og hvordan kroppen 
harmoniske står ganske stille på den kolde plet af græs lige netop 
denne morgen, du bemærker dog hvordan kroppen let svajer med den 
lette brise som hvirvler mellem dem.
  Et kort øjeblik slipper du dine hæmninger og lader roligt 
en hånd glide over kroppens venstre underben, Du kan svagt mærke 
pulsen, der i det samme farer forbi din bare håndflade. Gestussen 
bliver dog straks besvaret med en kat der bliver sluppet fra en af de 
øverste hænder. Den falder hurtigt mod jorden og lander med et plask 
på den kolde jord kun få centimeter fra din nu anspændte og adrenalin-

fyldte krop. Du skynder dig ned af alleen, mens der her og nu falder et 
nyt dyr ned mod jorden sluppet fra en af hænderne. Da kroppen af en 
ældre forvreden mand slipper en labrador, som med et hyl styrter mod 
jorden begynder en regulær krig mellem kroppene, om hvem der kan 
blive fri for sommerens byrde hurtigst.
 Hænderne slipper ikke længere dyrene og lader dem drage 
af tyngdekraften, de bruger stadig flere kræfter på at slynge dyrene ud 
af hænderne og ned mod asfalten. Du står opslugt et øjeblik og følger, 
hvordan kroppene spændes og løsnes, hvordan led knirker og vejrtræk-
ningen øges for at transportere tilstrækkelig ilt til de overanstrengte 
muskler. Da du atter vågner fra din midlertidige trance, beslutter du 
dig for at sætte farten op, for at komme ud af dette virvar af dyr flyver 
gennem luften, og børn der griber ud efter hvad der kommer faldende 
i nærheden af dem, det lykkedes et barn der har tallet 8 på sin ryg at 
fange en due, og mens de andre klapper af dens fangst forlader den i 
rask tempo stedet i gadedrengeløb mens den skriger uforståeligt op 
mod træernes kroner. Da du ser en hamster ligge tilskadekommen på 
jorden standser du et øjeblik for at redde den, men da du et sekund 
senere føler lyset forsvinder, kigger op og ser en mammut komme 
faldende mod dig, ændrer du alligevel mening og spurter væk. Kort 
efter mærker den rystelse der fremkom da mammutten landede hvor 
du hvor du lige havde stået, og hamsteren måtte du sande ikke var til 
meget mere end at blive hængt i en ramme.
 Lydene fra de forskellige dyr rammer dine overbelastede 
ører, det er ikke til at skille dem ad. Da du når den sidste meter af 
morgenens vandring kaster du et blik ned gennem alleen. Det er synet 
af kaos og død der rammer dig, som havde der været massakre i den 
lokale zoologiske have. Men hænderne er nu tomme, fleste børn ligger 
atter i bunker og sover, mens nummer 57 sidder under en ung mand 
og gnaver i en halvdød vaskebjørn der har opgivet at kæmpe imod den 
stædige mishandling.
 Idet du atter vender dig, falder en zebra til jorden, det aller-
sidste dyr. Du springer til side og stiller dig måbende ved fortovskant-
en. Mens du prøver at samle tankerne oven på denne morgens gåtur, 
kommer en blå bil kørende forbi. Kvinden i bilen, der denne kølige 
oktober morgen er forsinket og derfor prøver at nå nogle af dagens 
ærinder over telefonen på vej mod arbejdet, kører lige forbi dig. Hun 
kører hen over den nyfaldne zebra, der ligger på jorden. Hun bemærker 
det lille bump, der pludselig opstod på hendes vej, men skyder det hen 
som værende ingenting og fortsætter ufortrødent.
 Hun kører gennem alleen uden på noget tidspunkt at ænse 
de mange dyr, der i dette øjeblik ligger på jorden, gispende inden de 
kort efter udånder den sidste luft fra deres lunger og atter lader alleen 
falde hen til morgenen tavshed.

Fisseminister?
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Angsten i Kunsten
Psykiater Rasmus Nejst Jensen har skrevet 
bogen ”Angsten i Kunsten”, hvor han har 
interviewet 10 danske kunstnere, som alle 
lever med angst i forskellige afskygninger. 

Kom og hør ham fortælle om sin bog, og 
om samspillet mellem kunst og psykiatri. 
Blandt de interviewede er forfatter Ib 
Michael, skuespiller Ghita Nørby, billed-
kunstner Michael Kvium og pianist Katrine 
Gislinge.
Foredraget finder sted i Store Mødesal på 
Panum, torsdag d. 22/11 fra kl. 17.00.
Vi glæder os til en spændende aften med 
PMS, og vi glæder os til at se Jer!

+

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 præsenterer temamånedsmøde d. 27/11-12 kl. 17 i lokale 42.1.01 (pavillon):

”Infektionsmedicin – nu og i fremtiden”

Vi får besøg af dr. med Jens Ole Nielsen, som bl.a. er  professor i infektionsmedicin ved Københavns 
Universitet, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre hospital, formand og med-
stifter for Aids-Fondet og medlem af etisk råd. 

Hvis du bare har en lille interesse for infektionsmedicin og vil høre lidt mere om specialet, er dette et 
arrangement, du IKKE må gå glip af!

Der vil være forfriskninger og lidt til den søde tand.
Efter månedsmødet vil vi diskutere basisgrupperelevante ting, og du er mere end velkommen til at blive.

Vi ses.

IMCC Research Exchange 
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere 
et forskningsophold med en rejse? Så se lige her! 
 
Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! Vi sørger for 
kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. Mød mennesker fra 
hele verden samtidig med at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.  
 
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se 
nedenfor hvilke lande der er mulighed for at ansøge til i 2013/2014! 
 

Organisation/land Antal pladser Afrejseperiode 

ANEMF-France 1 
Hele året, ønskes Paris i juli, 

skal ansøgning sendes 5 
måneder før 

AMSA-USA 1 
Juni, juli eller august. 

OBS: Kun i UIC Chicago 
AMSA-Austria 1 (kun stud.med.) August 

BVMD-Germany 1 Hele året 
DENEM-Brazil 1 Hele året 
IFMSA-Chile 1 Hele året 
IFMSA-Japan 2 Hele året 

IFMSA-Netherlands 1 Hele året 
IFMSA-Peru 1 Hele året 

IFMSA-Quebec 1 Hele året (helst juli/august) 
IFMSA-Spain 1 August 

IFMSA-Taiwan 2 
Hele året undtagen februar og 

juni 
KMSA-Korea 1 Hele året 

LeMSIC-Lebanon 1 Hele året 
PorMSIC-Portugal 1 Juli 

SISM-Italy 1 Juli 
HelMSIC-Greece 1 Juli 

 
 
Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2012! 
 
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public 
 
Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu! 
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Lea Stevnsborg, på følgende mail: 
research-kbh@imcc.dk 
 

Kommende arrangementer i PUFF

3. december: Kursus i præsentationsteknik, 
tilmelding åben fra 14. nov.
4. december: Julehygge-månedsmøde - kom og 
hør en unik historie fra en af PUFFs medstiftere, 
Emil Fosbøl.



99basisgrupper
Førstehjælp For Folkeskoler 

På gerningsstedet står en kødrand af mennesker. Politifolk 
adspørger vidner. Ambulancen har været her i nogen tid, men 
den ankom alt for sent. 

”Endnu et dødsfald – samme mønster som de sidste mange 
gange” siger Watson. ”Gerningsmanden – eller mændene – har 
et meget specielt modus operandi.” 

”Ja, det er sandelig en anderledes sag, end dem vi normalt arbejder med,” kommenterer 
Holmes.  

”Men hvad kunne årsagen dog være, til at disse dødsfald bliver ved med at finde sted? Hvad 
kunne dog ligge til grund for så meningsløs død?”  

”Det er simpelthen et spørgsmål om, at der ikke er nogen, der tager sig af at undervise 
befolkningen,” forklarer Holmes.  

”Der tror jeg, at du tager fejl, Holmes. Der er en gruppe bestående af dedikerede unge 
mennesker, der underviser folkeskoleelever i førstehjælpens kundskaber. Hvordan kan det 
være at de ikke allerede har reddet denne situation?” reflekterer Watson. 

”Elementært, kære Watson. De er godt i gang med at afklare problemet, men de har stadig 
brug for flere engagerede, unge mennesker, der kan hjælpe til!” 

”Men hvordan kan man slutte sig til denne gruppe af fremragende individer?” 

”Du rydder din kalender den 1. og 2. december og melder dig til på 
http://fffintro011212.eventbrite.com/” 

GENERALFORSAMLING I IMCC KØBENHAVN 

Dagens program
17:15 - 17:45: Månedsmøde med nyheder fra både lokalbestyrelsen og 
undergrupper
17:45 - 18:45: Ordinær generalforsamling
18:45 - ?          Fællesspisning og hygge

IMCC København Generalforsamling
Alle medlemmer af IMCC København, som har betalt kontingent 
for 2012 er stemmeberettigede. Interesserede ikke-medlemmer er 
selvfølgelige mere end velkomne til at deltage i mødet.

IMCC Københavns vedtægter fra 2011 kan findes på http://imcc.dk/om-
imcc/dokumenter/. Ethvert medlem af IMCC har ret til at stille forslag 
om vedtægtsændringer - man opfordres derfor til at læse dem igennem 
og kommer med forslag til ændringer, såfremt man finder det relevant.

Forslag til ændringer skal sendes til lokalbestyrelsen på kbh@imcc.dk 
senest 1. november.

Der vil være valg til en ny lokalbestyrelse og det skal meddeles, at 
samtlige poster i lokalbestyrelsen vil være på valg. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen er udfordrende og fantastisk givende! Som 
medlem af lokalbestyrelsen er man med til at holde IMCC København 
kørende, hvilket indebærer en række forskellige opgaver. 
Vi er ansvarlige for at afholde fælles IMCC arrangementer, som fx. 
IMCC Infodag, månedsmøder, udarbejdelse af informationsmateriale, 
arrangere kurser og sociale arragementer. Lokalbestyrelsen har også til 
opgave at skabe gode arbejdsforhold for lokalsekretæren og optimere 
IMCC kontoret. 
Arbejdet i lokalbestyrelsen skaber mulighed for at lære organisationen 
bedre at kende og man får indsigt i hvad der rører sig - både på lokalt 
og nationalt plan. 

Man behøver på ingen måde at være en gammel og garvet IMCC'er for 
at stille op til lokalbestyrelsen, det kan tværtimod være en rigtig god 
måde at lære organisationen at kende.

Følgende ansvarsposter vil være på valg:
 - Formand
 - Økonomiansvarlig
 - Socialansvarlig
 - PR-ansvarlig
 - Bæredygtighedsansvarlig
 - IT-ansvarlig

Herudover vil det være muligt at stille op som muligt at stille op som 
menigt medlem. Lokalbestyrelsens foreslår en vedtægtsændring, der 
skaber en tværfagligehedsansvarlig-post. Skulle dette blive vedtaget vil 
det ligeledes være muligt at stille op til det.

Hvis du har lyst til at lære mere om IMCC og være med til at udvikle 
IMCC København, så er lokalbestyrelsen lige noget for dig! Det kræver 
ikke andet end vilje og ansvarlighed!

Har man lyst til at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os 
på kbh@imcc.dk, eller ringe til mig personligt på 22802887. Loka-
lbestyrelsens næste møde finder sted torsdag d. 8. november og mødet 
er åbent for alle, der ønsker at snuse til arbejdet i lokalbestyrelsen. 
Ønsker man at deltage på dette møde skal man blot skrive os en mail.

Vi glæder os til at se jer alle

Lokalbestyrelsen, IMCC København

 

 

Invitation til  IMCC’s  Julefrokost 2012. 
 

Så er julefrokosterne over os!! 
 
Derfor er det blevet tid til at 
invitere DIG til IMCC 
Københavns festfyrværkeri af en 
julefrokost!! 
 
Fredag d. 23. November 
 
i Studenterhuset (loungen) 
 
- Der skal spises julemad i massevis 
- Drikkes juleøl og snaps en mas! 
- Gøres ting du ikke vil huske dagen efter 
- Og meget meget mere! 

 
Så smut ind på facebook og tilmeld dig eventet:  
http://www.facebook.com/events/541774209183075/?fref=ts  
 

Vær opmærksom på at 
tilmelding til maden foregår via 
et link på eventbeskrivelsen. 
 
OBS: Folk som ikke er medlem 
af IMCC er selvfølgelig mere 
end velkomne! 
 
 
 
De bedste julehilsner fra IMCC 
Københavns lokalbestyrelse. 
 

Nu har du mulighed for at være med i IMCC’s lokalbestyrelse i København.

Har du lyst til at være en del af et stort og favnende socialt netværk på tværs af 
semestertrin? Kunne du tænke dig at udforske  en større organisation og være 
med til at planlægge sjove arrangementer for dine medstuderende? Og kunne du 
tænke dig at tage på forskellige spændende kurser og deltage i både nationale og 
internationale møder. - Så er IMCCs lokalbestyrelse noget for dig!

IMCC – International Medical Cooperation Committee – er en organisation 
bestående af over 1000 frivillige studerende, der arbejder inden for felterne med 
26 forskellige projekter
Undervisning og oplysning
Udvekslings- og klinikophold
Udviklings- og hjælpearbejde
       
IMCCs lokalbestyrelse får hele IMCC til at løbe rundt i København – vi planlæg-
ger kurser og foredrag for medlemmerne, afholder månedsmøder og meget mere. 
Vi får grupperne og lokalkontoret i København til at fungere. Mange af bestyrels-
ens medlemmer er i forvejen engageret i andre undergrupper i IMCC, men det er 
slet ikke noget krav for at være med i bestyrelsen. Tværtimod kommer du nemt 
og hurtigt til at stifte bekendtskab med de mange inspirerende projekter, og lære 
en fantastisk gruppe af frivillige studerende at kende.

Nu tænker du sikkert: ”Hvordan får jeg dog tid til at være en del af en så spæn-
dende og udfordrende organisation som IMCC ?”

Dit engagement i gruppen er op til dig selv. Dog finder du sikkert hurtig ud 
af, at det er både lærerigt og sjovt at dukke op til de altid hyggelige månedlige 
bestyrelsesmøder. 

Medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling d. 15. 
november 17.15 i Studenterhuset! Har du lyst til at være med eller spørgsmål, så 
skriv en mail til kbh@imcc.dk eller kom forbi lokalsekretæren på IMCC kontoret 
onsdage mellem 15-17.30. Du er også meget velkommen til at komme til vores 
næste lokalbestyrelsesmøde. Møderne afholdes altid privat, så skriv til vores 
mail, og få af vide, hvor det er.
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KOM TIL SPÆNDENDE KUR-
SUS I FUNDRAISING OG 
ØKONOMI

- Søndag d. 25. november kl. 11.30-16.30 på 
Panum
 
 
Så er det nu du kan lære hvordan du kan fund-
raise og opsætte et overskueligt budget!
 
Du vil lære at fundraise penge til dit projekt, 
stipendier og forskning og hvordan pengene bedst 
administreres. Du vil få nogle gode basale teknik-
ker og værktøjer, så du kan målrette din fundrais-
ing - og dermed større succes med at fundraise. 
Økonomidelen vil fokusere på planlægning og op-
sætning af et budget samt aflægning af regnskab 
efter endt projekt, rejse, forskning mm.
 
Dette kursus henvender sig ikke kun mod or-
ganisatorisk arbejde. Du får også redskaber, som 
du kan bruge personligt - eksempelvis til job- og 
fondssøgninger.
 
Kurset afholdes af den tidligere formand i IMCC 
Troels Græsholt-Knudsen, som har meget erfar-
ing inden for fundraising og afholdelse af kurser, 
samt den nuværende økonomiansvarlige i IMCC’s 
landsbestyrelse Howraman Meteran.
 
Kurset er gratis og efter først-til-mølle princippet. 
Der serveres kaffe/te og snacks, frokost skal selv 
medbringes. Der er kun 35 pladser. Så skynd dig 
at tilmelde dig ved at skrive til sekretaer-kbh@
imcc.dk 

Med venlig hilsen,

Mila Broby Johansen,
Bæredygtighedsansvarlig IMCC Kbh
På vegne af IMCC Kbh lokalbestyrelse

 

 

FORNIKS præsenterer 

Basal neurologisk undersøgelseskursus 
Onsdag d. 21. november kl. 16.15 i Pavillonen 42.0.07 

 

 

 

 

 

Hvordan var det nu med dermatomerne? På hvilket niveau krydser tractus  
spinothalamicus? Og hvad er snout-refleksen for en? Song Guo, cand. med. og  
ph.d. studerende, giver dig svaret på disse og mange flere spørgsmål. Derudover vil  
der være rig mulighed for at teste sine nyindøvede færdigheder af på sine  
medstuderende.  
 
 

 

 
 
 
Kurset er for alle FORNIKS medlemmer og tilmelding sker via 
tilmelding@forniks.dk. Skriv: basalneuro i emnefeltet.  
Læs mere om hvordan man bliver medlem på forniks.dk.  
Der er kun 20 pladser som bliver fordelt efter først-til-mølle-
princippet, så grib din læsemakker og meld dig til. Vi glæder os 
til at se jer! 
 

Indkaldelse til Generalforsamling for 

Studerendes Driftsgruppe af Studenterhusets (SDS) 

Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset (SDS) 
SDS er en basisgruppe stiftet mhp. at sikre driften 
af Studenterhuset. Vi mødes én gang om 
måneden og sørger for, at Studenterhuset kører 
som det skal.  

SÅ kunne du godt tænke dig at sætte dit præg på, 
hvordan det er være i Studenterhuset? 

SÅ kom til Driftens Generalforsamling:  

Mandag d. 19. november kl. 17 i 
Studenterhusets lounge på 1. sal. 

Dagsorden: 

1. Formalia: Valg af dirigent, referent etc.  
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4. Indkomne forslag 

a. Forslag til ændringer i vedtægter 
5. Valg af bestyrelse for det kommende år: 

a. Valg af formand 
b. Valg af næstformand 
c. Valg af kasserer 
d. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer  
e. Valg af et ubegrænset antal bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 
f. Valg af intern revisor 

6. Tildeling af særligt ansvar til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 
a. PR ansvarlig 
b. Rengøringsansvarlig 
c. Evt. ansvarsområder som bliver fremlagt på mødet 

7. Eventuelt 

Driftens møder er for ALLE interesserede studerende ved SUND.  

Vel mødt. PS. Har du forslag, ideer eller andet vedr. Studenterhuset?          
 
Skriv til Driften på: driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com 

Praktisk: 

Mødet varighed er 1-2 timer. 

Der vil være fuld forplejning 
under mødet i form af kage, 
kaffe og snacks. 

Der er fælles spisning efter 
mødet for alle som har lyst 

Vil du med PIT til Kenya i foråret 2013?

Vi har to 2 restpladser i perioden februar-april 2013 til Kenya.
Karatina District hospital
Ved foden af Mt. Kenya ligger Karatina District Hospital med plads til ca. 250 patienter. Kenya ligger ved 
basis af Afrikas horn og støder op til lande som Somalia, Uganda, Rwanda og Tanzania. De opgrænsende 
lande har været involveret i nogle af de mest opsigtsvækkende begivenheder i nyere afrikansk historie, men 
også Kenya er indbegrebet af afrikansk ånd og beboes blandt andet af Masai og Swahili folket. 
Hospitalets afdelinger omfatter medicinsk, kirurgisk, pædiatrisk, gyn/obs og outreach (ambulatorium). Da 
hospitalet er et distriktshospital er forholdene for området fine, med større personale, samt bedre mulighed 
for paraklinik og behandling end mindre hospitaler i området. Alligevel er der god mulighed for at udvek-
slingsstuderende kan indgå i det daglige arbejde og anvende og udvikle deres medicinske kunnen.

Hvis dette har fanget din interesse kan du læse rapporter fra tidligere udsendte via imcc.dk/pit. Bemærk 
dog at vi har fået en ny kontaktperson på hospitalet, så der ikke længere er problemer med høj husleje.

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 
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. En motiveret ansøgning er ikke nødvendig og vil ikke komme i betragtning.

Pladserne tildeles d. 19. november 2012. Højt semestertrin, deltagelse i tropemedicinsk kursus og eventuelt 
aktivbevis prioriteres højere. 

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde tirsdag d. 13. november 
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 deltag i 
vores meget aktive og hyggelige basisgruppe. 
Vi glæder os til at se Jer.
Mvh. PIT
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Kursus i Akut luftvejshåndtering 
 
SATS har endnu engang mulighed for at tilbyde kursus i akut luftvejshåndtering. 
 
Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af løsning af A-problemer (anlæggelse af tungeholder, 
nasal airway, larynxmaske samt intubation). Efterfølgende vil der være mulighed for at udføre 
praktiske øvelser på dissektionssalen på ufikserede præparater.  
 
Dette semester bliver kurset afholdt: 
 

Fredag d. 16. november 2012 kl. 15.30 - ca. 19.30 
 
Program: 
• 15.30-17.00 Introduktion og teoretisk gennemgang af principper 
• 17.15-19.00 Praktisk træning 
• 19.15-19.30 Evaluering og afslutning 
 
Sted: Panum Instituttet, lokale oplyses pr. e-mail ved tilmelding. 
Undervisere: Viktoria Poulsen 
Antal: 16 studerende 
 
Indhold: Teoretisk og praktisk uddannelse i akut luftvejshåndtering. Der vil først være en teoretisk 
gennemgang af principperne og relevante kliniske problemstillinger, derefter fortsættes med den 
praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor alle får mulighed for at prøve kræfter med udstyret. 
Træningen på dissektionssalen foregår på ufikserede præparater. Der gennemgås relevante 
emner for 9. semesters ”OSCE-eksamen” samt 12. semesters ”Akut patient”. 
 
Kurset er forbeholdt SATS-medlemmer. Evt. indmeldelse kan ske via vores hjemmeside 
www.sats-kbh.dk inden kurset. Tilmeldingen starter tirsdag d. 13 november 2012 kl 15.00 
og foregår efter først til mølle princippet. Det er en forudsætning for deltagelse, at der inden kurset 
bruges tid på at gennemlæse udsendt materiale (pr. e-mail), samt at man er motiveret for at 
deltage aktivt under afviklingen af kurset. Det er desuden et krav, at man kender til den relevante 
anatomi, dvs. bestået 3. semester. 
 

 

Sexekspressens månedsmøde

“Er det unormalt, at jeg er 14 år og stadig 
er jomfru?” 
“Hvordan ved man, om man er homosek-
suel?” 
“Kan man få sin jomfruhinde genskabt?” 

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 
omfattende seksualundervisning er en 
nøglesten til udviklingen af et sundt forhold 
til seksualiteten. Derfor tilbyder vi som 
frivillige seksualundervisere i 7.-10. klasse 
en hel dag med sjov, lege og grundig under-
visning i anatomi, kønssygdomme, præven-
tion, kærlighed, grænser, den første gang, 
homoseksualitet og meget mere.

Synes du dette lyder som noget, du har lyst 
til, så besøg voresmånedsmøde torsdag d. 
6. december kl. 17 i studenterhuset ved 
Panum

Mødet vil indeholde: 
- nyt fra ansvarsposterne 
- sjove icebreakers
- et spændende vidensoplæg
Efterfølgende vil der som altid være fæl-
lesspisning og hygge - vi glæder os til at se 
dig !  

Sexekspressen
“Panums Hyggeligste Basisgruppe”
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Indkaldelse til ek-
straordinær generalfor-
samling i de Studerendes 
Oftalmologiske Studenter-
forening d. 4. december kl. 
14.30 i Studenterhuset. 

Er du oftalmolgi-inter-
esseret så kom og vær 
med til at sætte dit præg 
på den nystartede basis-
gruppe. 

IMCC UAEM Udannelsesdag 17. november 2012

Kom til IMCC UAEM’s (Universities Allied for Essential Medicines) uddannelsesdag på lørdag d. 17/11 kl. 
10-18 i Store og Lille Mødesal på Panum. 
Vi arbejder for at skabe større adgang til livsvigtig medicin i ulande og arbejder på at sikre, at der forskes i 
sygdomme, der rammer mennesker i de dele af verden, der virkelig har brug for ny medicin. 
Synes du arbejdet lyder spændende og er du interesseret i at være en del af den kommende aktive gruppe, 
så kom til IMCC UAEM uddannelsesdag lørdag d. 17. november kl. 10. Her kan du tilegne dig en større 
forståelse af de emner og problemstillinger IMCC UAEM arbejder med og således blive klædt bedre på til 
det fremtidige arbejde. Dagen afsluttes med fest og ballade og vi giver både frokost og aftensmad.
Læs mere om IMCC UAEM på www.uaem.dk.
Programmet for dagen:

 10.00 - 10.30: Registrering

10.30 - 10.40: Velkomst ved Sandra Wulffeld, UAEM National Koordinator

10.40 – 11.10: Introduktion til Neglected Tropical Diseases ved Johanne Iversen, UAEM Norge

11.10 – 11.40: The Access Gap og nye modeller for finansiering af forskning og fremstilling af                                                         

                        medicin ved Johanne Iversen, UAEM Norge

11.40 – 11.50: Kaffe pause

11.50 – 13.30: Introduktion til UAEM ved Johanne Iversen, UAEM Norge

13.30 – 14.15: Frokostpause

14.15 – 15.15: Patentregler i Danmark ved jurist

15. 15 – 16.15: Private-Public Partnerships ved Josephine Obel, Junior Political Officer WHO Tanzania 
2010, gynækolog Hvidovre Hospital

15.45 – 16.15 : Introduktion til Advocacy / Politisk fortalervirksomhed ved Johanne Iversen, UAEM Norge

16.15-16.30: Kaffe pause

16.30 – 17.45: Workshops:
Advocacy og strategisk planlægning / Josephine Obel
UAEMs rolle i universiteternes patentpolitik  / Johanne Iversen
Fremtidigt samarbejde og kommunikation på nationalplan / Anna Rasmussen

17.45 – 18.00: Opsummering

18.30: Middag og fest!

Tilmeldingsformular kan findes via facebook:
 ”UAEM Uddannelsesdag” eller på uaem.dk
Vi glæder os til at se jer til en spændende, lærerig 
og hyggelig dag i Panums bedste lokaler.
Mvh. IMCC UAEM, København

Så er der månedsmøde i 
SAKS. 
Der vil være dejlige for-
friskninger så kom glad 

I lokale 42. 0.01
Tirsdag d. 13. November 
2012
Kl. 16.15. 

PLOLG annoncerer efter pro-
fessionelle LOL-gamere!

Kontakt os!

PANUM's

GAMERE

Medicinere med interesse for kitesurfing (MIKS) 
holder møde i studenterhuset d. 20/11 kl. 17. 

MIKS er em basisgruppe for studerende med  interesse for 
kitesurfing. Formålet med gruppen er primært at skabe 
et community for surfere der gør det lettere at koordinere 
bilkørsel ud til surfsspots, få billige surfkurser, rabatter 
mm. Vi er p.t. også ved at arrangere en kitesurfingtur til 
sydeuropa/middeæhavet.

Hvis noget af det har interesse så mød op i studhus tirsdag 
d. 20/11 kl 17 og hør mere. Lokalenr kommer til at hænge på 
døren ind til studenterhuset.

Mvh

MIKS

Dette er hvad man kalder 
et "negativt rum".
Det er et bevidst designvalg
Kasper /mok-red
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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

  Studievejledningen for Medicin 
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Hvor kan jeg komme i klinik? 
 

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en 
oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik. 
 

 
Hospitaler der anvendes til  

1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin 
 

Hospital 
 

 Hvilke 
semestre 

Forkortelse af navn 

Amager Hospital  1 + 4 AH 
Ballerup Psykiatrisk Center  4  
Bispebjerg Hospital  1 + 4 BBH 
Fjorden Regionssygehus, Roskilde  4  
Frederiksberg Hospital  1 + 4 FH 
Gentofte Hospital  3  GEN 
Glostrup Hospital  1 + 4 GLO 
Halmstad Sygehus, Sverige  3 HALM 
Helsingør Hospital  3 HELS 
Herlev Hospital  1 + 4 + 6 HER 
Hillerød Sygehus  3 + 4 + 6 HILL 
Holbæk Sygehus  3 + 6 HOL 
Hvidovre Hospital  3 + 4 + 6 HVH 
Køge Sygehus  3 RASK 
Nykøbing Falster Sygehus  3 NF 
Næstved Hospital  1 + 4 + 6 NÆ 
Rigshospitalet  1 + 4 + 6 RH 
Roskilde Sygehus  3 + 4 + 6 RAS 
Rønne Hospital, Bornholm  3 RØN 
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde  4  
Slagelse Sygehus  1 SLA 
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue  4  
 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte 
semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres 
kontaktoplysninger findes på denne side: www.ssc.ku.dk. 
 
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for foråret 2012. 
 
Med venlig hilsen 
 
Studievejledningen for Medicin 
 

Tilmelding til næste semesters 
undervisning
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters under-
visning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis 
du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og 
hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul 
på KUnet. Her kan du også se, hvilke hospitaler du kan 
prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og 
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” 
-> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner 
eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.  

• Tilmeldingsperioden er 15. november - 1. december 
2012.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver 
du også automatisk tilmeldt eksaminerne på det pågæl-
dende semester. 

Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsæt-
ning til efterårsundervisningen er ansøgningsfristen 
også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen, hvis 
du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på 
www.medicin.ku.dk/vejledning/. 
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning 
om deling af semester også være indsendt inden d. 1 
december. 

•Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 
1. januar 2012.

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kon-
takt Studieservicecenteret, www.ssc.ku.dk.

NY læsemakkerportal på KUnet!

Kære medicinstuderende,

Studievejledningen for Medicin kan nu med glæde ori-
entere Jer om, at vi nu har fået oprettet en læsemakker-
portal. Man kan bruge denne portal til at annoncere på, 
når man leder efter en læsemakker. Man kan specificere, 
hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig om, hvilke tidsrum 
man kan mødes og andre relevante forhold, når man skal 
finde sig den ideelle læsemakker. 
Du kan finde den nye portal på: www.kunet.dk -> Mine 
enheder (i boksen yderst til højre) -> Bachelor/Kandidat i 
Medicin -> Undervisning (i boksen yderst til venstre) -> 
Læsegrupper -> ”Find en læsemakker”.
Læsegrupper eller en læsemakker kan være en stor hjælp 
i løbet af din uddannelse. Ved at arbejde i grupper lærer 
du at arbejde med andre mennesker, og det er ofte mere 
motiverende at få studeret, når andre regner med dit 
bidrag. I læsegrupper vil I også kunne udnytte hinandens 
styrker og på den måde blive stærkere sammen.

Gode råd om læsegrupper:

Lav aftaler for læsegruppen fra starten!
• Hvor ofte skal I mødes? 
• Mødes I på universitetet eller privat? 
• Hvor lang tid skal I arbejde ad gangen? 
• Hvordan kommunikerer I undervejs - pr. e-mail/sms/
grupperum? 
• Hvordan fordeles mødelederrollen - fast eller på skift? 
• Hvordan planlægger I gruppens arbejde og mål - 
løbende eller i starten af semesteret? 
• Hvordan (og hvem) opsummerer og dokumenterer I 
dagens arbejde? 
• Skal I have forskellige roller - og hvilke? 
• Skal I lave referat af møderne? 
Overvej også
• At I ved beslutninger har en talerunde så alle høres. 
• At I skiftes til roller så alle bidrager til at skrive referat 
og være ordstyrer. 
• At afstemme jeres ambitionsniveau for gruppearbejdet. 
• At diskutere arbejdsdelingen 
• At faglig uenighed er en styrke og styrker jeres faglige 
argumentationsevner. 
Fravær
• Hvordan og hvornår melder I afbud til et møde? 
• Ved fravær, hvordan sikrer I at vedkommende holdes 
opdateret? 
Konfliktløsning
• Hvilke problemer kunne opstå i samarbejdet? 
• Hvordan vil I håndtere dem? 
• Hvad skal der ske, hvis en af jer bryder en aftale? 
• Hvordan sikrer I bedst, at I overholder jeres aftaler? 

Vi håber, at I vil gøre brug af og får gavn af den nye 
portal!

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin
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I 2011 overflyttede 122 medicinstuderende fra Odense 
og Århus til 7. semester på medicinstudiet i København. 
Dette har givet og giver stadig et exceptionelt stort pres 
på vores i forvejen pressede klinikophold, således at alle 
på kandidatdelen må stå til mål for overfyldte klinikop-
hold.

MedicinerRådet har i hele sidste valgperiode arbejdet 
hårdt for at sætte fokus på denne problematik. I mod-
sætning til andre politiske medicinerorganisationer, 
mener vi at der rent faktisk bør være en skarp øvre be-
grænsning for antallet af overflyttere på kandidatdelen, 
forbi vi mener kvaliteten af klinikken er en essentiel del 
af medicinuddannelsen i København. I samarbejde med 
underviserne i studienævnet er vi derfor kommet frem 
til følgende forslag til en begrænsning:

- Studerende fra Århus, Odense og Aalborg vil blive opta-
get ift. en øvre maksimumsbegrænsning.
- En adgangsprøve skal teste studerende fra Århus, 
Odense og Aalborg i de kliniske emner, som københavn 
ske medicinstuderende bliver testet i på 6. semester 
bachelor (såsom lungemedicin, endokrinologi, ortopæd-
kirurgi ect.), så man undergår at færdige kandidater fra 
KU har huller i det vigtige kliniske pensum, som under-
vises på bachelordelen på KU.

Det skal pointeres at grunden til at MedicinerRådet i 
København arbejder så hårdt på indføre en kandidatbe-
grænsning, er ikke at vi har noget imod at mange læser 
medicin i København eller at vi synes medicinstuderende 
fra Århus og Odense er dårligere medicinstuderende end 
os. Grunden er derimod at vi er stærkt utilfredse med at 
uddannelsens kvalitet bliver markant forringet og at det 
er tvivlsomt om alle færdige kandidater fra KU er blevet 
testet i centrale dele af medicinsk pensum. Derudover 
er Københavns Universitets ”åben dør”-politik med at 
ødelægge studiemiljøet i bl.a. Odense, fordi studerende 
søger ind i Odense med det ene formål at rejse mod 
København så snart det er muligt, hvilket er uhen-
sigtsmæssigt.

Så derfor; hvis du vil have 
repræsentanter i studienævnet 
som ikke blot skriver flotte ord 
i MOK og udlodder luksuriøse 
gaver, men som rent faktisk 
sætter hårdt ind for at ændre 
på opbygningen og organisa-
tionen af medicinstudiet, bør 
du overveje en stemme på MR.

Kvalitet
Evalueringer skal have konsekvenser
Efter hvert kursus og eksamen udfylder du et 
evalueringsskema. Det giver brugbare kvantita-
tive mål for undervisningskvaliteten. I nogle fag er 
der en tendens til at disse evaluering ikke tages til 
efterretning. 
En af studienævnets opgaver, ifølge universitet-
sloven, er at sørge for opfølgning af uddannelses- og 
undervisningsevalueringerne. I dag gøres dette ikke 
tilfredsstillende.  Der mangler simpelthen en plan 
for hvordan man følger op på og ”behandler” genta-
gende dårligt evaluerede kurser eller afdelinger. 

Helt konkret foreslår vi: 
Der skal forelægges konkrete krav eller retningslin-
jer til hvordan kursuslederne skal følge op på en dår-
lig evaluering og hvad der skal gøres ved problemet.

Kliniske afdelinger der har fået dårlige evaluer-
inger flere semestre i træk, skal kunne sættes i 
karantæne, og der vil ikke blive sendt studerende 
af sted igen førend der er rettet op på procedurerne. 
Dette vil være et stort tab for en afdeling og gør 
hospitalsledelsen opmærksom på problemet. 
Dette er noget som studienævnet kan beslutte.

2) Flexibilitet
Bedre mulighed for at tage kurser i udlandet
Internationaliseringen taler både undervisningsmin-
isteren og KU varmt om. Vi kan dog ikke rigtig 
mærke noget til det på medicinstudiet. Der er for lidt 
info og hjælp af hente fra KU, når man arrangerer et 
udenlandsophold. Bedre vejledning og erfaringsrap-
porter burde være tilgængelige for studerende der 
ønsker at komme ud. Flere udvekslingsaftaler mel-
lem KU og Universiteter i udlandet udenfor EU.

Helt konkret foreslår vi: Etablering af et 
samarbejde med især engelsktalende universiteter, 
ikke kun klinisk udveksling men også mulighed for 
at tage f.eks. kursus i cellebiologi i udlandet. Det 
kræver at man går lidt væk fra tanken om at alle 
skal have haft 100% det samme kursus i cellebiologi. 
Vi foreslår således at der ved udveksling via en uni-
versitetsaftaler kan gives merit for grundkurser som 
overlapper 75% så længe kernepensum i kurset dæk-
kes. Dette er noget som studienævnet kan beslutte.

3) Modernitet
Der er for mange forskellige internetprogram-
mer som ikke er integreret
I dag er der en række brugerflader på nettet. Der er 
som regel links fra det ene til det andet sted, men 
der er ingen egentlig integration. Hvad med mu-
ligheden for at kunne se optagelserne, slides, noter 
etc. fra forelæsningerne, blot ved at klikke på dem 
direkte i skemaet? Hvad med en drop-box funktion 
for at lægge ting på absalon? Hvad med i det mindste 
at lave en API til absalon, kalenderen og mailboxen, 
så der kan skrives smarte phone apps der kombi-
nerer det forskellige indhold?

Helt konkret foreslår vi: Der skal arbejdes på 
at lægge en overordnet plan for brug af internettet 
til e-læring, samtidig skal der iværksættes mere 
specifikke brugerundersøgelser, der ser bort fra de 
specifikke brugeroverflader vi har i dag og mere ser 
på hvad der er ønskværdigt. 

4) Studiemiljø
Bevar studenterklubben og prioriter den i en 
byggeproces
 Studenterklubben er en vigtig del af mange medicin-
studerendes hverdag. At lukke den på ubestemt tid 
uden at komme med gode alternativer, synes vi er 
en fejl fra administrationens side. Vi er glade for Stu-
denterklubben har klaret at få en midlertidig plads i 
enden af vandrehallen, men en rigtig studenterklub 
havde været dejligt, helst før december 2018.
Helt konkret foreslår vi: Husgruppen har været 
gode til at gøre opmærksom på problemet. Vi vil un-
derstøtte deres arbejde og bede fakultetsledelsen om 
at opprioritere renoveringen af studenterklubben.

5) Karrierevejledning
Mere information om den postgraduate ud-
dannelse 
Mange studerende har ikke fået den nødvendige 
forklaring om den postgraduate uddannelse eller 
hvad der skal til for at få drømmespecialet. Samtidig 
med 4-års reglen får mange fornemmelsen af at de 
skal forske/undervise/tage vikariater etc. Hvor meget 
af det har den studerende virkelig brug for, for at 
komme ind på drømme specialet?

Helt konkret foreslår vi: 
Tre oplysende forelæsninger på bachelordelen; En 
i starten af medicinstudiet, en på 4. semester og 

en ved begyndelsen af kandidatstudierne. Her skal 
forklares hvordan den postgraduate uddannelse ser 
ud, og hvilke krav der stilles til PhD- uddannelse 
eller et speciale. 
Dette er noget som studienævnet kan beslutte.

Hvorfor Demokratiske Medicinere?
I øjeblikket har Demokratiske Medicinere 1 plads i 
studienævnet mens vores modparti Medicinerrådet 
har 4. Medicinerrådet skrev i sidste udgave  af MOK, 
at de ønsker alle pladser ud af de 5 i studienævnet.   
Dette er en fin målsætning, men vi vil gerne påpege 
hvad Demokratiske Medicinere har opnået med 
vores ene plads i studienævnet:  
- Som lovet til sidste valg, har vi arbejdet på at få 
cafe timer på 4. Semester bachelor. Det fungerer nu 
som en del af undervisningsplanen. 

-Vi har også haft fokus på multiple choice eksamen 
i retsmedicin (4. semester kandidat). Kursuslederen 
har taget dette til sig, og der ligger nu en plan for 
hvordan opgaverne skal formes og censorkorpset er 
med i processen. 
Det lyder måske ikke af meget, men tænk hvad vi 
kunne gøre for dig med flere stemmer. 
Stiller man skarpt på hvad medicinerrådet frem-
bringer som mærkesager i denne valgkamp, mener 
vi der er tale om varm luft.  Problemstillingerne ang. 
administrationen er ikke noget studienævnet som 
sådan kan gøre noget ved. 
Og hvad har medicinrådet egentlig opnået med deres 
mange pladser i studienævnet? Vi kan ikke se at de 
har frembragt nogle sager i løbet af det sidste år. 
Læs selv: medicin.ku.dk/studienævn/. 
Så hvis du vil, at din stemme skal have indflydelse på 
din uddannelse, så stem på det fornuftige alternativ. 

Stem på Demokratiske Medicinere til studi-
enævnsvalget!
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Stem på dem som vil give dig en iPad Mini – eller stem på dem som gør noget for at forbedre dit studie
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Uge 46
________________________________________
Tid og evighed IX – Time present and time 
past

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.

Sådan begynder den engelske digter T. S. Eliot digtet 
Burnt Norton, som er det første lange digt i samling 
”Four Quartets”.  Jeg vil ikke indlade mig på en lang 
analyse af disse linjer, men de har betaget mig, siden 
jeg som 18-årig læste dem første gang.  

Men da vi nu taler om tiden, så kan vi bruge Eliots 
sætninger som afsæt. Det er ikke indlysende at 
fortid og fremtid begge skulle være nærværende i 
fremtiden. Og heller ikke at fremtiden skulle være 
indeholdt i fortiden. Muligvis er tanken den, at tiden 
i sin helhed udgør et hele, og på den vis er alt det, 
der sker i fortiden og i nutiden indeholdt i frem-
tidens nærværende erindring som det, der skete.  
Og når al tid er gået, så er alt fortid og dermed kan 
fremtiden allerede tænkes som det, der er sket. 
Det som faktisk er sket, kan kun ses i fortidens 
perspektiv. For os er fremtiden mulighed og dermed 
ubestemt. Den indeholder ikke blot det som sker, 
men også det som kunne være sket. Jeg ved ikke på 
nuværende tidspunkt, hvem der bliver USA’s næste 
præsident, men når dette læses i den trykte udgave 
af MOK, vil det være afgjort (med mindre, det bliver 
så tæt, at de skal fintælle stemmerne).

Eliot siger i det følgende, at det som er og det som 
kunne have været ”peger mod samme mål, som er 
stedse nærværende”. (Dette og følgende danske 
citater er taget fra Kai Friis Møllers oversættelse, 
Gyldendal 1955). Måske er det ikke umiddelbart 
nærværende for os, og måske er det heller ikke klart 
som en køreplan for Eliot.  Hans digtcyklus giver 
ikke ganske præcise svar, med det er tydeligt at der 
peges i en religiøs retning. Vi ved hverken, hvor 

vores egen rejse i tiden fører os hen eller hvor det 
hele ender. Men der er erfaringer af tidløshed midt 
i tidens strøm. ”Det ubemærkede Nu, hint øjeblik i 
og udenfor tiden”. Men enheden af tidløshed og tid 
gives kun som disse små øjeblikke og så Inkar-
nationen som, han omtaler som ”Hint vink halvt 
gættet, hin gave halt forstået”. Inkarnationen er den 
begivenhed, hvor Gud blev kød. Carno betyder kød 
på latin.

Her finder man ifølge Eliot ”Den utænkelige enhed”.        

Der er nok mere at sige om det. Her får I til slut 
endnu et citat - på tysk. Du er velkommen til at 
gætte og skrive dit svar til praest@sund.ku.dk. 
Afsløringen finder sted i uge 47.   

”Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeit-
dauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der 
ewig,  der in der Gegenwart lebt.”  

Nicolai Halvorsen,
Studenterpræst
________________________________________
________________________________________

Når alkohol gør ondt… på de andre
Ved Alex Kastrup Nielsen, psykoterapeut, stifter af 
TUBA og teamleder i region Øst.

Der er langt flere end du tror.
De har det langt vanskeligere end du tror.
De er lettere at hjælpe end du tror.

Hver tiende ung i Danmark er belastet af forældres 
alkoholproblemer. I en alkoholfamilie drejer alt sig 
om misbrugeren. Han/hun kræver alt. Penge, tid, 
energi, omsorg og opmærksomhed. Som følge heraf 
præges familiens dagligdag af sorg, svigt, utryghed 
og skam.

Familien må permanent sætte egne behov og ønsker 
til side. Børnene bliver derfor ofre for andres 
handlinger. De kan i barndommen ikke vælge andet 
liv end det, deres forældre præsenterer dem for. 

Børnene kæmper en hård kamp for at forandre fami-
liens liv, men den ultimative løsning på det største 
problem, forældrenes drikkeri, er de reelt magtesløse 
over for. 

I aftenens foredrag vil Alex Kastrup Nielsen 
redegøre for alkoholfamiliens dynamik og hvordan 
man præges af den, og han vil belyse typiske følger i 
voksenlivet og hvordan man kan komme sig.

TUBA er stiftet 1997 af psykoterapeut Alex Kastrup 
Nielsen.
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er 
Børn af Alkoholmisbrugere.
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge 
mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med 
alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte 
og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe 
dig.
TUBA har 11 afdelinger landet over, hvor vi blandt 
andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt 
mange aftenarrangementer med undervisning eller 
socialt indhold.
TUBA er en afdeling under Blå Kors Danmark.
Foredragsaftenen indledes med en temagudstjeneste 
ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Tid: Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.30. 
Foredraget begynder kl. ca. 20.
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 
2300 S
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger 
som bryllup og dåb.
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

 

Studieteknikkursus
Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hur-
tigere, 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 semestre. Studieteknik han-
dler både om, hvordan man læser hvilke 
typer stof, og hvordan man tager gode 
notater i undervisningen og til forelæs-
ningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med 
måden, du husker. Desværre følger der 
ikke en brugsvejledning 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, diskus-
sioner og øvelser. 

Tid og sted:
• Torsdag d.22.november kl.15.00-18.00, 
Panum, Haderup auditoriet.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye 
studerende, som vil blive først udvalgt.  
Alle kan dog tilmelde sig, når tilmeldin-
gen åbner en gang i september på denne 
hjemmeside: http://sund.ku.dk/uddannelse/
studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Stamceller i klinisk forskning
5. december, kl. 14–17
Rigshospitalets Auditorie 1

Ph.d. skolens “Clinical Research” forskeruddannelsespro-
gram og Foreningen af Yngre Forskere på Rigshospitalet 
inviterer til spændende temaeftermiddag om brug af stam-
celler i klinisk forskning.

Kom og hør den internationalt anerkendte Professor Ian 
MacKenzie fra the Blizard Institute i London fortælle om 
cancer stam celler.

Mød kendte danske læger inden for stamcelleforskning, som 
fx Kjeld Møllgård,  Roberto Oliveri og Jens Kastrup. Hør 
også Peter Rossel fortælle om de etiske udfordringer ved 
forskning på dette område. Efter arrangementet er der gratis 
reception foran auditoriet.

Vi ses onsdag den 5. december, kl. 14–17 i Rigshospitalets 
Auditorie 1.

14.00 – 14.10 Velkomst og introduktion til program (Vibeke 
Backer, Professor, Leder, FP “Clinical Research”)
14.10 – 14.35 Differentiering af humane embryonale stam-
celler in vivo og in vitro (Kjeld Møllgård, Professor, Dept. of 
Cellular and Molecular Medicine)
14.35 – 15.30 Stamcellers betydning for udvikling af cancer 
(Ian MacKenzie, Professor, Blizard Institute, London)
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.10 Etiske problemstillinger ved forskning med 
embryonale stamceller (Peter Rossel, Lektor, Afd. for 
Medicinsk Videnskabsteori)
16.10 – 16.35 Behandling af neurodegenerative sygdomme 
med særlig fokus på multiple sclerose (Roberto Oliveri, 
Læge, Ph.d., Cell Therapy Facility, Blodbanken 2034, Dept. 
of Clinical Immunology)
16.35 – 17.00 Regeneration af myocardium (Jens Kastrup, 
Professor, Hjertecentret)
17.00 – 18.00 Reception

Alle er velkomne! Arrangementet er gratis.
Tilmelding til spisning på http://www.rh-kollokvier.dk

    Åbningstider 
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 

 
 

November    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
16. 18 - 22 Alexander Birgitte (18-21) 

19. 16 - 21 Alexander Thomas (16-21) 

20. 16 - 21 Faiza Thomas (16-21) 

21. 16 - 21 Faiza Thomas (16-21) 

22. 16 - 21 Birgitte  

23. 9 - 16 Birgitte  

24. 9 - 18 Birgitte Thomas (9-16) 

25. 9 - 18 Faiza  

26.    2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN  

27. 11 - 16 Faiza  

27. 16 - 22 Birgitte Thomas (16-22) 

28.    2. SEM SPOT EKSAMEN  

      

December      

12. 16 - 20 Alexander  

13. 17 - 21 Birgitte Alexander (17-21) 

18. 17 - 21 Birgitte Alexander (17-21) 

20.    3. SEM SPOT EKSAMEN  

      

Januar      

02. 16 - 20 Faiza Alexander (16-20) 

04-10.    3. SEM MUNDTLIG EKSAMEN  
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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
» 22. nov: Repræsentantskabsmøde

Som medlem af FADL får du 10% rabat, når du handler hos Juul’s Vin & Spiritus. Herudover 
får du særrabat på egen import af whisky, rom, cognac og meget mere. Juul’s Vin & Spiritus 
arrangerer løbende smagninger, så husk at tilmelde dig de elektroniske nyhedsbreve på 
hjemmesiden www.juuls.dk, hvor du også kan se det store udvalg. Du finder Juul’s Vin & 
Spiritus her: Værnedamsvej 15, 1819 Frederiksberg. 
Tlf: 3331 1329. Mail: info@juuls.dk

Juuls Vin & Spiritus 

Vidste du at...
du i FADLs Sekretariat kan få spænden-
de kittelgejl, der er skræddersyet til dit 
semestertrin, håndbøger og journalkon-
cepter til henholdsvis 7. og 10. semester.

Husk at få det nyeste rabatklistermærke 
til dit studiekort, så du kan få rabat, 
næste gang du handler hos en af FADLs 
samarbejdspartnere. Se mere på FADLs 
hjemmeside www.fadl.dk eller i seme-
sterhæftet.

Som en del af FADLs Repræsentantskab er der udvalg, der arbejder for at gøre at gøre det 
sjovere og mere interessant at være medlem i FADL. MedlemsFordelsUdvalget (MFU) sørger 
for rabataftaler med eksterne samarbejdspartnere samt brugbart kittelgejl og udstyr, Kursus-
udvalget arrangerer Lægevikarkurser to gange årligt, mens Arrangements- og Foredragsud-
valget sørger for underholdning og spændende foredrag.
Så glæd dig til et foreningsår med julebanko, ”slå-katten-af-tønden”, DHL-stafet og meget 
mere. 

Har du gode forslag til FADLs udvalg, er du velkommen til at skrive en mail til Kredsforenin-
gens Sekretariat til kkf@fadl.dk, som vil bringe dit forslag videre til udvalgene. 

Codan forsikring via FADL
I december måned udsender FADL 
opkrævning for Codans forsikring for 
året 2013

I den forbindelse skal du være opmærk-
som, hvis du:

• bliver kandidat i januar 2013

• ønsker at ændre din forsikring

Kandidat
Hvis du bliver kandidat i januar måned, 
har du to muligheder vedr. din Codan 
forsikring:

• du kan beholde forsikringen resten af 
det år, hvor du bliver kandidat (2013)

• du kan afmelde din forsikring, så du 
pr. 1/1 2013 ikke længere er forsikret via 
Codan

Hvis du vælger at beholde forsikringen 
i 2013, skal du ikke foretage dig noget. 
Den kører automatisk videre i hele 2013. 
Og vi sørger for at afmelde forsikringen 

pr. 31/12 2013.

Du skal bare huske at give besked skriftligt 
til FADL, når du bliver kandidat, så sørger vi 
for at udmelde dig af FADL. 
Send en mail til kkf@fadl.dk og husk, at 
oplyse dit navn, cpr-nummer.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med Codans 
forsikring i 2013, skal du huske at afmelde 
den SENEST 1/12 2012. Ellers fortsætter 
forsikringen automatisk det efterfølgende år.

Og husk også at give besked, hvis du har 
skiftet adresse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte FADL, Københavns Kredsforening 
via mail kkf@fadl.dk eller på telefon 3520 
0250.  

Hos Eventyrsport får du 10% ved køb indtil 
500,00 kr. og 20% ved køb herover. Eventyr-
sport forhandler blandt andet alle Haglöfs 
varer, Silva, Craft, Leatherman og Primus.

I sortimentet finder du blandt andet:

• Tasker

• Jakker med windstopper og Gore-tex

• Sko og støvler

• T-shirts, bukser og svedtransporterende 
tøj mv.

Du finder Eventyrsport ved Nørreport 
Station. 

Eventyrsport

FADLs nye Repræsentantskab 2012-2013

kredsforeningen
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3 et-årige skolarstipendiater på Rig-
shospitalets Børnecancerlaboratorium 
(Bonkolab) fra 1. februar 2013 (subsidiært 
august 2013)

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste cancersyg-
dom hos børn. En af de vigtigste cellegifte i behandlingen er 
mercaptopurin (MP), men interindividuel variation i omsæt-
ningen vanskeliggør doseringen. Den cytotoksiske effekt af MP 
tilskrives omdannelse til thioguanin (TG) som efterfølgende in-
dbygges DNA og inducerer apoptose. Måling af DNA-TG menes 
således at kunne benyttes til optimering af ALL-behandlingen 
og minimering af bivirkninger.

Til belysning af DNA-TG farmakologien, herunder betydn-
ing for behandling af børn med ALL, opslås ved Bonkolab tre 
fuldtids-skolarstipendiater af et års varighed. Projekterne 
undersøger betydningen af 6MP-dosis, tid i behandling og co-
medicinering for akkumulation af TG i nukleært og mitokon-
drielt DNA i forskellige blodcellepopulationer.

Analysemetoden er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, 
oprense og registrere patientmateriale, samt foretage måling 
DNA-TG i samarbejde med personalet på Bonkolab. Udover 
laboratorieanalyser vil du gennem projektet blive fortrolig med 
software til databasearbejde og statistisk analyse. Bortset fra at 
du er medicinstuderende, er der ingen særlige krav til ansøgers 
kvalifikationer indenfor disse områder, da de beherskes i labo-
ratoriet. Studiet vil føre til en (evt. flere) publikation(er).

Lønnen er 10.000 kr/md i henhold taksten fra Kræftens 
Bekæmpelse. Der vil ikke være mulighed for andet lønnet 
arbejde i projektperioden. Motiveret ansøgning med personlige 
data og studiekarakterer fremsendes til Kjeld Schmiegelow, 
BørneUngeKlinikken, JMC-4072, Rigshospitalet, Blegdamsvej 
9, 2100 København Ø, tlf. 35451357. Der er ingen ansøgn-
ingsfrist, men dette opslag findes på www.bonkolab.dk  under 
”stillinger” indtil stillingerne er besat.

2. semester-studerende:
Er du klar til spoteksamen? 

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

Få helt styr på de forskellige præparater,
deres særlige karakteristika samt forveks-
lingsmuligheder med spotvejledningen i 
Histologi kompendium - en uundværlig 
makker i spotsalen i dagene op til 
spoteksamen.

De tre forfattere bag kompendiet er alle
medicinstuderende, der selv har undervist i
histologi.

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gen-
tofte Hospital er en klinisk translationsforskn-
ingsenhed for børneastma som gennem kobling 
af klinisk og grundvidenskabelig forskning 
har gjort vigtige opdagelser, der har høstet stor 
international anerkendelse og kommer til at 
gøre en vigtig forskel for børneastma. DBAC er 
en selvejende institution, der lever af bidrag fra 
det offentlige og private fonde. DBAC består af 
35 dybt engagerede og fagligt dygtige forskere, 
som i et uhøjtideligt og inspirerende miljø 
arbejder mod nye vigtige resultater. Se mere på 
www.dbac.dk og www.copsac.com

Forskningsår i pædiatri
Er du interesseret i pædiatri og astma og 
allergi? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstu-
derende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Gentofte hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – 
Astma Begins in Childhood – et fødselskohort-
estudie, hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder 
og deres børn med fokus på astma, eksem og 
allergi; se www.bornogastma.dk

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicin-
studerende. Forskningsåret indebærer et års 
orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige 
arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder 
med et selvstændigt projekt. Du vil blive ud-
dannet i klinisk forskning med børn, gennem-
føre meritgivende forskningsår med afslut-
tende eksamination, skrive kandidatopgave 

samt få anledning til at deltage i videnskabelig 
publikation og forberede eget PhD studium. 
Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam, der overordnet p.t 
består af forskningsårsstuderende foruden 
PhD-studerende, forskningsassistenter, 
datamanagers, statistikere, IT-support og 
administratorer samt vores professor. Dine ar-
bejdsopgaver omfatter deltagelse i det kliniske 
arbejde med vores børnekohorte foruden din 
eget forskning. 

Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. 
februar 2013. Det vil være en fordel at deltage 
i kurset ”Basal klinisk forskningstræning” der 
afholdes i begyndelsen af 2013. 

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit 
projekt i samråd med professor Hans Bisgaard.  
Mulige projekter kunne omhandle effekten af 
amning på udviklingen af astma eller sensibili-
sering og atopiske sygdomme hos børn.

Kontakt: 
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er 1. december, 2012, men vi 
ser på ansøgningerne løbende. 
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MANDAGSKLUBBEN
SØGES: FRIVILLIGE TIL KLUB FOR UNGE ASYLANSØGERE
Kom og hyg med spil, musik, mad og aktiviteter ud af huset
Du er:
- Social og imødekommende
- Frisk på frivilligt arbejde min. 2 mandage om måneden
- Klar på at deltage i planlægningen af klubben

VI MØDES OM MANDAGEN I CAFÉ ZUSAMMENS LOKALER (H.C. 
ØRSTEDSVEJ 47, 1879 FREDERIKSBERG), KL. 16-19.

Skriv til os på 
MANDAGSKLUB@
URKMAIL.DK 
og kom til en introduktion.

Energiomsætning, 
vægttab og hormoner

Har du lyst til at prøve kræfter med lægevidenskabelig forskning? Inter-
esserer du dig for fysiologi?

Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at gennemføre et forskning-
sprojekt, hvor vi undersøger effekten af gastric bypass operation på 
overvægtige mennesker. Vi studerer operationens betydning for vægttab, 
metabolisme & hormonproduktion.
Du kan udføre det som forskningsårsstuderende, scholarstipendiat, og 
bruge det til at lave din OSVAL II / kandidatopgave. Du skal være ind-
stillet på at tage orlov fra studiet og bruge et år på projektet. 
Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg. Du vil lære at udføre 
humanfysiologiske eksperimenter, lægge venflons, tage blodprøver, måle 
iloptagelse og kondition, lave DXA scanninger mm. Derfor skal du også 
have bestået eksamen på 9. semester medicin ved ansættelsestidspunk-
tet.
Projektet foregår på Xlab, Biomedicinsk Institut, Panum og er tilknyttet 
Center for Sund Aldring. 
Ansættelses tidspunkt: 1. Feb. 2013, Ansøgningsfrist 15. december 2012.
Kontakt: PhD studerende, læge Michael Lund, michaeltl@sund.ku.dk 
eller 
PhD studerende, læge Merethe Hansen, meretheha@sund.ku.dk.

 DANSK BØRNELUNGE-
CENTER, RIGSHOSPITA-
LET
søger Prægraduat Forskningsårsstuder-
ende
til forskningsopgave i Dansk BørneRespi-
rationsFysiologisk Laboratorium.
Dansk BørneLunge Center (DBLC), 
Børneafdelingen Rigshospitalet, varetager 
undersøgelse, kontrol og behandling af 
lunge- og astmasyge børn og unge samt 
voksne med arvelige lungesygdomme fra 
hele Danmark. Dansk BørneRespirations-
Fysiologisk Laboratorium er en integreret 
del af DBLC og Laboratoriet fokuserer 
dels på at måle lungefunktion på alle 
patienter som led i den daglige klinik, dels 
på udvikling af nye metoder og tilpasning 
af gamle metoder til måling af især små 
børns og svært lungesyge børn og unges 
lungefunktion.
Indeværende projektet vil med DBLC’s 
unikke apparatur undersøge ny teknik til 
bestemmelse af begyndende lungeskade 
hos børn i alle aldre, som potentielt 
kan have stor betydning for behandlin-
gen af børn med de arvelige, kroniske 
lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og 
Primær CilieDyskinesi (PCD). Metoden 
benævnt Multiple Breath inert gas 
Washout (MBW) giver store forventninger 
til påvisning af lungeskader før andre 
lignende lungefunktionsmetoder og længe 
før symptomgennembrud. MBW blev for 
første gang etableret i Danmark under 
Dansk BørneLungeCenter på Rigshos-
pitalet.
Under ansættelsen vil du skulle medvirke 
i flere delstudier, men særligt varetage 
gennemførelsen af metodestudier, der har 
til formål at validere og udvikle MBW me-
toden. Udover MBW foretages en række 
andre avancerede lungefunktionsun-
dersøgelser, såsom helkropspletysmografi, 
maksimal iltoptagelse, exhaled/nasal NO 

måling og diffusionskapacitet.

Udover oplæring i forskellige aspekter 
af klinisk forskning vil du blive grundigt 
oplært i de forskellige lungefunktions-
metoder. Via supervision fra erfarne 
kollegaer vil du efterhånden selvstændigt 
varetage målingerne. Ansættelsen giver 
selvsagt et grundigt kendskab til forskel-
lige lungesygdomme indenfor pædiatri. 
Du bliver medlem af et tværfagligt team 
af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, 
sekretærer, phd-studerende og andre 
medicin studerende. 

Ansættelsen er for et år og i henhold til 
beskrivelserne af Prægraduat Forskning-
sår på www.sund.ku.dk.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 
1. februar 2013. 

Er det noget for dig? Hvis du er inter-
esseret sender du en kort ansøgning på 
mail til:

Kent Green
Læge, PhD-studerende
Dansk BørneLungeCenter 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLungeCenter, 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

annoncer

Studentermedhjælp søges til 
projekt om CNS leukæmi hos 
børn
Rigshospitalets Børnecancerlaboratorium (Bonkolab) 
søger en studentermedhjælp ca. 5 timer ugentlig fra 
1. december 2012 (eller tidligere) og 2 år frem. 

Har du lyst til at være studentermedhjælp på et 
ph.d.-projekt om leukæmi i central nerve systemet 
(CNS) hos børn?

Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos 
børn over 1 år. Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er 
den hyppigste cancer hos børn. Mindst 20% af børn 
med ALL har leukæmiceller i CNS ved diagnose, 
og CNS er et af de hyppigste steder, patienter får 
tilbagefald af deres leukæmi. 

I det aktuelle studie undersøges 1) hvor hyppigt 
der er leukæmiceller i CNS målt med fintfølende 
teknikker og 2) om der er molekylærbiologiske 
forskelle mellem leukæmiceller i spinalvæsken og i 
knoglemarven. 

Arbejdet omfatter indsamling af spinalvæske, forsen-
delse af prøverør til børnekræftafdelinger i Norden, 
opfølgning af analyser og opdatering af databaser. 

Der vil være fleksible arbejdstider, der nemt kan 
passes ind i studiet. Løn er 123 kr. i timen.

Bortset fra at du er medicinstuderende er der ingen 
særlige krav til ansøgerkvalifikationer. 

Motiveret ansøgning med personlige data og stud-
iekarakterer fremsendes til læge Mette Levinsen, 
Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 
9, 2100 København Ø. Ansøgningsfrist onsdag 
29/11–2012.

Yderligere information om studiet kan fås ved henv-
endelse til Mette Levinsen, tlf. 26816710.

OBS!
”København Universitets fond for medicinstuder-
ende” samt ”Det lægevidenskabelige fakultets fond 
for videnskabelige kandidater og studerende ved 
Københavns Universitet” er åben for ansøgninger 
med ansøgningsfrist 2. december 2012. Læs mere 
på http://sund.ku.dk/legater/”

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 3 nye stikkere med 
ansættelse 1/1-2013.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afde-
lingerne på Frederiksberg Hospital og ude i patien-
ternes 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. Kortere 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 arbe-
jdsgangen i ambulatoriet er opnået

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

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. 
19/11 kl. 15.15, hvor vi planlægger vagter for sep-
tember
- 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 eksa-
mensperioden og i sommerferien
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

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

Ansøgningsfrist: d. 15/11-2012, kl. 8.00  (med angiv-
else af semestertrin)

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold - Mærk 1605.



2020 Krydsord

Af: Mille Henad
1. Det, man kalder piger, der er lidt for glade for kvædethe og  
 fuldkornsspelt
3. Pige, som har mange venner, der er mus
8. Manglende udskillelse af dette hormon gør at du tisser mere  
 når du er fuld
10. Størstedelen af kroppen ATP dannes i dette organel
12. Femte hjernenerve
14. Samleje på latin hedder
15. Område der oversat fra latin hedder bjørnens land
17. Hvad beskriver Michaelis-Menten ligningen
18. Dette grundstof er opkaldt efter en dansker
19. Hormonet der måles efter i en graviditetstest
20. Oxytocin udskilles herfra
22. Den farvede del af øjet
25. Simons yndlingsbeskæftigelse
26. Denne type af nervefibre løber ind i rygmarven via 
 baghornet
28. Denne øl med 9% alkohol blev solgt i den gamle klub
29. Denne 'store' struktur øger tyndtarmens overfladeareal
31. Kroppens vigtigste åndedrætsmuskel
33. Dette får patienter, hvis de ligger for længe stille
34. Selvmord for celler hedder
35. Drøblen

Nedad
2. Grimt navn for vagina
4. Hvilken muskel på halsen skal man kunne på 1. semester
5. Dette fag er vigtigt på 1. semester
6. Denne type af væv beklæder alle legemets overflader
7. Nakkeost på latin
9. Dansk fiktiv prins, som også har fået opkaldt et hospital efter  
 sig
11. Dette kontraktile filament har sit navn fra det græske ord for  
 muskel
13. Dette fag kan erstatte Kemi B som adgangskrav til medicin
16. Dette hedder danske hooligans
20. Dette protein gør blodet rødt
21. Efternavnet på dansk homoseksuel skuespiller, der ligner   
 Jonas O
23. Det danske navn for penis arcuatus
24. Rødt dyr af familien vulpes, som lever i Danmark
26. Antallet af lægeroller
27. skaldet psykiater med en far som er pensioneret politimand og  
 hedder Crane til efternavn
30. Kønscelledelingen kendes bedre som ...
32. Kroppens største sesamknogle
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SÅ er tiden endelig kommet! Årets scorebog 
er på gaden, og ivrige læsere mæskede de 
smukke billeder i sig til frebar i fredags. 
Oh, hvor heldig er man dog ikke som dreng 
at få lov at gå på studie med SÅ mange SÅ 
lækre, smukke og dejlige piger. MOK-dren-
gene har brugt hele dagen på at beundre 
vores yndige kvindelige medstuderende, og 
har, som sidste år, fundet det passende (og 
nødvendigt) at kåre det flotteste kvindfolk 
fra hvert semester. Det har taget os lang 
tid at fabrikere en fuld liste, og konkur-
rencen er særdeles hård i år. De piger, som 
vi vælger at fremhæve i denne liste, er 
udvalgt udelukkende på grundlag af den 
mavefølelse, som MOK-drengene fik ved 
allerførste glimt af pågældendes billeder. 
Lad redaktionen igen fremhæve vores 
altoverskyggende taknemlighed for at få lov 
til at omgive os med så mange bjergtagende 
bedårende babes hver dag - I er grunden 
til at vi kommer igennem dette helt for-
færdeligt hårde studie!

So, without further adieu, vil vi præsentere 
årets liste over Panums zmukkezte tøzzer, 
som til enhver tid må kigge forbi MOK til 
en gratis bajer og et klem.

(nå jo, Anna Martha har vist også lavet en 
liste over de lækreste drenge, men, i ved, 
meeeh)

PJ, Kasper og Dennis/MOK-red

Pernille fra hold 104V vinder prisen for den 
smukkeste pige af vinterstarterne. Hun vinder 
på sit unmistakingly stunning ungpigelook, som 
kan få enhver vejlederdrengs kæbe til at ramme 
bordet.

Iman fra hold 111 slår benene væk under MOK-
drengene med sit über classy Medinalook!

Kristine fra hold 202 tog vejret fra os. Hendes 
blik nærmest brænder ud fra siden, med et håb 
om en hed nat og efterfølgende tæsk. We like!

Hold 307's Kristine fik drengenes hjerter til at 
smelte. Hun er så meget "girl next door" at vi 
nærmest skammede os over at blive tiltrukket af 
hende.

Nina fra hold 408 er 4. semesters smukkeste 
pige. Punktum. Definitionen af smuk.

Marie fra hold 506 tryllebandt os alle med hen-
des blanding af klassisk skønhed og rafineret 
sengekantsblik. Mere af det.

Sofie T. fra 6. semester Herlev 4 har, to put it 
lightly, en fortid med PJ, og hendes skønhed 
fortjener som minimum at blive nævnt og 
påskønnet i et, desværre, ydmygt blad som 
MOK.

7. semester vindes KLART af Ellen fra Slagelse 
rul 1. Hun ser bare fucking godt ud i kittel. 
Færdig.

Cathrine fra 8. semester RH3 er bare imponerende 
smuk. En lille, godt gemt perle, som man skal tage sig 
rigtig godt af. Vi håber hende alt det bedste!

Bornholm er blevet en engel rigere efter Katarine har 
valgt at læse 9. semester derovre. Så der er intet andet 
at gøre for os herhjemme i hovedstaden end at sidde 
med hænderne i skødet og vente på at hun kommer 
hjem og velsigner os med sit selskab nok en gang.

Vera, som læser på 10. semester neurologi, har et smil, 
som kan få alle drengehjerter til at smelte. Vi håber at 
hun en dag vil kigge forbi redaktionen og vise os sit 
smukke ansigt!

Bergitte, som går på 11. er tydeligt den lækreste på sit 
semester. Vi vil meget gerne lære hende bedre at kende!

Christina!!!!! For satan hvor ser du vanvittigt godt 
ud. WOW!!!! Feel free til at kigge forbi redaktionen 
anytime! TAK fordi du er født!!

Der findes selvfølgelig også piger, som pt er på frise-
mester. Og den lækreste af dem er simpelthen Sandra 
"Stunning" Tonning. Det er i hvert fald ikke svært at få 
hende til at vise dig hendes bryster.

Hvad angår gruppebilleder, så byder både Sexekspres-
sen og vejledergruppen "Sk8er boi" på meget, meget 
smukke piger. Så, drenge, nu ved I hvad I skal gå efter 
- god jagt!

Som kvindelig studerende på Panum kan 
det nogle gange være svært at koncentrere 
sig om sine studier, for lige meget hvor man 
er, så er man altid omgivet af lækre fyrer; 
om man sidder i bib, drikker kaffe i klub-
ben, er til undevisning, eller bare vandrer 
op og ned af gangene,

For at hjælpe Panums piger med at finde 
fokus, når de tager til fredags bar, el-
ler bare keder sig i bib og leder efter en 
flirt, har jeg nøje gransket scorebogen, og 
udvalgt medicins absolut hoteste fyre. Ind 
i mellem har jeg mødt et dilemma, når en 
ellers flot fyr fra klubben tager sig dårligt 
ud på sit hold billede, men i sidste ende har 
jeg altid været loyal overfor scorebogen, og 
valgt den fyr, der klarede sig bedst på sit 
hold foto.  

SÅ PIGER glæd Jer til at blive præsenteret 
for et orgie af lækre mænd

OG til de DRENGE der er blevet valgt; 
glæd Jer til at sole jer i æren (og pigernes 
opmærksomhed) resten af året!

Anna Martha/MOK-red

Anders fra hold 105 vinter, du charmerer mig 
med dit lyse hår, din brune hud og dit frække 
solbriller-i-håret look 

Christian D. fra hold 111, du ligner en sød 
fyr, men jeg er sikker på, der gemmer sig en 
vildbasse bag det pæne look

Pigerne fra hold 209 må have svært ved at 
koncentrere sig, når de har undervisning med 
skønne Daniel-latino-lover...

Søde Dustin fra 307 - hvem kan stå får dit 
smil, dine brede skuldre, og dit kulsorte hår - 
jeg kan ikke!

Jonas hold 409 - altså nu har jeg kun set dit 
ansigt, men hvis hvis din krop matcher dit 
flotte ansigt...

Hannes fra hold 505, du holder smilet tilbage, 
men du må gerne smile til mig, når du møder 
mig på Panums gangene...

Morten P. fra 6. semester Herlev 6 - du ser både 
flot OG sød ud, altså jeg er sikker på pigerne 
på dit hold nemt klarer cykeltyuren til Herlev 
hver morgen  

Thomas fra 7. semster Bispebjerg rul 1 - du 
ved det godt - og du ved godt jeg synes det :) 

Rasmus 8. semester riget 1 - du ligner en rigtig 
mand - en meget flot, rigtig mand

Søde Christoffer fra 9. semester Roskilde og 
Gentofte - sikke overarme - sikke blik - sikke 
maskulinitet 

Mark 10. semester børnepsykologi selvom du 
sidder nede i hjørnet stjæler du hele billedet 
med dit søde smil og dit lækre look

Vetle fra 11. semester internationel - jeg kan 
lide det hel;, håret, tøjet, smilet - endda skæg-
get!!

Christian Juhl fra 12. semester rul 3; Panum 
bliver et grimmere sted, når du bliver læge til 
vinter!

Den læreste fyr på frisemester er helt klart 
Jabob B.D!! Det gule skær på hans billede kan 
ikke skjule hans drømmende øjne! 

Den basis gruppe med den højeste koncentra-
tion af lækre fyrer - det må næsten være dren-
gene bag værket selv - scorebogs drengene!

Så piger, there you go, gå ud of find Jere 
yndling - hils fra mig

PANUMS 
LÆKRESTE 
BABES

PANUMS 
HOTTESTE
FYRE
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MANGLER DU ET PAR TRÆSKO 

TIL NÅR DU SKAL I KLINIK?

Der er nu en unik mulighed for at få et par træsko til 
når du skal i klinik.

Det eneste du skal gøre er at skrive en mail til 

gratissko@gmail.com

denne e-mail skal indeholde fulde navn, skostørrelse og 
semester.

Dette kan du gøre fra onsdag d. 7. november 2012 kl. 
16:00

Hvis du er en af de heldige der når igennem nåleøjet 
og får tildelt et par gratis træsko så kan du læse i MOK 
hvor og hvornår du kan afhente dem. Ved afhentning 

skal du huske dit studiekort.

Der er over 500 par træsko der skal uddeles så hold dig 
ikke tilbage!

Tak til Novo Nordisk for donationen
Mails før kl. 16 d. 7. november 2012 vil ikke blive taget i betragtning

I DENNE UGE I LOL-VERDENEN

Så er det tid til denne uges LOL-nyheder. 

- Ezreal bliver ikke nurfed
- Phantom Danser er ændret
- Heart of Gold bliver måske lavet om
- Spectating er godt for tiden
- CLG EU er okay
- BurntToast er en god spiller
- Spawn Karthus er the shit
- Jungle bliver ændret
- Når man danser med Elise danser andre edderkopper også
- Dennis er kendt for at vide mere om jungle
- Lol eastereggs er et godt søgeord
- LOLpro er bedre end mobafire
- For real? ja
- Rumour set fire er ikke en LOL-champion
- Amumu er en grøn champion
- Zombie brand er måske grøn
- Leona giver 1 damage mindre på champions der bruger solbriller

Hilsen PLOLG's Formand
Stud.Med. Pelle Bach-Frommer
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SÅ ER SCOREBOGEN ANNO 2012 UDKOMMET!

HUSK AT 1-5. SEMESTER SKAL SENDE DERES HOLD 

REPRÆSENTATNTER SOM SKAL TAGE MED FOR HELE 

HOLDET

UDDELINGSTIDER

Onsdag d. 14. november 16-18 på MOK, i Studenterhuset
Mandag d. 19. november 10-12 på MOK, i Studenterhuset
Onsdag d. 21. november 16-18 foran Biblioteket
Tirsdag d. 27. november 16-18 foran Biblioteket
Torsdag d. 29. november 10-12 foran Biblioteket

Venlig hilsen Scorebogsredaktionen!

basisgrupper

Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:
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