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BOGMARKED

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

Årg. 45 Nr. 15 - 30. jan.

Så er det tid til bogmarked igen! Ja medi-
cinerrådet holder i starten af dette semes-
ter BOGMARKED – nonprofit! Disse ting 
skal du vide, hvis:

DU VIL SÆLGE BØGER:
Indlevering af bøger er mulig på to dage:
Torsdag d. 31. januar kl. 16.00 – 19.00 
Mandag d. 4. februar kl. 16.00 – 18.00

Tilbagelevering af bøger/penge er: 
Torsdag d. 7. februar kl. 16.00 – 18.00
Tirsdag d. 12. februar kl. 16.00 – 18.00

DU VIL KØBE BØGER:
Selve bogmarkedet foregår:
Tirsdag 5. februar kl. 12.00-17.00 

Hvis du vil være i kø som en af de første 
når BOGMARKED åbner, skal du møde 
op ved Studenterhuset kl. 08.00 (eller før) 
d. 5/2, og få et nummer. De med numre 
vil blive lukket ind løbende når BOG-
MARKED starter kl. 12.00. 
Som tommelfingerregler plejer folk uden 
numre at kunne komme frit ind fra kl. 
14.00

MOK byder velkommen tilbage efter ferien!
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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: MedicinerRådet

Denne redaktion
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2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER
  
  

Torsdag: Sidste kolde dag i året - promise!

Fredag: Lang fredagsbar i interimklubben

Lørdag: Nogle drenge tager på skitur til Val D - YOLO

Søndag: SuperBowl i De Forenede Stater - følg med i dit 
  televisions-apparat

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: Infomøde for rusvejledning, kl 16, lok. 29.01.32

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:

241 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -91 dage
ny deadline: 121 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
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VELKOMMEN TILBAGE!

Velkommen tilbage efter en velfortjent vinterferie af varierende 
varighed, afhængig af hvem man, hvor man og hvorfor man er. 
Det sidste spørgsmål er mere af drilsk karakter, har været en 
lille brain-tease for menneskeheden gennem en del år nu og 
hvis man har svaret på det, bør man virkelig sige det.

Ikke desto mindre er alle forhåbentlig veludhvilede efter ek-
samensperiodens vinterhi og klar til et nyt forårssemester og/
eller til at indhente den forsømte mængde alkohol, som man 
skylder sine venner at indtage, fordi man har været mildt 
kedelig henover nytår.

Hvad er nyt på Panum? Ikke meget. Der bygges på pladsen 
– der brygges i klubben. Hvis man har studenteraktiverende 

undervisning i pavillionens moderne lokaler, kan man synet 
af eksotiske industriarbejdere og fremskridtet udvikle sig 
direkte for øjnene af sig. Klubben, hvis overlevelse afhænger 
af uselviske, utrættelige idealister, er stadig det bedste sted 
på Panum.

Velkommen tilbage til din yndlings-lægeudklæknings-arne og 
endnu et semester!

Nåja – og et nyt, flot skilt pryder bygningens nordlige front.

 
  Af : Erik/MOK-red på vegne af redaktionen

1337(leder) 

 Panumbyggeriet er i gang. 
Det er ingen overraskelse. Byggeriet 
har udgjort hovedemnet for utallige 
ledere i det forgangne års tid. Måske 
lidt for mange – emnet er efter-
hånden godt og grundigt udtømt. 
Men det skal skam ikke afholde 
mig fra at forsøge at gennemtæske 
samme emne i endnu en leder. 
Problemet er blot at jeg ikke ved 
helt præcist hvad jeg skal skrive om. 
Det er efterhånden ret old news med 
det byggeri. Jeg har lagt mærke til 
at de har gravet en masse på den 
gamle parkeringsplads. Og det er 
vel egentlig meget fedt. Det må jo 
betyde at det går fremad. Så meget 
at vi forhåbentlig (fingers and ears 
crossed) får lov at rykke ind i vores 
splinterny studenterklub senest d. 
1. September. Det glæder jeg mig til. 
Så skal jeg være fuld. Det skal jeg 
også være når tårnet bliver helt fær-
digt. Smadderfuld. Men der varer 
nok noget længere tid til at selve 
tårnet står færdigt. 
 Har I lagt mærke til den der 
totalt svedige kæmpe bunke jord 
mit på byggepladsen, hvor der står 
en gravko ovenpå? Det synes jeg er 
totalt sejt. Det må godt nok være 
nervepirrende at sidde i den gravko. 
Men man vænner sig vel hurtigt til 
det…. 

 Hmm…. Vejret har ellers 
været meget godt, synes jeg. Lidt 
koldt, men godt solskin og sådan 
(jeg mangler faktisk både et hal-
størklæde og en hue - hvis der er 
nogen der kan hjælpe mig ud der 
vil jeg blive ekstremt taknemlig!). 
Og så må jeg indrømme at jeg har 
glædet mig rigtig meget til semes-
terstart. Det afholdt mig dog ikke 
fra at skippe første forelæsning og 
SAU her mandag – hvem fanden går 
op i miljømedicin? Jeg synes at det 
er hyggeligere at lave MOK. Det er 
jeg faktisk smadderglad for. Det er 

hyggeligt, det er personligt og fagligt 
udfordrende, og en gang imellem får 
man lov at se de kvindelige skribent-
er uden tøj på. Og det er drengene 
på redaktionen rigtig glade for. Så 
glemmer man lidt at det er koldt 
udenfor. Og så får vi også herregod 
herregratis mad. Shizzle!

 Okay, nu skal jeg nok 
komme med nogle lederagtige hold-
ninger, bare for at forsøge at holde 
formen:

- Natalie Portman er flot
- Kobe Bryant er sårt
- Kasper Aagaards hår er kort
- På lørdag efter fredagsbaren bør 
man have det hårdt
- Nicki Minaj er lårt
- Jeg har en flot sårt skjårt’, den er 
bare lidt for kort, så den ligner lidt 
lårt

Hvis I er uenige med noget af det ov-
enstående kan I skrive en klagemail 
med mok@mok.dk

Whatevs

Hilsen Onkel PJ/MOK-red

MOK'er Down Under!
MOK vælger dette semester at bringe 
en rejseblog, fra en MOKer som har 
valgt at tage 7. semester i Sydney, 
Australien. Dette gør vi for at give de 
studerende et indtryk af, hvordan det 
er at være i klinik på den anden side 
af jorden og evt. øge folks interesse i 
udveksling.

Såeh, here goes:

Jeg sidder i skrivende stund stadigvæk 
i Danmark, på MOK-redaktionen med 
en kende tømmermænd, en upakket 
kuffert, og en flybillet til i morgen 
(tirsdag).
Jeg er meget spændt på at komme 
af sted og er glad for, at de enorme 
mængder papirarbejde langt om længe 
er overstået! Visummet kom på plads 7 
dage før afrejse, og jeg mangler stadig 
at få dækket undervisningsudgiften 
fra SU-kontoret.
Uanset hvad er det ikke en udpræget 
spændende klumme om udveksling 
denne uge, da jeg ikke er taget af sted 
endnu. Der krydses fingre for at det 
bliver mere interessant i næste uge!

Dennis /MOK-red

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

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010
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Foredrag onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30
 
Smittekilde: Modernisme
 
Jakob Fibiger Andreasen, cand.mag.
Presseansvarlig / Head of Press
Statens Museum for Kunst

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 Køben-
havn K, i Auditoriet.
Gratis adgang for alle.
Arrangør:  Dansk Medicinsk-historisk Selskab

 
Den kendte danske bakteriolog Carl Julius Salomonsen 
(1847 - 1924) var verdens første lektor i bakteriologi, 
var med til at grundlægge Statens Seruminstitut og var 
i en periode rektor for Københavns Universitet. I 1919 
gjorde han sig dog bemærket på en helt anden måde, 
da han i Medicinsk-Historisk Selskab holdt foredraget 
Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt henblik 
på de nyeste Kunstretninger. Foredraget og Salomon-
sens publikation af samme navn gav anledning til en 
heftig debat, bl.a. til udgivelsen af bogen Moderne kunst 
og sindssygdom – svar til professor Salomonsen fra 
1919. Det blev debatteret om modernismen var svindel, 
"kubisme-influenza", udtryk for en sygelig tankegang 
eller om Salomonsen og andre simpelthen manglede 
æstetisk indsigt og følelse. I foredraget beskrives bag-
grunden for Salomonsens holdninger, klimaet på kunst-
scenen frem til Salomonsens voldsomme entré, og den 
debat Salomonsens holdninger igangsatte. I foredraget 
vises bl.a. eksempler på de illustrationer Salomonsen 
brugte i sit foredrag i 1919.     

 
I bredere forstand har foredraget og debatten at gøre 
med forståelsen af modernismen og en diskussion af 
forholdet mellem kunst og psykisk sundhed og psykisk 
sygdom.    

Med venlig hilsen
Lars Ole Andersen
Medlem af bestyrelsen i 
Dansk Medicinsk-historisk Selskab 

International Corner
 
KOM OG MØD STUDERENDE FRA TOKAI 
UNIVERSITY, KANAGAWA, JAPAN.

DEN 26. FEBRUAR FRA KL. 9.15 TIL CA. 10.15 
I LOKALE 21.2.22a PÅ PANUM

Fakultetets Internationale Sektion afholder 
et arrangement for studerende, som er 
interesserede i at høre om Tokai Univer-
sity og om mulighederne for udveksling til 
Japan på et delt 4./5. semester (KA).

Mødet vil blive afholdt i lokale 21.2.22a 
mellem kl. 9.15- 10.15 den 26. februar 2013, 
hvor 10 studerende og Dr. Yoshie Kametani 
fra Tokai University, Kanagawa, Japan, 
vil holde oplæg om universitet, det japan-
ske sundhedssystem mv. Derudover vil en 
studerende, som der skal på udveksling 
i Japan i efteråret 2013 holde et oplæg 
om bl.a. det danske sundhedssystem. Der 
være mulighed for at stille spørgsmål efter 
oplæggene.

Åbningstider
Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15
     
Februar Teknisk Assistent: Demonstrator:
11. 16-21 Faiza  Thomas
14. 16-21 Alexander  
18. 2. Sem spot reeksamen 

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin: 

 
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 
Helene Lund-Sørensen 
Christine Sävervall 
 
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 

Dage Telefontid Træffetid 
Mandag 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00 
Tirsdag 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00 
Torsdag 09.00 – 12.30 09.00 – 15.00 

Studievejledningen ønsker jer velkommen på Medicin

I studievejledningen for medicin er vi 5 vejledere, som alle er lægestuderende. Vi har et per-
sonligt såvel som fagligt kendskab til uddannelsen og kender til det at være studerende og de 
problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse og studieforløb.
 
Vi er: Natasja Tholstrup Bomholdt, Sedrah Arif Butt, Christine Säverval, Helene Lund-
Sørensen og Pernille Heimdal Holm. 

Vi vejleder indenfor alle områder. Så skal du skrive en dispensationsansøgning, have gentaget 
undervisning eller på anden måde have kontakt med administrationen på Panum, er du altid 
velkommen til at kontakte os - vi har ofte hørt lige netop dit spørgsmål før, og vi ved hvordan 
du skal forholde dig, eller hvem du skal snakke med. 

I forbindelse med studiestart holder vi følgende oplæg:
 
•	 Hvis	du	lige	er	startet	på	1.	semester:	Vi	holder	en	SAU	time	med	hvert	hold,	hvor	
I kan hilse på os. Her kan du få en masse nyttig information, når du er ny studerende og skal 
til at finde rundt i tilmelding til undervisning, hjemmesider, eksamen og en masse andet. 

•	 Hvis	du	skal	i	gang	med	din	bacheloropgave:	Vi	holder	et	oplæg	d.	4.	februar	i	Ha-
derup auditoriet kl. 16.15-17.00. Oplægget indeholder tips til; at finde en god vejleder, få god 
vejledning, selve skriveprocessen og det mundtlige forsvar. 

Husk: Vi har åbent hver mandag kl. 15-19, tirsdag kl. 15-17 og torsdag kl. 09-15. Du kan altid 
booke en tid på vores hjemmeside, hvis du har brug for at snakke med os. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindelse med dit studieforløb, eller det bare 
ikke helt kører for dig, så kontakt os. Hvis du henvender dig i god tid kan vi ofte hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne.
 
Se mere på www.medicin.ku.dk/vejledning

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det… 
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Mere International Corner
STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
i efteråret 2013 eller foråret 2014
 
Overvejer du at tage et semester i udlandet i 
efteråret 2013 eller i foråret 2014 hos en af vores 
partneruniversiteter i Norden og Europa, så skal du 
huske at søge om at blive indstillet til en plads senest 
den 4. marts 2013. 
 
Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 
1., 3. og 5. semester på kandidatdelen af medicin-
studiet.
Hvortil:
Fakultetet råder over 38 Erasmus/Nordplus aftaler i 
14 forskellige lande:
 
Europa: Ansøgning til enten efteråret 2013 eller 
foråret 2014:
 
-          Belgien: Université de Bruxelles.  Sprog: 
fransk.
-          England: Keele University School of Medicine 
(ny aftale). Der er en plads på 1. semester (KA) i 
8 uger (klinisk kursus i kirurgi) i efteråret 2013. 
Sprog: engelsk
-          Frankrig: Université Pierre et Marie Curie, 
Université Paris XII (ny aftale), Université de 
Poitiers, Université de Rennes I, Université Loius 

Pasteur Strasbourg I. Sprog: fransk
-          Irland: Queens University Belfast (ny aftale). 
Der er to pladser på 1. semester (KA). Sprog: engelsk
-          Italien: Universita degli studi di Firenze, 
University of Napoli, Universita degli studi di Roma. 
Sprog: italiensk
-          Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: 
fransk
-          Spanien: Universitat de Barcelona, Universi-
dad de Málaga, Universidad de Oviedo, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Valencia. Sprog: spansk
-          Tyskland: Charité (Freie Universität Berlin 
and Humboldt-Universität zu Berlin), Universität 
Bonn, Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms 
Universität Münster. Sprog: tysk
-          Østrig: Universität Innsbruck, Universität 
Wien. Sprog: tysk
 
Norden: Hvis du vil ønsker at komme på udveksling 
til en af de nordiske lande i efteråret 2013, så skal du 
søge den 4. marts 2013, mens ansøgningsfristen for 
udveksling i foråret 2014 i Norden er 9. september 
2013.
 
-          Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, 
Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
-          Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
-          Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet, 
Tromsø universitet, universitet i Trondheim.
-          Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Stock-
holm, Uppsala, Umeå. Bemærk at det de seneste år 
ikke været muligt at komme på udveksling til vores 

partneruniversiteter i Sverige på grund af kapac-
itetsproblemer dog med undtagelse af, at du kan 
søge om en udvekslingsplads i Stockholm på et delt 
4. og 5. semester (kandidat), hvor fagene neurologi/
neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-laryngologi og 
oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen, 
eller på 5. semester (KA) i Göteborg og Linköping.
 
Hvordan:
Du kan finde information på KUnet under ”Udland-
sophold”, om hvilke semestre, det er muligt at søge 
ud på ved de enkelte udenlandske partneruniver-
siteter; hvor mange pladser, der er til hvert enkelt 
universiteter mv. Derudover kan du læse tidligere 
udvekslingsstuderendes erfaringsrapporter.
 
Ansøgningsskemaet kan du finde på SUND’s 
hjemmeside: http://sund.ku.dk/for_studerende/blan-
ketter/medicin/
 
Ansøgningsfrister:
•	 Europa:		4.	marts	2013	-	for	ophold	i	
efteråret 2013 eller foråret 2014
•	 Norden:	4	marts	2013	–	for	ophold	i	
efteråret 2013
•	 Norden:	9.	september	2013	–	for	ophold	i	
foråret 2014 

Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Eva Maryl i 
lokale 33.4.22.

Rusvejledningen anno 2013

Endnu et nyt år er startet og ventetiden er dermed 
forbi! Nu er tiden inde til at starte Rusvejledningen for 
Medicin 2013 i gang og vi har brug for dig!
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, 
som medicinstudiet kan opdrive. Intet mindre!! Og hvad 
skal disse fantastiske supermænd og wonderdamer så 
kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er 
nogle talenter, som rusvejledere bør besidde for at kunne 
leve op til opgaven.

  Man behøver ikke at:
- Kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt 
gøglerinstrument) mens man citerer døveudgaven af 
”HMS Pinafore” og frembringer en måneds madplan for 
de gæve veganere.
- Finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt
- Være officer fra jægerkorpset, der kan styre de skrigen-
de masser.

 Derimod skal man:
- Være ekstremt socialt indstillet
- Være mindst lige så interessant som dem fra Paradise 
Hotel
- Være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både 
i forberedelserne, på seminarerne og på rusturen – man 
kan ikke lave den store freerider
- Være indstillet på at bruge alle dage i de sidste 5 uger 
af sommerferien på Rusvejledningen
- Ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed 
og lyst til at lave oplæg
- Være i stand til at styre sin sladdertrang og ipodphonei-
tis.
 Datoer:
Rusvejledningen inkluderer:
To weekendseminarer
•	 8.	–	10.	marts
•	 19.	–	21.	april
Et ugeseminar:
•	 2.	–	9.	august
Og sidst, men absolut ikke mindst kulminerer det i 
rusturen:
•	 16.	–	22.	august

Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper 
møder gennem hele forløbet, dvs. en del af forårssemes-
teret og op til turene. Dette inkluderer bl.a. en som-
merhustur ca. d. 19. – 26. juli. I ugerne op til rustur og 
ugeseminar har man sine vågne timer på Panum, som 
går på forberedelse og festligheder.

Tilmelding:
I år afholder vi tre informationsmøder, hvor det er 
obligatorisk at man møder op til mindst et af dem! Efter 
møderne kan man skrive sig på en tilmeldingsliste. 
Herefter får man så tid til at tjekke sin kalender og 
tænke sig lidt om og så skal man så bekræfte sin tilmeld-
ing til ”aktiv tilmelding”. Dette gælder dog kun for de 
nye, men gamle rusvejledere er også velkomne.
Datoer for informationsmøder og aktiv tilmelding er som 
følger:
Obligatoriske informationsmøder (et af dem):
Tirsdag d. 5. februar kl. 16.00 i lokale 29.01.32
Torsdag d. 7. februar kl. 16.00 i lokale 29.01.32
Mandag d. 11. februar kl. 15.00 i Teilum B
Aktiv tilmelding (bekræftelse af tilmelding):
Tirsdag d. 12. februar kl. 16 – 17 foran Tør Studiesal
Onsdag d. 13. februar kl. 16 – 17 foran Tør Studiesal

Herudover har vi nogle obligatoriske såkaldte stormøder 
i Studenterklubben, hvor alle rusvejlederne er samlet:
Første stormøde: Onsdag d. 13. februar kl. 20.00 - ?
Andet stormøde: Tirsdag d. 30. april kl. 20.00 - ?
Tredje og afsluttende stormøde: Onsdag d. 25. september 
kl. 20.00.

Vi glæder os til at se jer!
Mvh OvervintringsGruppen



66  
Åbningstider for våd  studiesal 18.01.42 

28 januar –  1 Marts 
- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man.d.25           
Tirs.d.26           
Ons. d.27     CK CK CK CK CC CC 
Tor. d.28        JG JG JG 
Fre. d.1           

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

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

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Man. d.18        JG JG JG 
Tirs. d.19         CC CC 
Ons. d.20           
Tor. d.21           
Fre. d.22       JG JG JG  

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.28       CK CK   
Tirs. d.29       CC CC CC  
Ons. d.30       CK CK CK CK 
Tor. d.31           
Fre. d.1           

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.4         CC CC 
Tirs. d.5           
Ons. d.6  CC CC CC CC CK CK CK CK CK 
Tor. d.7         CC CC 
Fre. d.8           

Studietilbud
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Anmeldelse af "Medicin" og "Kirurgi"
Af Jonas/MOK-red

Disclaimer: Jeg er en del af FADL’s repræsent-
antskab, og eftersom FADL ejer forlaget, kunne 
jeg muligvis fremstå en smule biased i forhold 
til anmeldelse af bøgerne. Jeg har dog forsøgt at 
forholde mig så neutralt som muligt. Ud over dette 
har jeg siddet i studienævnet i 2 år og været med 
til at planlægge de nye studieordninger på bachelor 
og kandidat. Dermed har jeg en del erfaring med, 
hvilket niveau der forventes på de forskellige se-
mestre og i denne forbindelse, hvilke lærebøger som 
er relevante i forhold til diverse semestre. Jeg har 
i øvrigt kun læst fagene relevante for 8. semester, 
hvilket vil sige: mave-tarm-kirurgi, karkirurgi, tho-
raxkirurgi, plastikkirurgi, urologi, kardiologi, nef-
rologi, hæmatologi, gastroenterologi og hepatologi. 
Jeg har i den forbindelse forhørt mig hos en række 
6.-semesterstuderende, som har læst de resterende 
fag i medicin og kirurgi, og de har givet mig ret i mine 
betragtninger, hvorfor jeg mener, at man kan betragte 
denne anmeldelse som gældende for alt indholdet.

Opbygning og Design: Bøgernes opbygning følger 
ligesom de alle andre kliniske lærebøger specialerne, 
og har under hver enkelt sygdom en klassisk opbygn-
ing med definition, ætiologi, patologi, diagnose osv. 
Dette er naturligvis meget godt, og det er overskue-
ligt, hvis man hurtigt skal danne sig et overblik over 
en given sygdom. 
Bøgernes design er virkelig lækkert. Det er rart for 
øjnene at læse i bøgerne, og selve omslaget er også flot 
og simpelt opbygget – de ser flotte ud på kaminhylden.

Indhold: Sproget er skrevet letlæseleligt og med 
en tilpas vekslen mellem danske og latinske verber. 
Indholdet er på et niveau og med en formulering, der 
gør, at jeg synes den er ideel til medicinstuderende 
og basislæger. Selve detaljegraden, som må siges 
at være noget af det vigtigste for de fleste medicin-
studerende, er ret god, idet de fleste sygdomme er 
beskrevet i en sådan grad, at man kan besvare eksa-
mensspørgsmålene sufficient. Det er klart, at meget 
sjældne sygdomme ikke er særligt velbeskrevne, men 
det gør efter min mening heller ikke noget, da de 
netop er så sjældne, at det ikke er relevant at kende 
til dem. Den klassiske ”wall of text” man kender fra 
kompendiet er stort set ikke at finde i bøgerne, da der 
er en god vekslen mellem tekst, figurer og overskrift-
er, som gør læsningen mere overskuelig. De to bøger 
overlapper her og der, og det er også godt, fordi man 
skal kunne læse hver bog for sig, men det kunne være 
fedt, hvis de henviste til hinandens kapitler og den 
medicinske/kirurgiske behandling af en given sygdom.
Der er nogle mindre fejl i bøgerne (stavefejl, et par fejl 
i figurer, etc), som dog ikke er specielt forstyrrende 
for ens læsning, da man sagtens kan gennemskue, at 
der skal stå ”puls” i stedet for ”plus” osv. Der er dog 
et springende punkt, som redaktørerne beklageligvis 
ikke har fået med; nemlig differentialdiagnoser. 

Det er rigtig ærgerligt, da det er et ofte stillet eksa-
mensspørgsmål.
Grafisk: Her var jeg nok allermest imponeret. De to 
bøger, og særligt kirurgibogen er VIRKELIG flot illus-
treret med billeder, figurer og grafer, der er placeret 
godt i forhold til henvisende tekst.

Relevans for studiet sammenlignet med andre 
lærebøger: Et afgørende punkt er altid, hvilke bøger 
der er bedst til et pågældende semester. Her er der 
efter min opfattelse 3 danske værker, som kan være 
relevante i medicin og kirurgi, nemlig medicinsk og 
kirurgisk kompendium, basisbogen og så de to oven-
nævnte ”medicin” og ”kirurgi”. Her har de studer-
ende tidligere læst kirurgi efter basisbogen og medicin 
enten efter basisbogen eller medicinsk kompendium. 
Jeg har selv tidligere læst efter basisbogen, fordi jeg 
simpelthen ikke kunne overskue at læse så meget i 
kompendiet, og jeg vil mene, at ”medicin” lægger et 
niveau, som er godt nok i forhold til både at bestå 
eksamen og blive en god læge. Mange forelæsere me-
ner dog fortsat, at de studerende bør læse medicinsk 
kompendium, men jeg mener, at det er både dyrt og 
unødvendigt og en investering, man bør gemme til 
man er blevet læge. 
I kirurgi har jeg tidligere fået anbefalet at læse basis-
bogen af forelæsere, men der synes jeg, at ”kirurgi” 
giver både mere overblik og bedre forståelse. Dog er 
det en tung, men fornuftig omgang at komme ig-
ennem på 8. semester.

Sammenfattet: Disse to velformulerede værker har 
været en mangelvare på studiet, og med deres ca. 1200 
sider pr stk. er det også en fair pris på omkring 900,- 
sammenlignet med prisen på fx medicinsk kompendi-
um. Jeg vil bestemt anbefale folk at købe dem. Med de 
små fejl og en enkelt generel mangel på differentialdi-
agnoser, ryger den samlede karakter op på:

 4,5 ud af 6 hoveder

Boganmeldelse
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Vil du være et skridt foran på 7. semester, optage dine 2 første journaler 
og få erfaringer der kan bruges ved din afsluttende eksamen?

Så meld dig til forskningsprojekt omkring Virtuelle Patienter på CEKU i februar 2013! Vi skal bruge ca 150 
7. semester (F13) stud.med.'er, der har læst alle semestre på KU.
På CEKU har vi fået midler til at teste forskellige former for læring fra virtuelle patienter vha et internet-
baseret program, det ville være brandærgerligt ikke at få det bedste studie ud af det, derfor har vi brug DIG! 
Projektet vil give dig erfaringer, der er relevante for dine kommende klinikophold; du skal arbejde med 
medicinske cases, du vil derfor få praktisk erfaring med anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse kort 
tid efter kurset i objektiv undersøgelse og optage dine 2 første journaler. Så du vil være godt forberedt på 
dine klinikophold og klædt bedre på til eksamen ved afslutning af semestret.
Krav: 
•	 Du	skal	have	læst	ALLE	foregående	semestre	på	Københavns	Universitet.
•	 Du	skal	have	egen	bærbar	computer	med	fungerende	adgang	til	internet	(der	er	eduroam	i	Teilum	
bygningen)
•	 DAG	1:	Du	skal	bruge	1,5	time	før	eller	efter	dit	kursus	i	objektiv	undersøgelse	på	at	blive	intro-
duceret til virtuel patient programmet. Har du undervisning i obj. us. kl 8-13 vil intro være fra kl 13-14.30, 
har du undervisning kl 13-18 vil intro være kl 11.30-13 i Teilumbygningen. Samme dag skal du besvare en 
Multiple Choice Opgave i medicinske spørgsmål. Du skal have din egen computer med på denne dag.
•	 I	den	følgende	uge	skal	du	selv	løse	4	medicinske	cases	vha	det	virtuelle	internetbaserede	patientpro-
gram, du må bruge alle former for hjælpemidler. Det vil tage ca 4-10 timer. 
•	 Dag	2:	Efter	ca	en	uge	skal	du	optage	anamnese,	foretage	objektiv	undersøgelse	og	skriver	journal	på	
2 simulerede patienter på CEKU, Teilumbygningen. Det tager ca 3 timer og vil hovedsagligt foregå efter kl 
16, se skema nedenfor. 
Du skal have din egen computer med på denne dag. 
Patientsamtaler og objektive undersøgelser vil blive videofilmet og vurderet af CEKUs forskningsmedarbej-
dere, der deltager i projektet, når projektdata er færdigbearbejdet vil data blive destrueret. Ingen resultater 
fra det endelige projekt vil kunne henføres til din person.
Du vil modtage en kompensation på 400kr.
Find dit hold nr (svt objektiv kurset) og vælg dato(’er) for Dag 2 i yderste højre kolonne, angiv gerne flere 
dage og evt tidsinterval, så vi kan lægge det store puslespil for dagene ;o) 

Dag 1 Dato Hold nr Dag 2 (ca 2,5 timer i nedenstående tidsinterval)
Rul 1 29-jan 1,2 og 3 kl 13-14.30. 4,10 og 12 kl 11.30-13 Rul 1
8/2 kl 15-21
9 og 10/2 kl 10-16 
  31-jan 7 kl 13-14.30 
  01-feb 8,9 og 11 kl 13-14.30. 5 og 6 kl 11.30-13 
Rul 2 07-feb 21,24 og 25 kl 13-14.30. 18,19 og 20 kl 11.30-13 Rul 2
13,14 og 15/2 kl 15-21

  08-feb 14,15 og 16 kl 13-14.30. 17,22 og 23 kl 11.30-13 
Rul 3 18-feb 27,28,29 kl 13-14.30. 30,35 og 36 kl 11.30-13 Rul 3
25/2 kl 15-21
26 og 27/2 kl 16-21
  20-feb 33 kl 13-14.30 
  21-feb 34,37 og 38 kl 13-14.30. 31 og 32 kl 11.30-13 

Tilmelding efter først til mølle princippet (med navn, holdnr, mail, mobilnr og angivelse af hvilke relevante 
dage (evt tidsintervaller) du kan optage journal) til: 

Rikke Malene Grønholm Jepsen, Forskningsassistent og Læge CEKU, 
Mail: rikke.malene.h.g.jepsen@regionh.dk
tlf: 27209007.

Stud.med. på 6. semester eller 
senere med interesse i forskning?

I forbindelse med et planlagt nationalt reg-
isterforskningsprojekt i samarbejde mellem 
Gastroenheden, Herlev Hospital og Afdeling for 
Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Insti-
tut, omkring behandlingen og prognosen af en 
sjælden, kompliceret ekstraintestinal diagnose til 
inflammatorisk tarmsygdom (dvs. colitis ulcerosa 
og Crohns sygdom), søges en student med inter-
esse for forskning. Projektet vil give mulighed for 
et skolarstipendiat.

Nærmere henvendelse til
Professor, overlæge, dr. med. Ole Haagen Nielsen 
Gastroenheden, Herlev Hospital,
telefon 38 68 36 21 
e-mail ole.haagen.nielsen@regionh.dk 

senest d. 8. februar 2013.

Forskningsstipendier

Gigtforeningen har 2 forskningsstipendier til 
besættelse. Ansøgningsfrist er 1. februar 2013.

Forskningsstipendierne er ledige til besættelse pr. 
1. april 2013 eller snarest derefter. Der tildeles 1 
års løn med mulighed for at søge om 1 års forlæn-
gelse. Der gives således max 2 års løn. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes ele-
ktronisk via 'Søg støtte til forskning' på www.
gigtforeningen.dk/forskning. Her findes også 
ansøgnings- og bevillingsbetingelser. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thors-
eng, tlf. 39 77 80 67 eller 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 1. februar 
2013.

Læsemakker til kandidaten søges

Hej
Jeg har læst min bachelor i medicin på Århus 
Universitet, og søger derfor en læsemakker til 
kandidaten på KU fra forårs-semesteret 2013.
Jeg er oprindeligt fra Sjælland, så ingen grund til 
at frygte, at vores møder bliver på jysk 
Jeg kan tilbyde et effektivt og engageret læsem-
akkerskab med godt humør, hvis vi begge føler 
for det...

Så hvis du eller din gruppe mangler et friskt pust, 
så kontakt mig på
mail; mgx502@alumni.ku.dk, 
så vi kan mødes og forventnings-afstemme og 
lære hinanden bedre at kende

Jeg ser frem til at høre fra dig/jer.

Hilsen Pernille
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Teknisk Assistent (TA) søges til 
Mikroskopisk Studiesal 

Arbejdet som TA består i at åbne/lukke Mikrosko-
pisk Studiesal (Undervisningslokalerne 15.2.15 
og 15.2.23), løse diverse praktiske opgaver såsom 
vedligeholdelse af mikroskoper, oprydning osv. 
på salen samt – i det omfang man vil – hjælpe de 
studerende med at spotte. 

Der er pt. ansat 2 tekniske assistenter samt 2 
demonstratorer. Det drejer sig om ca. 35 timer 
fordelt udover hvert semester. 
Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på 
studiet, men ellers kræves der ingen særlige 
forudsætninger end fleksibilitet og godt humør. 

Din ansættelse sker i forhold til overenskomsten 
mellem SUL/FADL. 
Timeløn: 152,27 kr. + feriepenge, opstart med 
oplæring i marts måned 2013 (aftales nærmere).
Ansøgningsskema kan afhentes i StudieService-
Centeret, Pavillonen, lokale 42.0.01. Ansøgnings-
frist: Onsdag d. 20. februar 2013 kl. 12.00

Med venlig hilsen
Pia Keller, StudieServiceCenter

Studiejob på Bispebjerg Hospitals 
hjerteafdeling.
- i et ungt og dynamisk forskningsmiljø

Bispebjerg Hospitals hjerteafdeling søger en 
medicinstuderende på kandidat-delen til journal-
gennemgang og andre forskningsrelaterede 
opgaver i forbindelse med AddHope2-studiet. 
AddHope2 studiet undersøger effekten af GLP-1 
analogen liraglutide (Victoza) på hjertepatienter 
med nyopdaget type 2 diabetes.

I den sammenhæng er der brug for en ekstra 
hånd med journalscreening og rekruttering af nye 
patienter. Du kommer til at være en del af et ungt 
og dynamisk team, bestående af to PhD studer-
ende og en fuldtids forskningsårsstuderende. 
Dette er en god mulighed for at få et indblik i 
arbejdsgangen i et klinisk studie.

Jobbet er 12-15 timer ugentligt og arbejdstiden 
er fleksibel. Ansættelsen varer 2 måneder, med 
mulighed for en måneds forlængelse. Løn efter 
aftale.

Tiltrædelse snarest.

For yderligere information om stillingen kontakt:
Malene Klit
Email: Malene.klit@gmail.com
Mobil: 25 37 19 29

Hjælp til videnskabeligt projekt 
søges
- stud med'er til traume blødnings studie

I forbindelse med et studie af koagulopati 
(blødningsforstyrelser) hos blødende traumepa-
tienter søges 2-3 stud. med.'er til at hjælpe med 
blodprøvehåndtering og kørsel af analyser på 
Rigshpospitalet. 
Opgaven er at indgå i et døgndækkende vagthold 
som starter priomo 2013, men forud for dette vil 
der være nogle dages oplæring m.v. Der vil blive 
kompenseres økonomisk, samt være mulighed for 
at arbejde videre med egne data eller projekt, men 
dette efter aftale.

Send mail med kort ansøgning hvis du er inter-
esseret til stensballe@rh.dk 

For yderligere info kontakt Jakob Stensballe (mob 
27538687)Blodbanken og ANOP, HOC, 
Rigshospitalet. 

Med venlig hilsen
Jakob Stensballe
Afdelingslæge, Ph.D.
Anæstesi og operationsklinikken, HOC
     &
Transfusionsmedicinsk Enhed, Blodbanken
Rigshospitalet
Tlf: +45 3545 8587
Mob: +45 2753 8687

annoncer

Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat 
 

Stillingen: 

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger en dedikeret scholarstipendiat i forbindelse med opstart af 
2 nye multicenter studier. Dine arbejdsopgaver bliver at bidrage til opstart og koordinering af 2 kliniske 
randomiserede kirurgiske projekter. Projekterne omhandler en ny og uafprøvet teknik til operation af 
lyskebrok. Der vil være ca. 5-7 danske centre involveret i projekterne og der vil inklusive dig være tilknyttet 
4 ansatte fra CPO til projekterne. Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af de deltagende 
centre i Danmark. Sporadisk rejseaktivitet til de deltagende centre i Danmark må påregnes. 

Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, som kan 
tilbydes, men du vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og dette aftales hurtigt muligst i 
ansættelsen. Du tilbydes ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i 
løbet af ansættelsen.  

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt, som er finansieret, og der skal således ikke bruges tid på 
at søge lønmidler. Stillingen har en varighed på 12 måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/9 - 2013 

 

Den ideelle ansøger: 

- Er medicinstuderende på kandidat-delen  
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter 

Om CPO: 

Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet 
Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har 26 ansatte og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk 
forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det 
forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup 
fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk 
forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.  

Ansøgning: 

Kort ansøgning samt CV sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 1/3 -2013. Herefter foretages 
samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere om CPO på: http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark 

 

Yderligere information:  

Læge, ph.d.studerende Jakob Burcharth. Email: jakobburcharth@gmail.com, telefon: 26 27 26 62. 

Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg 

Medicinstuderende søges

Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 3 ½ 
år, der på grund af en genfejl er multihandicappet 
og har epilepsi.

Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstu-
derende, der vil være med til at give Frederik de 
bedst mulige betingelser for at trives godt.
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der 
er bus til døren. Vi bor i meget dejlige omgivelser 
og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven 
og ved vandet. 

Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, 
således at du først kommer til at passe ham alene, 
når du føler dig tryg hermed. I oplæringsperioden 
forestiller vi os, at du kommer hos os ca. 3 timer 
pr. uge. Vores behov vil varierer, men der vil på 
sigt blive mulighed for nattevagter.

Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige 
dreng, bedes du kontakte: 

Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93
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Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske 
Selskab (SATS) igen det populære kursus i "Akut Patient"
Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? 

- Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 9. + 10. feb. på DIMS på Herlev Hospital. Lørdag kl. 8.45 – 17 og søndag kl. 
9-17.15 ca.

På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, trænet hjertestop 
gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte tilstande og 
efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med’er eller yngre læger og som 
alle har stor erfaring med simulation og undervisning.

På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, således får du 
selv syn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et hint om hvad du skal hjem og blive 
endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både kursus og undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive det på www.
sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetaling på 150 kr., som dækker underviserudgifter samt udgifter til at holde 
dit blodsukker oppe!

Vi sørger for mad og drikke begge dage - uhm!
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Tilmelding åbner d. 28 jan. kl. 16 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Basisgruppen GO afholder Semes-
ter Kick Off møde for nye og gamle 
torsdag d. 14/2 kl. 16. 
Mere information følger senere om 
lokalet vi skal være i. Kom og hør 
hvad vi laver i GO og hvilke ar-
rangementer vi afholder i foråret 
2013. Vi sætter forskellige stande 
op så du kan øve dig i at vurdere 
post partum blødning mv. Du kan 
desuden vinde et gratis medlem-
skab af GO hvis du klarer dig 
igennem vores quiz. Du kan også 
læse mere på Facebook: GO – 
Gruppen for medicinstuderende 
med interesse i gynækologi og 
obstetrik.
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Drømmer du om et klinikophold på Grønland? 
IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold på Grønland af én måneds 
varighed for medicinstuderende, der har bestået 8. semester. 

Vi kan tilbyde nedenstående ophold for 2013-2014: 

Sygehus Pladser/md. Periode Logi Kost 
DIH, Nuuk 2 Juli 2013 og august 2013 ? ? 
Lægeklinikken, 
Nuuk 

2 15. juli – 15. august Nej Nej 

Maniitsoq 1 April 2013 – marts 2014 Ja Nej 
Uummannaq 1 April 2013, juli 2013 og 

august 2013 
Ja Ja 

Ilulissat 2 April 2013 – oktober 2013 Ja Nej 
Aasiaat 2 

(1*) 
April 2013 – marts 2014 
(Maj 2013*) 

Nej Nej 

Qasigiannguit 1 April 2013 – juni 2013 
August 2013 – marts 2014 

Nej Nej 

Qeqertarsuaq 1 April 2013 – juni 2013 
August 2013 – marts 2014 

Nej Nej 

Sisimiut 2 April 2013 og juli 2013 Ja Ja 
 

Sidste frist for ansøgning er kl. 12:00 den 11. februar 2013. 

Hent ansøgningsskema og læs mere på imcc.dk. 

Informationsmøde afholdes i starten af 2013 

Spørgsmål sendes til greenland@imcc.dk 
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Velkommen til et nyt semester i 
PUFF 

PUFF plejer at holde månedsmøde hver første tirsdag 
i måneden, hvor du altid har mulighed for at snakke 
med nogle af vores medlemmer om deres erfaringer 
med prægraduat forskning. Derudover afholder vi en 
masse spændende foredrag, workshops og kurser. Du 
kan holde dig opdateret her i bladet eller på puffnet.
dk, hvor du også finder diverse jobopslag og brugbare 
tips til at komme godt i gang med at forske. 

Mvh, 
PUFFs bestyrelse

Studentermedhjælpere til Grundforskningsfondens 
Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA)

Ansøgningsfrist: 07. februar 2013
Vi søger 2 medicinstuderende til at udføre telefon-
interviews på et projekt om effekterne af Calmette-
vaccinationer.   

Om CVIVA  CVIVA´s ambition er at dokumentere 
disse effekter for at optimere brugen af vaccinationer 
og udforske de underliggende biologiske mekanismer.   

Om Calmette-studiet  BCG-vaccinen mod tuberku-
lose, også kaldet Calmette, kan muligvis have en 
positiv effekt på immunforsvaret, så vaccinerede 
børn får færre infektioner og allergiske sygdomme. 
Vi iværksætter nu et stort kontrolleret studie, også 
kaldet Calmette-studiet (www.calmette-studiet.dk), 
Formålet med studiet er at undersøge, om børn, 
der har fået Calmette-vaccinen kort efter fødslen, 
bliver mindre syge. For at opnå sikre resultater, vil 
4300 børn deltage i studiet. Halvdelen af børnene 
vil efter lodtrækning blive vaccineret inden for en 
uge efter fødslen, og den anden halvdel vil ikke blive 
vaccineret. Alle børn, der indgår i forsøget, vil blive 
fulgt i op til 2 år efter fødslen, bl.a. med telefonin-
terview.   Til at hjælpe med at gennemføre studiet 
søger vi 2 studentermedhjælpere som timelønnede 
telefoninterviewere.   

Dine kvalifikationer   
•	Vi	forventer,	at	du	er	medicinstuderende	på	kandi-
datuddannelsen.  
•	Derudover	taler	og	skriver	du	flydende	dansk	og	
kan arbejde på fleksible tidspunkter.  
•	Vi	lægger	desuden	vægt	på,	at	du	er	selvstændig,	
pålidelig og yderst grundig i dit arbejde.   

Vi tilbyder  Gode muligheder for at snuse til et spæn-
dende forskningsprojekt sammen med et dedikeret og 
ambitiøst forskerteam ved et nyt ambitiøst Grundfor-
skningscenter.   

Løn- og ansættelsesvilkår  Arbejdstiden vil blive 15 
timer om ugen per studerende med start den 15. feb-
ruar 2013 eller snarest muligt derefter.  Stillingerne 
er tidsbegrænset til 1 år, og ansættelse sker i henhold 
til den til enhver tid gældende overenskomst mellem 
HK-stat og Finansministeriet.   

Vil du vide mere  Du kan få yderligere information 
ved henvendelse til ph.d.-studerende Jesper Kjær-
gaard på tlf. 3545 6797   

Er du interesseret?  Så send os din ansøgning og CV 
senest den 7. februar 2013 via www.ssi.dk/job.

SATS månedsmøde 

Onsdag d. 13. Februar kl. 16.15
i loungen i studenterhuset

Dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
Det har været juleferie. 
Akut patient d. 9. – 10. februar

3. Nyt fra udvalg:
Traumedage 2013 – nu kommer der for alvor i 
gang i planlægningen!

4.Arrangementer 2013
Hvordan går det med de kurser og foredrag, som 
der blev besluttet på sidste månedsmøde?

5.Eventuelt.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet på 50 kr. 
om året giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer.

Sexekspressens månedsmøde og vinterseminar

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

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 seksualundervisn-
ing 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 undervisning i anatomi, kønssyg-
domme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homosek-
sualitet og meget mere.

Synes du dette lyder som noget, du har lyst til, så besøg vores 
månedsmøde torsdag d. 7. februar kl. 17 i studenterhuset ved Panum

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

!SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Sexekspressens årlige vinterseminar finder sted fredag d. 8. marts til 
søndag d. 10. marts, og du er mere end velkommen. Weekenden vil 
bestå af et lærerigt oplæg, undervisning af nye og socialt samvær med 
medicinstuderende fra alle semestertrin. Hold øje med næste uges 
MOK, hvor der vil være mere information.

Sexekspressen - “Panums Hyggeligste Basisgruppe”
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Hjælp til alle der har bestået 2. semester
MOK bringer her en lidt halvgammel nyhed, der ikke har betydning 
for medicinstuderende, der HAR bestået 2. semesters kursus i cellens 
kemiske komponenter. 

Forskere på Cambridge University påstår, at de har set fire-strenget 
DNA i humane celler for første gang. Det berømte "livsmolekyle" har 
fået et par ekstra sporer og er muligvis til stede i menneske-celler på 
en måde der relaterer cancer.

Dette fund har højst sandsynlig ingen indvirkning på medicin-studiet 
hvis man er nået længere end cellebiologien. No worries.

mangelfuld hjælp til medicinstuder-
ende på 1. og 2. semester.

Hvis man lige er startet på studiet eller måske har holdt forskningsår 
efter første, skal man lige passe på at man ikke lærer noget forkert, 
når det kommer til arve-anlægget. Det styrer man selv. Det er heller ikke sikkert, at det er rigtigt. 

Men at læse noget, man ved er forkert, må være en smule irriterende.

Her er et billede fra Skotland.
 
        Af: Erik/MOK-red

Okay, et nyt år er lige begyndt, og jeg deler gavmildt 
ud af min visdom; tillad mig at præsentere:

'Hvordan man bryder kontakten over 
sms, uden det bliver akavet'
Ofte vil du, dreng/pige ende i den situation, at en 
person af vilkårligt køn (da du jo er sygt sWag og har 
über-appeal) ikke vil give dig fred.
Jeg vil i dag demonstrere, hvordan man kan stoppe 
den trættende korrespondance, uden at nogen får 
følelser i klemme. Vi begynder midt i dialogen, som 
f.eks. kunne omhandle din beundrers sjove iagttagelser 
fra hverdagen:

Flirt: "Bla, bla, hihi!"
Dig: "Hehe, ja det er ret sjovt."
Det er afgørende, at du udviser apati, da dette får din 
fan til at blive frustreret og dermed vise mere interesse, 
hvilket i sidste ende gør joken sjovere for dig.

Vi bemærker, at den forelskede bliver mere insister-
ende:
Flirt: "Bla bla, 10hi."
Dig: "Hehe, jep."
Igen beholder du den kølige nonchalance, som er kilde 
til endnu mere frustration for din gene. Han/hun vil 
blive insisterende:

Flirt: "Bla, f9s?"
Dig: "Nej, jeg er lige i kirke, jeg svarer senere."
Demonstrer din sociale værdi SAMT moralske overle-
genhed ved at påpege, at du hænger ud med de seje, 
truende protestanter. Din frille vil ikke finde sig i 
afvisningen og når nu det niveau af besættelse, hvor 
det vil være sjovest for dig at afvise denne:

Flirt: "Bla! Bla-ah!?"
Dig: "Wow, babe! Vidste du, at der er bjørne som præster 
i danske kirk"

Afbryd din besked midt i sætningen, da det jo netop 
vil få det til at se ud som om, du var ved at skrive om 
awesome bjørnepræster, da du blev overfaldet af en af 
disse og kom til at sende beskeden for tidligt i det eft-
erfølgende håndgemæng. Bemærk i øvrigt genistregen, 
da du kaldte flirten for 'babe' - denne vil for eftertiden 
tænke, at vedkommende havde en chance hos dig og 
derfor opfatte dig som 'the one who got away.'

Fra nu af skal du blot ignorere yderligere vrøvl fra din 
tidligere stalker, mens du nyder dit martyrium.
Skulle du møde den forelskede i virkeligheden, fortæller 
du bare, at du ved et mirakel overlevede, hvorefter 
du genoptager kontakten og derefter gentager joken.

Værs'go,
Simon's Anti-Datingservice / SAD

basigrupper/gøgl
Kære Medicinstuderende..

Velkommen tilbage fra ski-, eksamensdruk- og reeksamenslæsemarathon-ture til alle jer gamle 
numsehuller!

Og velkommen til Panum til de nye, friske studerende og velkommen til Studenterklubben - 
Danmarks sociale Mecca midt i Kongens København og for tiden placeret som "Interim-klub" 
for enden af vandregangen på Panum-Instituttet mod Blegdamsvej. 

Studenterklubben tilbyder dagligt kaffe til 1 kr. og hyggelige omgivelser til læsepauser, efter-
middagsøl og kissemisse. Klubben er styret af frivillige studerende fra medicinstudiet, kaldet 
Husgruppen (HG), og det er frit for alle at være med. 

Det er også Studenterklubben der afholder de legendariske fredagsbarer for medicinstudiet - 
og den første for semestret er allerede: 

Fredagsbar d. 1/2!!! 

Fredagsbaren starter kl. 11 og al ind- og udgang foregår via Blegdamsvej - man kan derfor ikke 
komme ind til resten af Panum fra interimklubben, ej heller efter lukketid! 

For at komme ind til fredagsbaren skal du have gyldigt studiekort til Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, have printet dine optagelsespapirer ELLER holde i hånden med en med en 
sådan identifikation da man må have een gæst med per 
studiekort/optagelsespapir.

Du kan også være en del af den fantastiske HusGruppe, 
alt du behøver at gøre, er at møde op til HG-intro enten

Mandag d. 11/2 eller d. 18/2 kl. 15.30. 

Du vil her blive introduceret til hvad det vil sige at 
være en del af HusGruppen, og efterfølgende nyde et 
måltid mad på klubbens regning.

Vi glæder os til at se dig til fredagsbaren og i Stu-
denterklubben til endnu et fedt semester!

YOLO, 

HusGruppen
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Okay, I fulgte mine råd vedr. afbrydelse af korre-
spondance med en lidt for stor fan, men det har 
ikke været tilstrækkeligt! Jeres beundrer holder 
ved og er om noget endnu mere fascineret, efter 
I har demonstreret jeres enorme vid og fantasi 
ved ’bjørneundskyldningen’ (en fantasi, som 

– hvad både vi og din amourøse ven ved – kan 
overføres direkte til soveværelset). Tillad mig at 

præsentere:

’Hvordan man slipper af med sin 
genstridige stalker’

Lad os hoppe lige ind i det, din situation er 
trods alt presset og stresset. Det første skridt i 
processen er at gøre din stalker bevidst om, at 
du rent faktisk ved, denne er en stalker. Dette 
er heldigvis ret let. En af de mange aftener, hvor 
du alligevel befinder dig foran din forfølgers hus 
eller lejlighed med en kikkert, en telefon, en 
varm trenchcoat og intet andet, venter du, til du 
kan se den person, som grænseoverskridende 
nægter at lade dig være i fred. Han eller hun 
går formodentligt rundt i sit undertøj, da det jo 
trods alt er sent om aftenen – det er nemlig her, 
at frustrerende stalkere er mest aktive.

Tag din handy smartphone; en iPhone eller 
Galaxy S3 er mest egnet til formålet, da de 
begge har et glimrende kamera, snup et billede 
af din næsten-farlige elsker, mens denne tager 
opvasken eller drikker et glas vand før sengetid. 
Sørg i øvrigt for, at du bruger et pre-paid sim-
kort til telefonen, så du ikke kan spores. Send 
billedet til personens telefon; nummeret har du 
fra Facebook/De Gule Sider/eller overhørt fra 
din stalker, mens denne bevidst har nævnt det 
i samtale med en ven, mens du har stået tæt på 
– et klassisk trick for usikre personer, som ikke 
direkte tør give en sit nummer. Akkompagner 
billedet med teksten: 'Du ser godt ud i undertøj.' 
Dette vil have den ønskede effekt, da lurere 
generelt bedst kan lide at være dem, som har 
stalker-bukserne på. Som forventet vil du kort 

efter modtage et passioneret og lidenskabeligt svar fra personen:

'Lad mig så være dit klamme svin!' Bom bom. Det går allerede 
strygende. Ha’ i øvrigt in mente, at det ikke er første gang, du er 
ved at skræmme din stalker væk, så efterhånden vil din P.E.T.-
agtige forfølger være godt træt af ikke at være den, som voyeur-
istisk overvåger dig og ikke omvendt. Men du er ikke helt færdig. 
For at nagle dit budskab fast; navnlig at du er træt af ikke at 
blive ladet være i fred, ringer du til personen. Men kommuniker 
ikke, som du ville med andre mennesker – det er nødvendigt, at 
du kommunikerer på et niveau, som stalkeren kan forstå: Med 
hans eller hendes egen sprogkode.

”Ja?” lyder det tøvende og usikkert fra den anden ende af linien. 
Svar ikke, lad din stalker lege gætteleg et øjeblik. ”Hallo? Klok-
ken er halv et, og du ringer fra hemmeligt nr. Jeg vil gerne bare 
i seng.” Der var kodeordet – din forfølger vil ”i seng” – det er nu 
du slår til, og med en højlydt stønnen ind i røret, understreger 
du, at din aficionado skal holde sig væk. ”Nej, ikke dig igen! Jeg 
ringer efter politiet!” din stalker pirrer dig men skal ikke prøve at 
vende din vending af sit våben mod dig igen. Røret bliver knaldet 
på, og du er et skridt nærmere dit mål; velsignet fred. Ring straks 
op igen og gentag processen til telefonen bliver slået fra. Klokken 
er nu halv fire, og du har gjort en glimrende nats arbejde i din 
søgen efter ro og privatliv. Gå hjem og sov; du har fortjent det.

Næste morgen vågner du ved blidt varmende solstrejf på 
dine øjenlåg. Du åbner missende dine øjne men registrerer, at 
solstråler sjældent er blå og blinkende. Fra hoveddøren lyder en 
hård banken efterfulgt af en autoritær stemme: ”Vi ved du er 
derinde, luk døren op.” Du bliver hurtigt frisk og snupper din 
telefon fra aftenen før for at tjekke klokken. Med ét går det op for 
dig, at du aldrig fik skiftet simkortet, og at din beundrer har gjort 
det utænkelige: Bekendt sine gerninger til politiet, som nu er 
kommet for at hjælpe dig med at føre din sag. Du åbner døren og 
bliver fulgt til stationen. Succes. Nu får du fred.

Værsgo’
Simon’s Anti-Datingservice / SAD

semesterstartskryds og gøgl

HENAD:
 
4. Populær forkortelse for sensorisk 
udløste potentialer 
6. Beta-2 adrenerg agonist. Bronkiedi-
laterende 
8. Rødligt udslæt på glans penis 
11. Sygdom, som medfører nedsat 
knoglestyrke og dermed øget risiko for 
frakturer 
14. Der er 4 kardinalvæsker (jo der er!): 
blod, gul galde, sort galde og..... 
16. Muskler er enten brankialderiverede 
eller...... 
19. Anna David synger dette meget 
meget slemme ord 
21. Denne infektion kan give skarpe 
brystsmerter, og evt. findes gnidn-
ingslyd ved stetoskopi 
22. Blege conjunctiva er tegn på.... 
23. Vigtigt lægemiddel i behandlingen af 
akut lungeødem 
25. Meget, meget, meget bredspektret 
beta-laktam-holdigt antibiotikum 
28. Denne nerve innerverer m. pronator 
teres 
29. Dette bandeord kan man evt. ud-
bryde hvis man støder tåen mod eksem-
pelvis et bordben, eller en hund 
30. Stærk peberrodspasta, som rimer på 
Simbas mor 

NEDAD:
 
1. Redaktionens kære Jonas Olsen hed-
der dette til mellemnavn 
2. Fodens svar på karpaltunnelsyndrom 
3. Embryologisk struktur, som er aflang, 
og i mennesket giver ophav til disci 
intervertebrales' nucleus pulposus 
5. Lungebetændelse 
7. Pænt for besvimelse 
9. Denne form for varmeisolering har 

været årsag til en hel del tilfælde af 
lungekræft 
10. Doktor'sk for underarm 
12. Kvinder kan få blødninger meget 
meget meget mærkelige steder en gang 
om måneder pga denne sygdom. Det er 
faktisk pænt griner. 
13. Kristent rockband, som blandt andet 
har lavet soundtrack til en Matrix-film 
15. Ligament(er) som stråler ud fra 
fodens mediale malleol 
17. - Brød med hul i midten. Kunne 
jeg seriøst godt spise sådan en nu. Med 
tunsalat. 
18. Denne patologisk forandrede erytro-
cyttype lider ikke, som man måske 
skulle tro, af en psykisk sygdom 
20. Denne håndrodsknogle er almindel-
igvis den sidste til at blive ossificeret 
24. Navnet på Simbas mor (det er der 
seriøst INGEN der ved på stående fod) 
26. Dette ligament ligger i midtsagittal-
planet og adskiller nakkemusklerne på 
højre og venstre side 
27. Frækt engelsk ord for samleje 

Hermed årets første kryds - ENJOY!

Peter "Dragonslayer" James/MOK-red
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Læs mere i MOK under International 
Corner eller på KU net under Mine 

Enheder – Undervisning og Eksamen – 
Udlandsophold eller kom til vores 

infomøde og få svar på de spørgsmål du 
må have. 

Kunne du tænke dig at tage 7., 
9., 10. eller 11. semester i 

udlandet? SUND har Erasmus 
aftaler med en lang række 

universiteter i bl.a. Frankrig, 
England, Spanien og Tyskland. 

Deadline 4. marts Eller vil du gerne på 
nordisk ophold i 

Finland, Island, Norge 
eller Sverige? 

 

 

 

SUND afholder infomøde om udveksling 
på medicinstudiet  

Onsdag d. 6. februar kl. 16.30-17.30 i 
Hannover Auditoriet 

 

Overvejer du et 
selvarrangeret ophold på 7. 

semester i Australien eller at 
tage dit VKO i USA? 

Studievejleder


