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TORSDAG 
21. FEBRUAR 

Kl. 17-20 

FASTELAVN 2013 
FADL’S BAGHUS, BLEGDAMSVEJ 26 

Kom i din bedste udklædning og fejr fastelavn med FADL! 

Der vil være fastelavnsboller, varm kakao med flødeskum, 

sodavand, øl, slik, tøndeslagning og masser af hygge! 

Præmie udloddes til bedste udklædning. 

Husk studiekort med medlemsklistermærke. 

OBS: NY DATO! 
Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

Årg. 46 Nr. 16 - 06. feb.
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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 26, baghuset

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: Peter James Bruhn  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: FaDL

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

Onsdag: MOK NR. 16 UDKOMMER

Torsdag: Sexexpressen har månedsmøde kl 17, se s. 8
  Infomøde for rusvejledning, kl 16, lok 29.0.32

Fredag: David skal til koncert, du kan have en koncert i stuen 
med X-Factor!! PJ skal nok spille computer - ice cold. 
  Marathon-Café på Egmont 
  

Lørdag: Semesterstartsfest på RHK

Søndag: Besøg den arktiske ring i Zoo

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Infomøde for rusvejledning kl 15, i Teilum B
  

Tirsdag: Aktiv tilmelding til rusvejledning kl 16-17 foran Tør   
  Studiesal. 

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:

248 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -98 dage
ny deadline: 114 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!



33redaktionelt

 Så er det endelig 
blevet studiestart for 
vinterstarterne. I har 
ventet læææææænge på 
endelig at få fingrene ned 
i det, som I har drømt om 
i åh så lang tid - at træde 
ind på stien mod kitlen 
og patienterne. Meeeen... 
Vejen er meget, meget 
lang og brolagt med stress, 
knuste drømme og ufor-
stående kærester. 

 I vil komme til at 
knokle, men med 
det mest spæn-
dende læsestof i 
verden. Twilight, 
Fifty Shades og Anders And 
kan ligeså godt give op med det 
samme - julegaverne kan smides 
direkte i skraldespanden, for I 
skal nu vie jeres liv til at bestige 
det bjerg, der hedder Doktordom-
men. Og hvilket bjerg! Stort, men 
smukt. 

 

Heldigvis er medicinstudiet ikke 
kun kendt for de tonstunge bøger, 
uendelige læsetimer på knastøre 
biblioteker og manglende tid til 
familie, kæreste og venner. Studi-
et er kendt, berømt - ja, ligefrem 
berygtet - for 
det fantas-
tiske sociale 
sammenhold. 
 Udover de 
legendariske 
eksamens-
fester, fred-
agsbare og 
distortionar-
rangementer 
som Stu-
denterklub-
ben giver 
dig, er der 
de mange 
første semestres holdsammen-
hold, fagforeningen og et utal 
af basisgrupper, lavet af andre 
med samme specielle interesse 
for alle facetter af medicinen, 
som lige præcis du har. Her kan 

for eksempel nævnes Sexexpres-
sen, PUFF (Panums 
Ungdoms Forsker 
Forening), FFF 
(Førstehjælp For 
Folkeskoler) osv. 
Alle disse grupper er 
til for at skabe mu-
ligheder for folk med 
specifikke interesser, 
og er et super spring-
bræt til at lære andre 
at kende på tværs af 
semestre.

 Er fest og farver 
mere 

no-
get for dig, kan 
du prøve kræfter med det 
sagnomspundne Rusvejledning. 
Mange af jer har sikkert været 
på rustur - måske både i som-
mer og her til vinter - og har 
allerede fået blod på tanden til at 
skabe en ligeså fantastisk tur for 
det næste hold unge, håbefulde 
studerende, og vi kan herfra kun 
anbefale det!! Det er en intens og 
hård oplevelse, men noget af det 
sjoveste og mest specielle man 
kan opleve på studiet. 

 Endelig er der MOK. Ja, du 
sidder jo og læser det nu. MOK 
er Panums universitetsavis. Vi 
udkommer en gang om ugen 
gennem det meste af semesteret, 
og bringer en bred vifte af temaer 

på bordet. Primært er vi 
et kommunikationsorgan 
(deraf navnen, Mediciner-
Organisationernes Kom-
munikationsorgan) for 
de studerende. Det være 
basisgrupper, studerende 
som privatpersoner og 
meddelelser fra fakulte-
tet. Her i bladet kan du 
finde alt fra stilling-
sopslag, notitser fra 
folk som mangler 
en læsemak-
ker, anmeldel-
ser af diverse 

kulturelle/ukulturelle sager, 
og masser af gak og gøgl, som 
forhåbentligt kan gøre din dag 
på biblioteket lidt sjovere. Ikke 
mindst skal nævnes det ugentlige 
krydsord, som du kan løse, evt 

i klubben, med din læsemakker 
i den ene hånd, og kaffe i den 
anden hånd. Ikke mindst findes 
MOK også på facebook - så gå ind 
og like os, vi sørger for at uploade 
så meget vi kan af alt godt fra 
havet!

 
Sidst, 
igen, øn-
sker vi Jer 
rigtig god 
studie-
start. Alle 
os "gamle" 
glæder os 
til at lære 

Jer 
at 

kende! 
Og husk, for Guds skyld - slap 
af! Studiet skal være hårdt, 
men også sjovt. Hvis du er inde 
i en dårlig periode, så tal med 
din læsemakker/kæreste/fami-
lie om det - de/vi har alle været 
der. Frem for alt - ROCK ON! 
YOLO!

David "Sauron-Slayer - YOLO" 
Hvidtfelt og Peter "Cold As Ice" 
James/MOK-red

VEEEEELK
OMMEEEEE

EEEN!!!

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 23    28. Marts
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Glædelig 
påske!!
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Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

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

Årg. 44 Nr. 27 - 2. maj

Studenterklubben lukker!!

Vær med til at lukke ned med et 

BRAG!!!!!!!!-læs mere på side 10-13

YOLO



44 studievejledning/studbud
Eksamen – tilmelding og afmelding
Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk tilmeldt semesterets ek-
saminer, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, selv om du ikke 
er tilmeldt undervisningen, skal du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem på KUnet. Her kan du også 
kontrollere om dine tilmeldinger er blevet registreret.
Skal du tilmelde dig en ordinær eksamen uden at være tilmeldt undervisningen, kan du gøre det i perioden 
15. januar til 15. februar. Bemærk at du skal opfylde adgangskravene til eksamen, ved f.eks. tidligere at have 
deltaget i undervisningen. Hvis du er i tvivl, så tjek i din studieordning eller spørg os.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og søndage) inden 
dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at hvis du afmelder eksamen, kan du ikke nødvendigvis gå 
til reeksamen. Man skal altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en syge-
reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man afmelder eksamen. Afmeldingen 
sker på KUnet, selvbetjeningen. 

Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som eksamen. Senest tre dage efter skal en 
lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret, hvis man ikke når at aflevere lægeerklæringen tæller det som 
udeblevet til eksamen. 

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i første hele uge af februar eller sidste hele uge af juli. Du 
kan tilmelde sig, hvis du tidligere har deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været syg til den ordinære 
eksamen og kan fremvise en lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen!

Eksamensforsøg  
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke forvente at få dispensation til 
flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind og snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg.

Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det næste semester. Dette gælder både 
efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle semestre vil man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpn-
ing af eksamen betyder, at man ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning eller spørg os.

Du kan læse mere om eksamen på KUnet, under Mine Enheder, vælg bacheloruddannelsen eller kandidatud-
dannelsen i medicin, vælg eksamen. 

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Bacheloropgave 
og kandidatspeciale

Husk tilmelding til bacheloropgaven, hvis du vil 
forsvare din opgave dette semester. Ved kandidat-
specialet skal man i stedet udfylde en special-
ekontrakt.

Bacheloropgave
Har du planer om at aflevere og forsvare din 
bacheloropgave i dette semester, skal du huske 
to ting: Du skal tilmelde dig eksamen på KUnet.
dk inden d. 15. februar og aflevere forsiden til op-
gaven i Studieservicecenteret senest d. 1. marts. 
Husk at gemme en kopi af forsiden, da den skal 
afleveres igen sammen med opgaven.
Studievejledningen holder et oplæg om hjælp 
til bacheloropgaven d. 4. februar kl. 16.15-17.00 
Panum, Haderup auditoriet, hvis du har brug for 
mere information. 

Kandidatspeciale
Når man skriver kandidatspeciale, skal man i ste-
det udfylde en specialekontrakt med sin vejleder, 
og denne fungerer automatisk som tilmelding til 
eksamen. Du skal altså ikke særskilt tilmelde dig 
til eksamen. Oplysninger om kandidatspecialet og 
kontrakten kan findes på KUnet.dk, under Mine 
Enheder, kandidat i medicin, blanketter. 
Bemærk, at du nu må aflevere kandidatspeciale 
på de to sidste studieår af kandidaten, du skal 
altså blot have bestået 1. og 2. semesters KA for 
at kunne lave og aflevere speciale. 

Hvis det ikke er sket automatisk, kan du tilmelde 
dig fagene ”Bacheloropgave” eller ”Kandidatspe-
ciale” på Absalon ved at søge efter det i fagkata-
loget. Her finder du en masse nyttige oplysninger 
som emnekatalog, regler om vejleder, tidsfrister 
for til- og afmelding, faglige kriterier for opgaven 
og meget mere. 

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

OBS OBS! Nye regler vedrørende Kandi-
datopgave og forskning

 Det er ikke et krav at den studerende skal have orlov under 
forskningsåret, men man skal være opmærksom på, at forskn-
ingsåret er en fuldtidsbeskæftigelse. 
 Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal få finansieret dit for-
skningsår, kan du prøve at kontakte PUFF eller kigge på deres 
hjemmeside for ideer til fonde og hjælp til fonds-søgning. 
 Pr. 1. september 2012 er det også blevet besluttet at alle nu 
kan forsvare deres kandidatopgave i løbet af de to sidste år på 
kandidatdelen (i stedet for kun på det sidste år) og ingen, uanset 
om det er på baggrund af forskning eller ej, kan forsvare den på 
det første år af kandidatdelen. Det er en ministeriel beslutning, 
og der kan derfor ikke søges dispensation. Hvis du er i gang med 
forskning og ikke har bestået første studieår på kandidatdelen, 
skal du kontakte Eksamenskontoret.

Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin:
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 for Medicin har fra efteråret 2012 faste træffe- og telefontider hver uge. Øn-
sker 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 Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk) 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

Informationsmøde om studieophold i udlan-
det på medicinstudiet

Onsdag d. 6. februar kl. 16.30-17.30 i Hannover Audito-
riet på Panum.

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. 

Eller overvejer du et selvarrangeret ophold på 1. semester kan-
didat i Australien eller at tage dit VKO i USA?
Så læs mere på KU net under Mine Enheder – Undervisning og 
Eksamen – Udlandsophold eller kom til vores infomøde og få 
svar på de spørgsmål du må have.



55studenterpræst/kredsforeningen
Nyt fra studenterpræsten & Co.
Uge 06
________________________________________
Velkommen til et nyt år og et nyt semester
Myter, løgn, forbandet løgn og statistik…
Her fra studenterpræsten lyder der igen et velkom-
men til forårssemestret. Velkommen til 2013 særligt 
til de nye studerende.  Vi har i studentermenigheden 
en række arrangementer og måske er der noget 
for dig. Se mere herunder, i vores folder eller på 
Facebook. 
Men her i Mok er vi friske med endnu en serie klum-
mer og efter den noget tunge serie om tid og evighed 
i efteråret vil vi i dette forår køre en – formentlig 
– lettere genre med titlen ”Mythbusters”. Vi vil eft-
erprøve en række hårdnakkede myter især om kirke 
og religion og se om de har noget på sig, eller om de 
faktisk ikke har grobund i virkeligheden. 
Vi lader hånt om jubilaren Søren Kierkegaard (han 
fylder 200 år den 5. maj i år), med mindre vi kan 
finde en god myte, der knytter sig til ham. Ellers 
har vi tænkt at undersøge spørgsmål som ”Er 
kirkerne virkelig tomme – eller er det en myte?”, 
”er folkekirken ved at sygne hen; lide en langsom 
død?”, ”lever religiøse mennesker længere (og er de 
gladere)?”  Men det kunne også være spørgsmål som 
”er teologistuderende troende?” Eller ”Er medicin-
studiet virkelig så hårdt?” Det sidste spørgsmål vil 
vi gerne have hjælpe til. Har du viden om emnet, så 
fortæl os endelig om det!
Vi vil også invitere læserne til at komme med gode 
myter, som de gerne vil have be- eller afkræftet. Vi 
vil dog ikke besvare spørgsmål om enkeltpersoner el-
ler spørgsmål, der alene handler om smag. Desuden 
er det muligt, at vi vil invitere nogle gæsteskribenter 
i forårets løb. 
Vi vil prøve at bedømme myterne på bedst mulig og 
mest videnskabelig måde, selvom der givet også vil 
være fortolkningsmæssige spørgsmål undervejs. Som 
en klog mand har sagt, så findes der løgn, forbandet 
løgn og statistik. 
Velkommen til forårssemesteret!

Nicolai Halvorsen, Studenterpræst
________________________________________

Semesterets tilbud fra Studenterpræsten og 
Co.
Mere detaljerede oplysninger om de forskellige 
arrangementer vil blive bragt efterhånden som de 
nærmer sig.

Studenterpræsten og Co. har – som Nicolai antydede 
herover - adskillige gode tilbud af meget varier-
ende karakter på plakaten i løbet af foråret. Alle er 
velkomne – også netop DIG – og vi håber, at du har 
tid og lejlighed til at benytte dig af dem.

Tirsdag den 19. februar og to følgende tirsdage kl. 
17-19  – St. Kannikestræde 8, 1. sal
Laboratorium om tro og spiritualitet.
Gennem samtaler og øvelser vil vi undersøge, hvad vi 
selv tror på, hvad tro og spiritualitet betyder for os, 
og hvordan vi kan tale om det. Du behøver ikke være 
kristen, have en stærk tro eller være meget religiøs 
for at melde dig. Alle er velkomne. Laboratoriet er 
gratis, men der betales 20 kr. for spisning på stedet.  

Kontakt Nicolai for tilmelding eller yderligere info.

Onsdag den 20. marts kl. 19.30 – Sankt Johannes 
Kirke
Præsten og terapeuten – kan vi bruge hinanden?
Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi 
Lars Warming og studenterpræst Nicolai Halvorsen
(Temagudstjeneste+foredrag og debat)

Tirsdag den 23. april kl. 20.00 – Skt. Johannes Kirke
”Rumklang” – en hybrid af en koncert, gudstjeneste 
og oplæsning m. stud.med. Signe Vange, studenter-
præst Nicolai Halvorsen og keyboardspiller Jesper 
Bo Hansen

Lørdag den 27. april kl. 10.30 – Liseleje
Filosofisk fugletur

Tirsdag den 30. april og to efterfølgende tirsdage
Evolutionær psykologi og det religiøse sprog 
(Studiekreds)

Tirsdag den 7. maj kl. 19.00 – Cinemateket, Goth-

ersgade

En ny dag truer (Groundhog Day, 1993) 
Gratis billetter, der er reserveret på lotz@adm.ku.dk 
eller på Facebook, afhentes i Cinemateket på dagen 
kl. 18.30-18.45.

Lørdag den 18. maj kl. 12.30
Fisketur på Øresund
Priser fra kr. 130 (inkl. let forplejning)

Torsdag den 7. marts kl. 16.30-ca. 18.30
Rundvisning og rådhuspandekager på Københavns 
Rådhus, Historie on location
Gratis for studerende, men tilmelding nødvendig på 
lotz@adm.ku.dk senest fredag den 29. februar

På Studentermenighedens side på Facebook og i 
folderen, der kan findes ved studenterpræstens, 
kontor kan du finde omtale af arrangementer, der 
foregår på KUA og i Indre By.
________________________________________
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
 

FADL ansætter 1 ny tillidsrepræsentant (TR)
Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?
FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlemmernes interesser, hvor vi blandt andet:
• Fungerer som bisidder, når et medlem indkaldes til en evt. klagesamtale på Vagtbureauet.
• Hjælper til med at undersøge regler og rettigheder for stud.med. og FADL-vagt, når man arbejder under forskellige forhold.
• Deltager i ansættelsessamtaler ved indsupplering på faste hold.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:
• Synliggørelse af TR for nye SPV’ere.
• Deltagelse i klagesamtaler.
• Bisidder til ansættelsessamtaler på faste FADL-hold. 
• Samarbejde med FADLs Repræsentantskab og med Vagtbureauet, hvor vi diskuterer vagttagernes arbejdsforhold og de medlemmer, som er omfattet af problemstillinger.

TR-gruppen består af 3-4 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år ad gangen. Vi mødes 3-4 gange i løbet af et semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager.
Arbejdsbyrden er ca. 15-20 timer pr. semester, men kan variere efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 

Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Aflønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Have interesse i arbejdsmiljø og konflikthåndtering
•Have lyst til at inspirere og ”agere vagthund” for de forskellige dele af FADLs organisation

Du må gerne:
•Være aktiv på et VT-hold
Du skal ikke:
• Være på det sidste år af studiet
• Være politisk valgt i FADL (Repræsentantskabet)

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk og tillid@fadl.dk

Ansøgningsfristen er fredag d. 15. februar 2013 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 8.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

1515
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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 F
ADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 

2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 

om tilm
eldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage

Så er FADL tilbage, og vi ser frem til e
t 

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 a
t møde 

til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 

nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 

inviteret til i
ntroduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 

se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012

Vi vil gerne invitere dig til in
troduktion til F

ADL. 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 d
e 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 se
p/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 

» 12. okt.: Generalforsamling i FADL

 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til fa
vorable priser. Vi har 

købt et lager ind af typen Littm
ann Classic II S.E og Littm

ann Master Classic 2. som sæl-

ges til h
enholdsvis 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 F
ADL'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 ja
uho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!
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Velkommen til de nye studerende på 
1. semester
Så er semestret også startet for 1. semester, og FADL 
har planlagt en lille introduktion for jer. Her vil I få en 
mere grundig information om, hvad vi er for en stør-
relse, og bagefter også høre om FADL-vagter osv. på 
vagtbureauet.
Her kan I se, hvornår de forskellige hold har introduk-
tion:

I skal gå over på FADL på Blegdamsvej 26 (den gule 
bygdning) og ind til venstre af den første dør, når i kom-
mer.

- Vi glæder os til at se jer

kredsforeningen 1515kredsforeningen

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!

Lægevikarkurser
Så er tilmeldingen til lægevikarkurser åben!
Gå ind på https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ senest d. 
7. februar, hvis du vil på kursus dette semester!

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

Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Overflytterintro
Vi holder introduktion til FADL for de studerende, 
der er overflyttet fra Odense og Aarhus. Kom over 
og hør om Københavns Kredsforening og vagtbu-
reau d. 7/2 kl 17:00 på Blegdamsvej 26

Hold   Dato   Tidspunkt

101   7. februar  10:15 - 12:00

102   5. februar  10:15 - 12:00

103   11. februar  11:15 - 13:00

104   7. februar  08:15 - 10:00

105   8. februar  10:15 - 12:00

106   12. februar  12:15 - 14:00

107   8. februar  08:15 - 10:00

108   8. februar  09:15 - 11:00

109   8. februar  12:15 - 14:00

110   11. februar  09:15 - 11:00

111   7. februar  09:15 - 11:00

Nye 
studerende 

se her!

Over-
flyttere se 

her!
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Vil du være forsøgsperson i et hjerneforskningsprojekt?

Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger raske forsøg-
spersoner til en undersøgelse af et nyt sporstof til afbildning af hjernen. 
For at indgå i forsøget skal du være over 18 år og rask, men må ikke 
være gravid eller ammende. 

Formålet med projektet er at afprøve et helt nyt sporstof, Cimbi-36, som 
vi har udviklet på Rigshospitalet. 

Ved hjælp af PET (positron emissions tomografi) skanning kan vi med 
små mængder radioaktivt mærket Cimbi-36 afbilde serotonin-systemet i 
hjernen. Disse skanninger kan muliggøre undersøgelser af, hvordan det 
normale menneskes hjerne fungerer.

I forsøget indgår to PET skanninger og een MR (magnetisk resonans) 
skanning af hjernen. Du får desuden taget blodprøver, bliver lægeun-
dersøgt og testes af en neuropsykolog. Forud for nogen af skanningerne 
bliver der givet medicin med formålet at enten øge eller mindske 
serotonin-niveauerne i hjernen. Der vil blive foretaget lodtrækning 
om man får den virksomme medicin eller placebo (uvirksom medicin). 
Undersøgelserne foregår over 2-3 separate dage. Tidspunkterne aftaler 
vi med dig. 

Du vil blive tilbudt et skattepligtigt beløb for din deltagelse i forsøget. 

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite og sporstoffet er god-
kendt af lægemiddelstyrelsen. 

Hvis du tror, dette kunne have interesse for dig og vil vide mere, så 
kontakt os på telefon 35456708 eller email: anine@nru.dk 

Forsøgspersoner søges! 

Dermatologisk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital søger forsøgspersoner til et 
forskningsprojekt: 

Forsøgets titel: Hudens følsomhed for Ultraviolet lys (UV) efter IPL (Intenst 
Pulseret Lys) eksponering 

Det har i mange år været muligt at få fjernet hår med laser eller IPL hos professionelle, 
og gennem de sene-ste år er dette også blevet muligt at gøre med apparater til hjemme-
brug. Patienterne frarådes at få sollys efter disse behandlinger, dog uden at der eksisterer 
viden om eventuelle bivirkninger. Formålet med dette forsøg er derfor, at undersøge 
hudens følsomhed for sollys (UV-eksponering) efter hårfjerning med IPL. Du skal afsætte 
tid til 6 fremmøder (i alt max 8 timer) over 5 uger på Bispebjerg Hospital afd. D-92. 
Ved selve forsøget optegnes 2 felter på hver balde, hvorefter felterne modtager Intenst 
Pulseret Lys. Dagen efter eksponeres felterne på den ene balde for ultraviolet (UV) lys. 
Der er ingen alvorlige kendte risici i forbin-delse med kombinationen af UV og IPL-
eksponering. I alt tages 8 vævsprøver. 

Deltagelse er frivillig og honoreres med 1600 kr. (ca. 200 kr. pr. time). Beløbet er skat-
tepligtig B-indkomst. 

Er du interesseret? 
- så kontakt undertegnede på telefon eller mail så vi kan aftale et møde, hvor yderligere 
in-formation vil blive givet. 

Medicinstuderende Daniel Thaysen Petersen Dermatologisk Forskningsenhed D-92 
Tlf.nr. 28777938 Email: danielthaysen@gmail.com

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på 
klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital 

Vi søger 2 medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde (FADLs 
takst). Det drejer sig om ca. 6-8 timer ugentligt pr studerende med fleksi-
bilitet i eksamenstunge perioder.
Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor 
der ikke er fundet stenose på koronararterier ved Koronar arteriografi. 
Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær 
dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, 
bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger og måling af 
endothel funktion.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:
1. Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå 

for at tage EKG, lægge venflon, blodprøvetagning samt håndter-
ing, foretage måling af endothelfunktion og klargøring af mad til 
patienten. Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30 

2. Forefaldende arbejde inkluderende print samt pakning af patient-
breve, indtastning af data i et patientregister og andre praktiske 
opgaver.

Vi søger en medicinstuderende (intet semester krav) som er ansvarlig og 
glad for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab til venflon 
anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har 
mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til 
forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studer-
ende.

Opstart snarest muligt.

 Interesserede bedes rette henvendelse til 
 PhD-studerende, Marie Michelsen, MD
 Email: marie.m.michelsen@gmail.com
 Tlf: 4016 3283

Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat 

Stillingen: Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger en dedikeret scholarstipen-
diat 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 forskn-
ingsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har 26 ansatte og vi værdsæt-
ter 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 

Stud.med søges til fMRI-projekt med relevans 
for neurologi og oftalmologi
 
Projektet er en undersøgelse af det visuelle system 
i hjernen hos raske forsøgspersoner ved hjælp af 
funktionel MR. 

Vi har i forvejen et stort datamateriale. Din opgave 
vil være at hjælpe med til at foretage enkelte MR-
scanninger og efterfølgende analysere de indsam-
lede data. Desuden skal du finde litteratur, der er 
relevant for undersøgelsen.

Projektet er oplagt som en kandidatopgave i medicin.
 Du skal være erfaren i medicinsk litteratursøgning 
og have en grundlæggende forståelse for forsknings-

metodologi. Det er en fordel, hvis du desuden har 
erfaring med programmering, UNIX, Matlab og/eller 
statistik, men det er ikke noget krav, da du vil blive 
oplært i de relevante færdigheder. Det er desuden en 
fordel, hvis du har en Mac-computer.
 Projektet forventes startet og gennemført hurtigst 
muligt, gerne inden for 4 måneder.

Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan 
udføres sideløbende med studiet.
 
 Dine vejledere vil være undertegnede samt over-
læge, PhD, dr.med Messoud Ashina, Neurologisk 
Afd., Glostrup Hospital.
 
Skriv lidt om dig selv, dine faglige interesser og 

ambitioner og dine forventninger til projektet.
 
Ansøgningsfrist: 15-02-2013

Med venlig hilsen
 Anders Hougaard, MD, PhD Student 
Danish Headache Center & Department of Neurol-
ogy, Glostrup Hospital
Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
DK-2600 Glostrup, Copenhagen
Denmark
Phone: + 45 38 63 27 13
Fax: +45 43 23 39 70
E-mail: andhou05@regionh.dk
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IMCC DanPal åbner dørene op for vores første event! 
Dag: torsdag den 7. februar 2013.  
Tidspunkt: 16:30-18:30.
Sted: Miniauditorium (29.01.30).

IMCC DanPal har en stærk vision om at bygge broer mellem Danmark og Palæstina, få medicinstuderende til at gå over disse broer og danne vedvarende 
bånd af forståelse og samarbejde med folk på den anden side. Derfor har IMCC DanPal fået etableret en god aftale med korrespondenterne dernede. Kom om 
hør om dine muligheder for at tage af sted i sommer 2013 og hvordan du kan sætte dit helt eget præg på de lokale projekter. 

Vores første event er bredspektret med det mål at give et nærsynet indblik i de små historier såvel som at opridse den store historiske aspekt kort.  
Gæstetalerne har haft nær professionel kontakt med palæstinenser i mange år, både dernede såvel som her i Danmark. De vil fortælle om deres oplevelse af 
kontakten og hvad deres brodannelse har ført til. 

Aftenens program:
16:30 – Velkomst og introduktion til DanPal som ny IMCC undergruppe.
16:40-17:25 – "Besættelsens konkrete konsekvenser for befolkningen på Vestbredden og en kort historisk oversigt." Foredrag af Helle Preisler, cand. pæd. 
pæd. psyk. og tidligere underviser på Vestbredden.
17:25-18:10 – ”Sundhedsstatus i det besatte Palæstina.” Foredrag af læge Mogens Elmer.
18:10-18:30 – ”Tag på klinikophold kombineret med frivilligt arbejde i sommeren 2013.” Presentation af IMCC DanPal.

Vi	byder	på	kaffe,	te	og	lækker	kage	sponsoreret	af	et	bageri!	Så	tag	din	læsemakker	under	armen	og	kom	og	hør	om	denne	nye	mulighed	

PIT infomøde

PIT inviterer dig til informationsmøde, hvor du 
har mulighed for at høre hvad PIT har at byde 
på. Vi fortæller, hvordan du kan komme ud og 
rejse med PIT, fx til Afrika og en netop hjemvendt 
PIT’ter kommer og fortæller om sin oplevelse.  
Mødet finder sted mandag den 11. februar kl. 16 i 
Store Mødesal på Panum. 
Vi ser frem til at byde en masse nye PIT’ere 
velkommen!  

Sexekspressens vinterseminar 2013

Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en masse søde mennesker? 
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 7. -10.  klasse? 
Har du lyst til at informere unge om prævention, første gang, følelser m.m.? 

Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 8. marts til søndag d. 10. marts, hvor Sexekspressens årlige 
vinterseminar finder sted. 

Weekenden vil bl.a. byde på:
- seksualunderviser-kursus for nye medlemmer,
 der giver mulighed for at komme med ud at undervise 
- spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder 
- festlig underholdning 

Så uanset om du er ny eller gammel i Sexekspressen, bliver det en weekend, du sent vil glemme. Det eneste 
du skal gøre er at skrive til 6xseminar@gmail.com, hvorefter du vil få tilsendt en mail med informationer 
og en formular, der skal udfyldes - senest onsdag d. 6. marts (HUSK tilmeldingen ikke er gyldig før du har 
udfyldt formularen). Det koster 150 kr. at deltage, hvilket dækker mad, fællestransport og gode oplevelser. 
Så skynd dig og meld dig til, da der er begrænsede pladser. 

Vi glæder os meget til at se dig i Sexekspressen – ”Panums hyggeligste basisgruppe”

HUSK månedsmøde torsdag d. 7. februar kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum
mødet vil indeholde: valg af forskellige ansvarsposter, sjove icebreakers m.m. Og som altid er der efterføl-
gende hygge og fællesspisning.

 

PIPPI Infomøde 
D. 13/2 kl. 16:30, Lille Mødesal

Er der måske en børnelæge gemt i dig? Pippi er 
en basisgruppe for pædiatriinteresserede medicin-
studerende, og vi arrangerer flere spændende 
oplæg og kurser. Hvis du vide mere om specialet 
pædiatri eller har  overvejet at melde dig ind i 
Pippi, så kom til intromøde og hør mere om vores 
spændende program for dette semester. Vi glæder 
os til at se jer til lidt kaffe og kage i den Lille 
Mødesal d. 13/2. 

Generalforsamling i SAMS

Så er det nye semester i det nye år skudt i gang, 
og Studerendes Almen Medicinske Selskab vil 
derfor gerne indbyde medlemmerne til generalfor-
samling torsdag d. 21. februar kl. 17 i Studenter-
huset på 1. sal, Nørre Alle 9, 2200 København N. 
Som altid glæder vi os til at tage fat på det nye 
halvår, som forhåbentligt bliver lige så hyggeligt, 
spændende og fremgangsrigt som det forgangne. 
På mødet gennemgås regnskabet og året der 
gik, og desuden vil der være valg til bestyrelsen. 
Kandidater til posterne kan læse mere på sams.
dsam.dk.

Hilsen SAMS

SØNHKS 
indkalder til årets første månedsmøde torsdag d. 
14/2 kl. 16.30 i Loungen i Studenterhuset.

Dagsorden:
1. Siden sidst v/Hjalte.

2. Kirurgi på grise v/Catarina.

3. Næste Hoved-Hals UL kursus v/Iben.

4. Deltagelse i A-kursus i mellem- og indre øre 
kirurgi v/Mads.

5. Ny fondsbevilling v/Niels.

6.  Kontakt til landets øvrige Sundhedsvidenska-
belige Fakulteter  v/Sedrah.

7. Indbetaling af kontingent v/Hjalte.

Alle ikke-medlemmer er som altid mere end 
velkommen til at komme forbi høre om SØNHKS 
og blive klogere på om vi skulle være noget for 
jer. Man kan også læse mere om os og kommende 
arrangementer på www.soenhks.dk.

Vi giver kaffe og kage, så kom glad.

Mvh. SØNHKS.

Stiftende generalforsamling for 
AKS 
Torsdag d. 14. februar klokken 16.30 

LOKALE 29.01.30.

Vi får besøg af lægerne Anna Axelsson og Hedvig 
Andersson fra Rigshospitalet - som vil komme og 
fortælle om Kardiologi som speciale og Broken 
Heart Syndrome. 

Program:
16.30 - VELKOMMEN TIL AKS og så skal vi 
bare igang!!!!
16.35 - Broken Heart Syndrome v. Hedvig 
Andersson
17.10 - Kardiologi som Speciale v. Anna Axelsson
17.40 - PAUSE
17.50 - Generalforsamling

Kom og vær med til at fejre Valentines dag! 
Hjerternes dag! Og få indflydelse i AKS fremtid!

Vi glæder os til at se jer allesammen!

Vi findes også på facebook : https://www.facebook.
com/AksAktivKardiologiForStuderende 

Mvh
AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
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Er du også interesseret i psykiatri?

Så kom med til PMS intromøde torsdag d. 14/2 kl. 17.00 
i Store Mødesal i Studenterhuset. 
Vi holder et kort møde med introduktion til PMS og be-
gyndende planlægning af forårets arrangementer. Efter 
mødet går vi ud og spiser lidt mad og hygger os :)
Så, hvis du er interesseret i psykiatri eller bare har lyst 
til at vide mere om, hvem vi er, og hvad vi laver i PMS, 
så kom med til en hyggelig og uforpligtende aften. Alle 
er velkomne, og vi glæder os til at se jer!

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Velkommen i PUFF!

Et nyt semester er i gang - også i PUFF. Vi har i næste semester mange 
nye aktiviteter i ærmet designet til alle forskningsinteresserede SUND-
studerende. 

Vi starter dette semester med månedsmøde den 

12 februar kl. 16.15 i store mødesal på Panum

Titlen på det første månedsmøde er: 

"En begynders guide til forskning" 

og henvender sig traditionen tro til studerende, der gerne vil igang med 
forskning. Alle er velkommen!

De øvrige aktiviteter dette semester kommer til at inkludere blandt andet: 
Foredrag om poster-præsentation, Foredrag om artikelskrivning, Work-
shop i litteratursøgning, Workshop i fondsansøgning, Kursus i præsen-
tationsteknik, Kursus i basal statistisk, Kursus i basal samt avanceret 
SAS-programmering. Alle aktiviteter annonceres særskilt gennem MOK og 
hjemmesiden. 

Jeg håber at se mange af Jer i det kommende semester. 

På vegne af PUFFs bestyrelse

De bedste hilsner 

Christian Ovesen, Formand, PUFF.

PUFF WORKSHOP i FONDSANSØGNING

PUFF har i samarbejde med KUs afdeling for Forskning og Innovation (Fakultetsser-
vice) arrangeret en workshop med samme tema som de sidste års succeser: Workshop i 
fondsansøgning.
Det er et halvdageskursus, hvor opbygning og gode råd til fondsansøgning bliver 
gennemgået, og du får gode fif til opbygning af et forsknings-CV.
Så mangler du finansiering til din forskning, så tilmeld dig kurset og kom og hør mere!
Praktiske oplysninger:
Tid: fredag 1. marts kl. 10.30-13.30 
Sted: Store Mødesal, Panum Instituttet
Pris for PUFF-medlemmer: Gratis 
Pris for ikke-PUFF-medlemmer: 50 kr (indmeldelseskontingent)
Antal deltagere: Max 25
Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet til Anne Polk, lkj366@alumni.ku.dk 
Forberedelse: Du skal have en idé til et forskningsprojekt, som du gerne vil søge penge 
til, og derudover skal du huske at medbringe en computer på dagen

Basisgruppen GO afholder Semester 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 arrangementer 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 medlemskab 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.

Kære Panum

Basisgruppen Kristne Medicinere inviterer til 
endnu en omgang boller og kakao mandag d. 
11. februar, så vi sammen kan lune os og skyde 
forårssemestret i gang med varme hjerter. 
Det er en oplagt mulighed for at møde os, hvis du 
aldrig har mødt os før!
Vi mødes foran (tandlæge-)indgangen kl. 16.30 og 
går derefter over i Studenterhuset og hygger os. 
Der vil være en lille overraskelse til jer! :o)
Tag gerne nabo-stud.med.’en fra læsesalen med i 
hånden! Vi ses!

Så er det tid til en ny omgang Introduktion 
til Husgruppen.

 Husgruppen, som bestyrer Studenterklubben og bla. holder 
fredagsbarer, holder introduktion mandag d. 11 og mandag d. 18. 
Programmet bliver det samme begge dage:

Kl 15.30 vil der være en lille præsentation, hvorefter det ugentlige 
mandagsmøde vil finde sted kl. 16. Efterfølgende (kl. 17-ish) vil der 
være en lille rundvisning rundt i Studenterklubben, hvor gamle 
HG'ere vil fortælle anekdoter og vise klubben frem. Når det er 
færdigt, spiser vi mad sammen og hygger resten af aftenen

Kom forbi og se hvad vi laver - det er super hyggeligt!!!

	  
	  
	  
	  

SAKS	  byder	  alle	  velkomne	  til	  et	  nyt	  semester!	  
	  

Vi	  starter	  ud	  med	  første	  månedsmøde	  
d.	  12.	  Februar	  2013	  kl.	  16.15	  i	  lille	  mødesal	  på	  

Panum.	  	  
	  

Program:	  	  
	  

Oplæg	  ved	  Læge	  Flemming	  Bjerrum	  	  
Han	  forklarer	  om	  hvorledes	  laparokopien	  er	  og	  bliver	  en	  del	  af	  kirurgien	  i	  

dag.	  	  
	  

Introduktion	  til	  nye	  SAKS’ere!	  	  
	  
	  

Alle	  er	  meget	  velkomne	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  nye	  som	  
gamle	  til	  et	  nyt	  og	  spændende	  semester!	  	  

	  
Bring	  alle	  du	  kender,	  der	  vil	  være	  lækre	  snacks.	  	  

	  
	  
	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig/jer.	  	  
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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 simu-
lationstræning, 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 blodsuk-
ker 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

AWKWARS Storyline: PJ 
Tegning: Mille

Hej Mille 
Jeg har en ballon

                Hej PJ 
Jeg har en drage

Er det ikke 
det samme? 

NEJ

Må jeg så 
få din drage?

Nej, jeg har 
selv lavet den

Tror du at du er 
Daenerys Targaryen, 
eller hvad?? Nej, bare Mille

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 kom-

mer 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 arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer.

basisgrupper/gøgl

 
MOK bringer endnu en omgang førstehjælp til de forskræmte små pus, der netop har 
taget hul på 1. semester medicin. 

Her er en kort oversigt over den vigtigste viden, man skal nå at samle sammen inden 
den frygtede tentamen til sommmer:

punkt 1. - papegøjemodellen

punkt 2. - Hole's

Det er desværre kun et fåtal, der klarer den. Ingen vil huske dem, der ikke gør.

Knæk og bræk.               kh erik/MOK-red 
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Tillykke du er en...

11-15 POINT Enhjørning: Du er en af de store pionerer inden for magiske dyr. Gennem tiden har du fået æren for mangt og meget, men på trods af at jomfru 
historierne ikke er helt sande, kan du stadig bryste dig af at være et lige så cool fabeldyr som manticoren og midgårdsormen. Og det er jo set før at et stort omry 
fører til de helt store oplevelser. 

6-10 POINT Hjørning: Du er ikke rigtig en hest, men heller ikke en enhjørning. Dine flotte pastelfarver forbløffer folk. Men alle ved at dine magiske evner 
kun rækker til at tiltrække midaldrende kvinder, som påstår at du snakker med dem. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, du kan nemlig ikke tale. 

0-5 POINT Hest: Der er ingen tvivl om at du fra starten, at dette var gruppen du ikke ville ende i. Så meget kan vi sige, men du har ikke snydt i denne test. 
Som hest har du hverken flotte farver eller magiske evner, til gengæld er du genstand for uendelig kærlighed og berøring fra præpubetære tøser. Men forglem 
aldrig de uendelige mængder af følelsesporno du skal ligge øre til, er det i sidste ende det værd. 

      mok præsenterer:

Den STORE "Er du en enhjøring eller en hest?" test
1. Hvad er din livret? 
 Lagkage (3)
 Gulerødder (0)
 Rugbrødsmadder (2) 

2. Hvis jeg siger regn, hvad siger du så?
 Buer (3)
 Dråber (0)
 Tøj (1)

3. Hvem er din bedste ven?
 Ponyen Mulle fra rideskolen (0)
 Dværgen fra birkeskovenb (3)
 Alverdens fabeldyr (2)
 

4. Hvis du ikke læste medicin studerede du 
 Hesteviskeri (2)
 Kryptozoologi (3)
 Humaniora (0)

5. Hvad laver du helst på en fredag aften?
 Fredagsbar (3)
 Danser i regnen og synger trylleviser (2)
 Spiser ekstra mange gulerødder (0)

BONUS: Farvelæg billederne
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HENAD:
 
1. Pænt for lever 
5. S-tog linie E's anden endestation 
6. Panums frækkeste lille fyr, som hed-
der Krebs til efternavn 
9. Affektion af flere perifere nerver, ofte 
symmetrisk, og mest udtalt distalt i 
ekstremiteterne 
14. Et relativt kort stykke musik, oft-
est fremført til festlige begivenheder/
ceremonier af trompeter, horn og andre 
messingblæsere, ofte akkompagneret af 
percussion 
16. Danmarks længste togstrækning går 
fra København til .... 
18. Et lotteri, hvor lodderne opbevares i 
og trækkes fra en særlig tromle 
19. Det lækre væv, som en del af tar-
mene hænger i 
22. S-tog linie E's ene endestation 
23. Den store hoftebøjer 
24. Hjernen klarer sig virkeligt dårligt 
uden denne dette lille ringformede 
molekyle 
25. ? 

NEDAD:
 
1. Bus 363 tøffer rooooligt mellem Gil-
leleje station og denne station 
2. En hævelse på halsen, sv.t. lige under 
adamsæblet kan fremkomme hvis der er 
noget galt med denne kirtel 
3. Procedure, som foretages for at tage 
en prøve af cerebrospinalvæsken 
4. Læderhud 
7. Forgiftning med denne gasart kan 
give den stakkels patient et pinkagtigt 
udseende 
8. Blåt mærke 
10. Forkortelse for blødning under 
araknoidea 
11. Linie 18's østlige endestation 
12. En spredning af kræft fra primærtu-
moren til et andet sted i kroppen 
13. Forlystelse i Tivoli, som er opkaldt 
efter Danmarks første lokomotiv! 
15. Dette hormon syntetiseres i 
binyrernes zona fasciculata 
17. Præparat som udskrives til ADHD-
lidende, og som virker ligesom kokain 
20. Marv 
21. I tungepapiller findes massevis af 
disse strukturer 

Hermed årets andet kryds! (Bortset fra 1. semestrene, for Jer er det 
årets første kryds). Jeg har lavet en smuk blanding af faglighed og 
basal viden inden for offentlig transport. Håber I kan lide den! Og 
specielt til de nye 1. semesterstuderende: Denne kryds er måske lidt 
svær for Jer, men det er medicinstudiet også, så sæt Jer ned og løs den 
alligevel.
   Peter "Flame fist" James/MOK-red
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