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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: Kasper Dobbelt A/MOKred

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

Onsdag: MOK NR. 23 UDKOMMER
  SØNHKS månedsmøde, se s. 10
  SATS månedsmøde, se s. 12
  

Torsdag: SEXEXPRESSENS månedsmøde se s. 11
  Tuberkulose foredrag v. PIT, se s. 11
  Davids svigermor har fødselsdag!

Fredag: Laaang fredagsbar!!
  Uropførelse af John Frandsens "Rekviem"

Lørdag: Anna-Martha skal holde teenage-fødselsdag
  Sydkorea invaderer!
  

Søndag: Glæd dig til endnu en spændene og lærerig uge! 

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Donaid månedsmøde, se s. 10
  

Tirsdag: Karriere og forskning - Lundsgaard kl. 16, se s. 4
  Legatforedrag v. PIT, se s. 11
  SAKS månedsmøde, se s. 13

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:

332 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -154 dage
ny deadline: 60 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17
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Ved lidt af et tilfælde stødte jeg på 
Naturmedicinsk Museum på www.
ku.dk og tænkte straks, at dette måtte 
undersøges nærmere. Som en af KU’s 
mindre kendte museumssamlinger er 
Naturmedicinsk Museum ikke lige det 
første der popper op i bevidstheden når 
man tænker på Københavnske kulturelle 
oplevelser. Interessen blev da heller ikke 
mindre, da museets kurator i en mail bød 
os velkommen forbi til en rundvisning, 
hvor han blandt andet viste os pulveriseret 
mumie og bævertestikler. 

mok på tur: naturmedicinsk museum

Museet har ikke fået en af de mest 
fremtrædende beliggenheder, men når 
man først finder Jagtvej 160 er der trods 
alt sat skilte til at guide en op til tredje sal. 
Alt figenpålæg og tørrede abrikoser blev 
efterladt udenfor døren (Ja, det er åbenbart 
fyldt med små insekter, der elsker at gnaske 
løs på tørrede urter), og vi kom ind i det 
umiddelbart meget lille museum. Jeg må 
indrømme at jeg et kort øjeblik blev betæn-
kelig. Fra indgangen er der stolerækker 
og glasskabe, der pryder det utroligt lille 
museum. Efter en næsten halvanden time 
lang rundvisning må jeg indrømme, at mine 
fordomme blev bragt til skamme. 

Museumssamlingen er et udpluk af de ting, 
som står gemt i kælderen under FARMA. 
Vi startede med at se på lakridsrod og 
natskyggefamilien. Sidstnævnte har bl.a. 
ført til udviklingen af Bella-Donna (atropin) 
dråber og historien om de skrigende Man-
draker, som nok er mest kendt fra Harry 
Potter universet, men som oprindeligt 
stammer fra historier om Alruneroden, som 
skreg når man hev dem op af jorden. 

Videre gik turen til skabe med mere eller 
mindre anerkendte midler udvundet fra 
planter. Hvem tænker til dagligt over at 
Vincristin (kemoterapeutikum) oprindeligt 
kommer fra en plante, som du måske har 
set i et familiemedlems vindueskarm? Eller 
at malurt også er blevet brugt til at behan-
dle Malaria? Ja jeg gjorde i hvert fald ikke. 

Et godt råd, vi fik med på vejen: Hvis du 
overvejer, om medicin nu er den rigtige vej, og 
ikke ønsker at følge i Darwins fodspor og blive 
landsbypræst og opdagelsesrejsende, kan en 
tur til Vestkysten måske være en mulighed. For 
selvom det ikke sker så ofte, så er der en chance 
for at finde et stykke ambra, som kort fortalt er 
meget værdifuldt kaskelothvalsopkast. Finder du 
en sådan klump, er kiloprisen højere end hash, 
og du kan helt selv kan vælge hvad du vil bruge 
resten af dine dage på. Prisen er ca. 135 kr/gram 
og kan findes i klumper på op til 400 kg.

Vælger man at besøge museet, når det er åbent 
hver torsdag mellem 13 og 17 har man desværre 
ikke en personlig rundviser, som vi var så heldige 
at have, men alle de udstillede ting er udstyret 
med et nummer, som man kan slå op på en der 
til fremsat computer, og ellers står der folk klar 
til at fortælle historierne og svare på spørgsmål 
man eventuelt har.  Man kan dog også gøre 
ligesom vi gjorde og få en privat rundvisning. Se 
mere på http://www.farma.ku.dk/index.php/Mu-
seum/7526/0/

af: Mille og Jonas/ mok-red
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Sygdom og hvad gør jeg så? 

Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det 
er først rigtig uheldigt, når det falder sammen 
med enten eksamen eller obligatorisk undervis-
ning – se her hvordan du skal forholde dig. 

•	 Sygdom	ved	obligatorisk	undervisn-
ing: 
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt 
og undersøg, om du kan få undervisningen en 
anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført 
den obligatoriske undervisning på pågældende 
kursus, kan du søge en dispensation til at gå til 
eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal 
dokumenteres ved en lægeerklæring fra egen 
læge påført lægens stempel og ydernummer 
og vedlægges dispensationsansøgningen. Un-
dervisningen gennemføres så i stedet på næste 
semester. Kontakt altid Studievejledningen 
inden du søger en dispensation.

•	 Sygdom	før	eksamen:	
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og 
senest kl. 9.00 på eksamensdagen meddele dette 

til Eksamenskontoret. Dette gælder også, hvis 
du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdom-
men skal dokumenteres ved lægeerklæring fra 
egen læge påført lægens stempel og ydernum-
mer. Den skal være Eksamenskontoret i hænde 
senest 3 hverdage efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reek-
samen. 

•	 Sygdom	under	eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde 
en tilsynsførende, aflevere din opgave og sørge 
for, at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, 
at du forlader eksamen på grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende 
en lægeerklæring, der skal være Eksamenskon-
toret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. 
Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver 
syg under eksamen.
Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder 
-> Bachelor eller Kandidat i medicin -> 
Eksamen.

 - Studievejledningen for Medicin

Bliver du bachelor i medicin til sommer? – 
Vigtigt!

Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kandidatdelen og 
til undervisningen på 1. semester kandidat.
 1. Du skal søge om optagelse på kandidatud-
dannelsen i medicin inden 1. april. Dette kan du gøre via 
selvbetjeningen på KUnet.dk under ”Optag på kandidatuddan-
nelsen”. BEMÆRK: Denne blanket ligger på samme skærm-
billede og to punkter under punktet ”Indskrivning, Undervisn-
ing og Eksamen” under Selvbetjening.

 2. Udover dette skal du også i perioden 15.maj – 1. 
juni huske at tilmelde dig til undervisningen på 1. semester 
kandidat på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får du også 
mulighed for at prioritere mellem hospitalerne og de forskellige 
rul.

På KUnet (under Mine enheder -> Alle enheder -> Fakultet: 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet -> Studerende -> Kan-
didat i medicin -> Undervisning) kan du se hvilke hospitaler, 
du kan prioritere imellem og ”rulleskemaet” for semestrets 
opbygning. Husk at der godt kan ligge obligatorisk under-
visning i ”frirullet”. Al klinikken på medicinsk og kirurgisk 
afdeling, CEKU-undervisningen og blodtypeserologiøvelsen er 
obligatoriske. 
Har du spørgsmål omkring tilmelding til kandidatdelen eller 
undervisningen, kan du henvende dig til Studieservicecenteret, 
lok. 42.0.01/07, tlf.: 35 32 71 04. 

 Studievejledningen for Medicin

Gode råd til bachelorskrivningen

•	 Vær	i	god	tid:	En	god	bacheloropgave	kan	ikke	skrives	på	
2 uger alene, hvis man ikke har læst litteratur, afgrænset emnet eller 
fundet vejleder. Du kan også risikere, at din vejleder ikke har tid til at 
mødes med dig, hvis du er sent ude. Aftal desuden tidligt eksamens-
dato, så din vejleder kan finde en censor. 

•	 Stil	krav	til	din	vejleder:	Bacheloropgaven	er	dit	ansvar	
og din faglige interesse, selvom der selvfølgelig skal være et sammen-
spil fra vejlederen. Det er altid en god idé at forventningsafstemme i 
starten af samarbejdet omkring ambitionerne for opgaven, hvor tit I 
skal mødes, hvordan I kommunikerer osv. Det er dig, som skal komme 
med udspil og sætte dagsordenen for møderne. 

•	 Afgræns	en	problemstilling:	Din	vejleder	har	et	større	
overblik over emnet og ved, hvor stort et område det er, så brug din 
vejleder til at afgrænse området, som du skal skrive om, så det bliver 
passende til en bacheloropgave.

•	 Skriv	ned:	Skriv	referat	fra	jeres	møder,	så	du	bagefter	ikke	
er i tvivl om, hvad du skal. Det er en god idé at opsummere, hvad I 
har snakket om til sidst, så der er fuldstændig enighed om hvad I har 
aftalt. Skriv også notater og stikord, når du læser litteratur, det er 
så ærgerligt at skulle læse en artikel flere gange, fordi man ikke kan 
huske, hvor eller hvad man har læst første gang. 

•	 Planlæg	dit	forløb:	Lav	en	tidsplan	for	hvornår	du	skal	
aflevere og være færdig med opgaven. Vurdér hvor meget tid hver 
opgave kræver (sæt god tid af til litteratursøgning og -læsning) og lav 
derefter din plan. Den kan med fordel laves bagfra, så du starter med 
hvor længe, du vil bruge på korrekturlæsning før afleveringsdatoen, 
derefter fx resuméet osv.

•	 Skriv:	Skriv	dit	metodeafsnit	med	det	samme,	når	du	laver	
dine resultater (især hvis du laver forskning) eller finder din søgepro-
fil. Ellers start med det afsnit, hvor du har mest at sige, så du nemmest 
kan komme i gang, det er typisk dit diskussionsafsnit eller dine resul-
tater.

•	 Feedback:	Det	får	du	selvfølgelig	fra	din	vejleder,	men	du	
bør også få det fra andre mere ligeværdige personer, som fx fra medstu-
derende, familie eller venner. De kan måske bedre se uklarheder i din 
opgave, som du har set dig blind på.  

•	 Mundtlig	præsentation:	Snak	med	din	vejleder,	om	hvad	du	
skal fokusere på. Der kan være stor variation i hvad de kræver. Hvis 
du skriver om noget aktuelt, er det en god idé at holde sig opdateret 
på emnet i aviser og lign. Nogle vejledere og censorer kan finde på at 
spørge ind til baggrundstoffet for din opgave, brug også din vejleder 
her, så du ved, om du skal forberede dig på dette. Overvej ellers: Hvad 
vil du indlede med? – Hvad er dine hovedpointer? – Hvordan vil du 
afslutte? Ellers tag det roligt, det er normalt en meget stille og rolig 
eksamen. 

Ellers bare held og lykke fra Studievejledningen til alle bachelorskri-
vere dette semester. Husk, at vi næste semester holder endnu et oplæg 
om kunsten at skrive bachelor og få en god oplevelse med det. Så hold 
øje med opslag i MOK. 

Studievejledningen for Medicin og Panums UngdomsForskerForening
præsenterer

Denne gang med oplæg af Helle Søholm fra Yngre Læger, som vil fortælle lidt kort om 
tiden efter lægeløftet, status på 4. årsreglen, de syv lægeroller og herunder prøve at 
belyse om forskningen er nødvendig for at få en specialestilling eller om man kan 
klare sig uden prægraduat forskningsår eller PhD.

Derudover har vi inviteret Martin Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig 
Videreuddannelse - Region Øst, som vil fortælle lidt om forskning og kvalifikation til 
speciallægestillinger. 

PROGRAM:
16.15-16.30: Velkomst og karriererefleksioner af Studievejledningen
16.30-17.15: Helle Søholm, Formand for Team Uddannelse hos Yngre Læger
17.15-17.35: Martin Mayntz Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 
17.35-17.45: PUFF, info om forskningsår
17.45-18.00: Spørgsmål 

Vi glæder os til at se Jer!

Studevejledningen 
for Medicin &

Karriere og forskning
- er forskningen nødvendig?

Tirsdag d. 9. april 2013 i Aud. Lundsgaard

Studievejledningen 
for Medicin

Studievejledning
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Studievejleder søges til Studievejledningen for Medicin

Studievejledningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger en ny student-
erstudievejleder til vores vejledning for medicinstuderende med tiltrædelse pr. 1. 
maj 2013. 

Arbejdsopgaver i Studievejledningen
Studievejledningen er et åbent tilbud for alle studerende på SUND og har som 
mål at fremme de studerendes trivsel fra studiestart til dimission. I studieve-
jledningen for Medicin har vi faste træffe- og telefontider tre gange om ugen i 
4-6 timer, og du vil derfor skulle forvente at arbejde fast en-to gang om ugen i 
dagtimerne. Det resterende af arbejdstiden kan tilrettelægges mere fleksibelt 
og bruges til bl.a. besvarelse af e-mails, møder, kurser og oplæg. Den samlede 
arbejdstid er på 30 timer per måned.
Dit arbejde som studievejleder vil bl.a. omfatte:
•	 Personlige	samtaler	og	besvarelse	af	e-mail-	og	telefonhenvendelser.	
Vi vejleder i personlige forhold, studieordninger, studieplaner, kompetencer, kar-
riere og meget mere.
•	 Afholdelse	af	kollektive	oplæg.	Vi	afholder	løbende	vejledningsar-
rangementer, blandt andet for nye studerende ved studiestart, og for nuværende 
studerende om f.eks. overgang til kandidatuddannelsen. 
•	 Formidling	af	de	studerendes	behov	ind	i	organisationen,	fx	til	studi-
enævnet
•	 Deltagelse	i	kurser	om	f.eks.	samtale-	og	oplægsteknik
•	 Udarbejdelse	af	nye	oplæg	og	større	projekter
•	 Artikler	til	MOK	og	opdatering	af	hjemmesider	
Ud over ovennævnte opgaver tager alle i studievejledning sig af forskelligt fore-
faldende arbejde, så vejledningen fungerer optimalt.
Vi sørger for en grundig oplæring i løbet af maj med 1. arbejdsdag den 1. maj 
2013 og løbende videreuddannelse. Ligeledes er det obligatorisk at deltage i 
kursus om vejledning.
Det er et krav at du er medicinstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet, og at du har studeret mindst et år på bach-
elorniveau. Du skal min. have to år tilbage af studiet. 

Vigtige kompetencer
Vi søger en åben og imødekommende person, der har lyst til at arbejde i et udadv-
endt miljø med i alt 23 studenterstudievejledere og 4 fastansatte medarbejdere.
Vi lægger vægt på, at vores nye kollega:

•	 Har	empati	og	er	god	til	at	lytte	og	reflektere
•	 Er	fordomsfri,	engageret	og	god	til	at	samarbejde
•	 Kan	bevare	overblikket	i	travle	situationer	og	have	mange	bolde	i	
luften på én gang
•	 Er	tillidsvækkende,	har	indlevelsesevne	og	interesse	for	studiemæs-
sige forhold
•	 Har	gode	formidlingsevner
•	 Er	fleksibel,	kreativ	og	fuld	af	gode	ideer	og	lyst	til	at	styrke	vejled-
ningen 
•	 Har	gode	samarbejdsevner	og	lyst	til	at	være	en	del	af	et	team.
Vi vejleder en meget blandet gruppe studerende med forskellige ønsker og behov, 
og der vil blive lagt vægt på, at den nye vejleder afspejler dette. Vi opfordrer 
derfor alle med interesse for jobbet til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Studievejledningen er en del af Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Ansæt-
telsen er normeret til 30 timer per måned. Ansøgere skal være indstillet på at 
deltage i møder og seminarer, der ligger uden for normal arbejdstid. Vi forventer, 
at du kan arbejde i august måned.
Timelønnen er kr. 181,26, plus pension kr. 3,20 og feriepenge på 12,5% af lønnen. 
Ansættelsen er omfattet af gældende overenskomst mellem Finansministeriet, 
Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) og Foreningen af Danske Lægestu-
derende (FADL).

Yderligere oplysninger
Mere information om studievejledningen findes på fakultetets hjemmeside: http://
sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/. Du er også velkommen til at kontakte 
studievejleder Christina Stigaard på 29 62 41 07.

Ansøgning
Send din ansøgning bilagt cv, studieblad samt evt. andre bilag elektronisk, så vi 
har den i hænde senest den 15. april 2013, kl. 12.00. Læs på www.jobportal.ku.dk, 
hvordan du sender en elektronisk ansøgning. Vi modtager kun elektroniske 
ansøgninger. 
Der vil blive ført ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 16. Du kan 
forvente svar senest i uge 17.

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

Studietilbud



66
Vesterbro Lægehus søger stud. med. 
til lægesekretærvikar

Har du interesse i det almen medicinske fag og lyst til 
at være tilkalde lægesekretær vikar, så læs videre….
Vi ønsker at ansætte en vikar for vores lægesekretær 
ved f.eks. sygdom og ferier. Dvs. ikke faste arbejds-
tider, men ofte tilkald med kort varsel.
Du skal enten tage telefoner eller sidde i vores 
sekretariat og tage dig af personlige henven-
delser. Vi søger en medarbejder der er fleksibel, 
serviceminded og med godt humør samt evner 
til at bevare overblikket i en ofte travl hverdag.                                                     

Specifikt  semestertrin er ikke påkrævet
Vi er et lægehus med 4 faste læger, 2-3 uddannelses-
læger og 5 sygeplejersker/lægesekretær. Så med 7600 
patienter har vi mange henvendelser dagligt.
Send en ansøgning til tinalund@privat.dk senest d. 5. 
april og vi vil kontakte dig snarest derefter.
Løn efter overenskomst – løntrin 19.
Praksiserfaring er at foretrække.
Med venlig hilsen
Anette Skov, Jacob Helsted, Jesper Lillesø og Tina 
Lund
Vesterbro Lægehus

WE WANT YOUR HELP
10 millioner mennesker dør hvert år af sygdomme 
hvortil der findes en behandling. En væsentlig grund 
er at medicinen de syge skal bruge, er for dyr at 
betale.
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) 
afholder i år vores årlige europæiske konferene på 
Panum i København d. 19.-21.- April 2013. Studer-
ende fra medicin, jura, folkseundhedsvidenskab og 
statskundskab fra flere europæiske lande samles for 
at diskutere og arbejde med bl.a. adgangen til livsnød-
vendig medicin.
I denne forbindelse har vi brug for DIN hjælp! De 
mere end 50 studerende fra udlandet har brug for et 
sted at sove. Vi søger derfor studerende der har plads 
til én, måske to eller flere overnattende studerende 
i deres lejlighed, kollegieværelse eller andet i dagene 
19.-21.- april (2 nætter). En seng, en sofa, ja selv et 
liggeunderlag er perfekt!

Du vil som vært til de studerende også blive inviteret 
til de sociale arrangementer der er tilknyttet konfer-
encen (sightseeing om fredagen og fest om lørdagen).

Vi forventer ikke andet end at du åbner op for dit 
hjem og dermed gør de frivillige studerendes oplevelse 
i København så god som mulig. Mad skal du ikke 
tænke på, da de vil blive forsørget med alle måltider 
til konferencen.

Skan koden hvis du kan have studerende boende.
eller 
læs mere om konferencen og organisationen på www.
uaem.dk og www.facebook.com/uaemdenmark
Hvis du er interesseret i at deltage i konferencen, så 
kontakt denmark@uaem.dk - Deadline er d. 2. april

Tak for hjælpen!

SKRIBENT FOR SCIENT MAGASINET! 

Formidlingsevner. Formuleringskompetencer. Selvstændighed. Kreativitet. 
Det er da lige de ord, som skal på mit CV, tænker du nu. Og det kan de nemt komme ved at blive frivillig skribent 
for Scient magasinet. 
Scient er en uafhængig studenterforening, der udgiver bladet af samme navn. Scient bliver skrevet af de stu-
derende selv og behandler bredt og kritisk universitetsuddannelserne, videnskaben og ikke mindst studielivet. 
Scient udkommer fire gange om året og uddeles gratis på hele NatFak, LIFE, Panum, Farma mm.
Fordelene ved at blive Scient-skribent er 
- at man kan træne sin sans for vinkling, hvilket også er vigtigt, når man skriver videnskabeligt eller 
skal ansøge om fondspenge eller jobs! 
- at man lærer at overholde en deadline
- at man tilegner sig evnen til at udføre journalistisk arbejde kendetegnet ved grundig og reflekteret 
research. 
- at man opnår at beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk tilpasset sin målgruppe. 

Hvis DU nu synes, at det lyder spændende, så skynd dig at skrive til red@scientmagasin.dk 
Og hvis du ikke liiige ved, hvad du skal skrive om, så tøv ikke med at skrive til os - vi hjælper dig i gang - du skal 
bare have lyst til at skrive, det er nok.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Med venlig hilsen
Redaktionen på Scient 

Forskningsstuderende søges til 
Enheden for Overvægtige Børn 
og Unge

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på 
Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger en 
forskningsårs-studerende til ansættelse i et halvt 
år med start hurtigst muligt. Enheden er en 
behandlings- og forskningsklinik for børneo-
vervægt, hvor du som forskningsårs-studerende 
vil indgå i et forsker-team bestående af bl.a. 
læger, ph.d.-studerende, bioanalytikere, syge-
plejersker, sekretærer og medhjælpere, som alle 
samarbejder om egne og fælles projekter. Der er 
finansieret et halvt års løn til en forskningsstu-
derende, og vi kan sammen søge ny finansiering 
mhp. evt. forlængelse.
Er du interesseret, så kontakt overlæge Jens-
Christian Holm, jhom@regionsjaelland.dk.

Billetter til lægeløfte købes!

Jeg er i den u-/lykkelige situation at være fra en 
moderne familie, hvor 2 forældre ikke rækker. Da 
jeg samtidig har en kæreste, som også mener at 
have krav på at deltage, er de tildelte 3 billetter 
til lægeløftet ikke nok. For ikke at ende med at 
skulle trække lod, vil jeg derfor meget gerne købe 
en billet til lægeløftet kl.10 (akut pt på BBH/
RH). Fuld kompensation og evig taknemmelighed 
tilbydes. 

Camilla Christensen (boslev@gmail.
com/28953645)

Timelønnet receptionist til læge-
praksis på Amagerboulevard 
søges. 

Nyåbnet lægepraksis på Amager Boulevard søger 
2 universitetsstuderende til pasning af reception 
fra 1. maj 2013.  
Arbejdsbeskrivelse: Telefonpasning, booking af 
tidsbestilling og andre administrative opgaver. 
Sundhedsfaglig baggrund ikke påkrævet.
Arbejdstid: Alle hverdage kl. 7.45-12.00.
Løn: Timelønnet, 140,-kr/t (157,-kr/t incl. Ferie-
penge)

Med venlig hilsen
Speciallæge i almen medicin 
Allan Hess-Larsen
Tlf:  61673267
Kontakt: ahesslarsen@gmail.com

Raske forsøgspersoner søges til 
donering af knoglemarv til stam-
celleforskning.
 
Hjertecentrets Stamcelleforskning ved Prof. Jens 
Kastrup, søger raske donorer til knoglemarvsdon-
ering i hele 2013.
 Knoglemarven anvendes til forbedring af dyrkn-
ingsprocesser mm. i Kardiologisk stamcellecenter, 
således at vi kan optimere den kliniske stamcelle-
behandling af patienter med hjertesygdom.
 Knoglemarvsudtagningen finder sted i kardi-
ologisk laboratorium, Rigshospitalet – oftest om 
torsdagen.
Der udtages 60 ml knoglemarv sterilt i loka-
lanæstesi fra hoftekarmen.
Hele proceduren varer ca. 1 time og man må 
påregne at være lidt øm over hofterne et par 
dage.
Honoreres med 1.000 kr., som overføres til din 
bankkonto.

Forsøgsdeltagerne skal være over 18 år, sunde og 
raske uden medicinsk behandling.
Aktuelt er der mulighed for at få udtaget marv d. 
4. og 11. april.
 
Hvis dette har din interesse – også selvom du ikke 
kan d. 4. eller 11. april, kontakt
Forskningssygeplejerske Henriette Døssing
e-mail henriette.doessing@regionh.dk
tlf: 35458096

Lægevikariat i 1. division

Søger du et spændende og alternativt studiejob inden for det idrætsmedicinske speciale?
Har du teamspirit og ved du, hvordan man undersøger et forstrukket knæ?
Så har vi jobbet til dig!
Brønshøj Boldklub søger to lægestuderende, der kan følge klubbens førstehold til både ude- og hjemmebanekam-
pe i 1. division. Jobbet bærer præg af stort ansvar for spillernes helbred, weekendarbejde og tilrettelæggelse af 
kostprogram for spillerne. Det er meget sæsonpræget, men der vil i vinterhalvåret være mulighed for at bijobbe 
hos klubbens håndboldkvinder. Her vil man hovedsageligt tage sig af udstrækningsøvelser og administration af 
håndkøbs-NSAID.

Krav:
-       Bestået 8. Semester
-       Erfaring med ledundersøgelser eller interesse for at lære det.
-       Du skal kunne være på holdet en hel sæson, gerne flere
-       Du kan gå i oplæring i weekenderne 19/4 – 21/4 og 3/5 – 5/5 hos læge Peter Erik Nissen.
-       Du kan tage med holdet på træningslejr i Ulan Bator d. 13/7 – 28/7.
-       Du er smilende, udadvendt og diskret omkring spillernes lidelser.
-       Erfaring inden for fodboldrelaterede skader foretrækkes, men er ikke et krav.

Løn: Kontakt for nærmere info, se nederst.
Start: d. 4/4 i kampen mod FC Hjørring.
Ansøgning: Send din motiverede ansøgning med vedhæftet CV senest d. 3. April kl. 12:00 til:
P_E_Nis@bronshojboldklub.dk
Spørgsmål?
Ring til tlf: 27383782 mellem 8 og 17 på hverdage.
- vi glæder os til at høre fra dig og glædelig 1. april!

Annoncer
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Oplevelser fra øre-næse-halsophold 
i Sydney
-en kæmpe oplevelse

St. Vincent’s Hospital, som hører under University 
of New South Wales, ligger centalt i Darlinghurst 
området i Sydney -lige ved siden af Kronprinsesse 
Mary’s gamle arbejdsplads. 

Hospitalet er delt op i en public og en private del, 
og man er ikke i tvivl om i hvilken del man befinder 
sig. Alt fra indretning til uniformer er forskelligt, 
men mange læger arbejder på begge hospitaler.
Under hele opholdet er man tilknyttet Dr. Richard 
Harvey. Richard er øre-næse-halslæge og er lektor 
og overlæge på afdelingen. Han har specialiseret sig 
i inflammatoriske næse-bihulesygdomme samt tu-
morkirurgi af den forreste del af basis cranii- og han 
opererer udelukkende med skop via næseborene.
Kort nede ad gaden fra St. Vincent’s Hospital 
ligger Richards privatklinik, Sydney ENT Clinic, 
hvor hans personlige assistent Susan og kliniske 
forskningsmedarbejder Ellie arbejder. De er enormt 
hjælpsomme, og da de har mere styr på Richards 
program end ham selv er man ret afhængig af dem 
for at kunne følge med i hvad der skal ske fra dag 
til dag. De var meget obs på at sørge for at det hele 
kører glat, så man blev aldrig glemt i det travle 
program.
Richard ser altså patienter i sin egen klinik og på 
hospitalet, og opererede ud over på St. Vincent’s 
også på yderligere to privathospitaler, MacQuarie og 
St. Luke’s, som begge ligger i udkanten af Sydney. 
No worries omkring transporten dertil, vi fik altid 
et lift af Richard. Vi blev midt i opholdet inviteret 
til BBQ hjemme hos ham og familien, og han har på 
trods af mange bolde i luften et kæmpe overskud til 
at undervise, vise byen og sludre om eftermiddagen 
når patienterne er klaret. 

Vi var med Richard på OP de fleste dage, og fik set 
alt fra total åbning af bihuler, hypofysetumorer, 
store resektioner af sarkomer og meningiomer til 
rejsning af lapper til at dække defekterne. Oftest 
foregik de store operationer i samarbejde med neu-
rokirurger, og der blev holdt ugentlige tværfaglige 
skull base konferencer hvor man kunne udse sig de 
rigtigt spændende cases at følge. 
OP er det eneste sted man er i scrubs, under 
stuegang og i klinikken hedder det pæne sko, slacks 
og skjorte. Det kræver lidt tilvænning og vi var 
åbenbart ofte ret casual (=meget overdressed efter 
danske forhold). Richards standard replik blev 
efterhånden “They’re European….” når vi mødte 
nye kolleger, blot for at komme de undrende blikke 

i møde. Australsk humor er knastør, og man kom-
mer langt med at give igen af samme skuffe. Det 
forventes nærmest!

Da Richard brugte endoskop, var det let at følge 
med i operationerne på de store fladskærme på 
operationsstuerne. Så selvom der ikke var hands on 
blev man involveret ved at blive quizzet undervejs 
og få gennemgået alt fra symptomer, patologi, kirur-
gisk teknik og prognose. Virkelig lærerigt. Tilmed 
var vi var stort det de eneste studerende tilstede, 
da vi var der i sommerferieperioden som dernede 
ligger i januar-februar. Når vi ikke var på OP var 
vi i hans privatklinik og så nyhenviste patienter og 
follow-ups.

Anatomien i området er kompleks, og set fra en lidt 
anden vinkel end den i Sobotta, så det krævede ret 
meget fokus at kunne følge med. Vi var så heldige 
at der i starten af vores ophold var arrangeret et 
kursus i neurorhinologi på St. Vincent’s, hvor vi var 
inviteret til at deltage gratis (normalpris 3.500kr). 
Alt anatomi i området blev gennemgået grundigt, og 
vi fik mulighed for at øve basale indgreb på kadav-
ere med de øvrige kursister.

Ud over en arbejdsdag på 10-11 timer fungerede 
Richard som vejleder for en ph.D. studerende fra 
Bangkok, samt for en lang række andre forskn-
ingsaktive. Hver onsdag fra kl. 18 blev alt fra 
undersøgelsesdesign, analyse og bearbejdning til 
publikation blev gennemgået for gruppens aktuelle 
projekter. Gruppen var meget produktiv, hvilket 
deltagernes imponerende publikationslister vidnede 
tydeligt om.

Man er under opholdet tilknyttet Richard og ikke 
en egentlig afdeling, så når han er optaget af 
konference (han har 180 rejsedage om året) eller 
administration har man fri. Sydney er en fantastisk 
flot by, hvor der er masser at tage sig til. Vi havde 
varmerekord (45,9C!), der er verdensberømte 
strande, shopping og massiv students discount i 
Sydney Opera House (HUSK studiekort!).

Opholdet kan varmt anbefales til øre-næse-halsin-
teresserede, og er en enestående mulighed for at 
se hvordan et sundhedssystem kan fungere på en 
helt anderledes måde. Dette sammen med overflod 
af venlige mennesker og betagende omgivelser gør 
dette ophold til en oplevelse ud over det sædvanlige.

- Hjalte Sass og Simon Andreasen

Clerkship in Rhinology and 
Anterior Skull Base Surgery, 
Sydney- VKO ophold

Der er etableret et samarbejde mellem Depart-
ment of Rhinology and Anterior Skull Base 
Surgery, St. Vincent’s Hospital, University of 
New South Wales og Øre-næse-halskirurgisk 
Klinik, Rigshospitalet.
I juni 2013 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 
4 uger langt klinisk ophold. 
Opholdet er meritgivende som VKO, og KU 
dækker flybilletten på op til 7.500kr.
Krav til ansøgere:
•Du	har	afsluttet	og	bestået	ØNH-kurset	inden	
opholdet påbegyndes
•	Du	er	interesseret	i	ØNH
•	Du	har	gode	kvalifikationer
Hvis ovenstående har interesse bedes du ind-
sende følgende: 
•	Motiveret	ansøgning	på	engelsk	(max.	1/2	A4	
side)
•	Karakterudskrift
•	CV	(max	1	A4	side)
til Professor Christian von Buchwald på     
adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdelingen 2071, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø 
(mærk kuverten St. Vincent’s).
Deadline er 12.04.13 kl.12.00. Malpractice 
insurance skal selv arrangeres, men har du 
Codan via FADL er dette omkostningsfrit.
 Info-møde afholdes 10.04.13 kl.15.00 i Audito-
riet på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.
Evt. spørgsmål kan rettes til 
Stud.med. Simon Andreasen på Smnndrsn@
gmail.com eller
Professor Christian von Buchwald på Christian.
buchwald@rh.regionh.dk

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

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Be-
gins in Childhood – et fødselskohortestudie, hvor vi 
følger ca. 700 gravide kvinder og deres børn; se www.
bornogastma.dk

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. 
Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor 
du tager del i det daglige arbejde i vores forskning-
sklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandi-
datopgave samt få anledning til at deltage i videnska-
belig publikation og forberede eget PhD studium. Du 
vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk 

forskningsteam, der overordnet  består af forskning-
sårsstuderende, PhD-studerende og forskningsassis-
tenter foruden datamanagers, statistikere, IT-support 
og administratorer samt vores professor. Dine arbe-
jdsopgaver omfatter deltagelse i det kliniske arbejde 
med vores børnekohorte foruden din egen forskning. 

Lønnen er 10.000 kr./mdr.

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit pro-
jekt i samråd med professor Hans Bisgaard. Mulige 
projekter kunne omhandle effekten af overvægt på 
knoglemineraliseringen. 

Kontakt: 
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er Fredag d. 19. april 2012 kl. 12.00, 
men vi ser på ansøgningerne løbende.

Prægraduat forskningsår i pædiatri

Er du interesseret i pædiatri? 

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospi-
tal er en klinisk translationsforskningsenhed for bør-
neastma som gennem kobling af klinisk og grundviden-
skabelig forskning har gjort vigtige opdagelser, der har 
høstet stor international anerkendelse og kommer til at 
gøre en vigtig forskel for børneastma. DBAC er en selve-
jende institution, der lever af bidrag fra det offentlige og 
private fonde. DBAC består af 35 dybt engagerede og 
fagligt dygtige forskere, som i et uhøjtideligt og inspirer-
ende miljø arbejder mod nye vigtige resultater. Se mere 
på www.dbac.dk og www.copsac.com

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges 
til timelønnet forskningsarbejde 
på Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet

Endokrinologisk Klinik søger en studentermedhjælp til timelønnet 
forskningsarbejde i forbindelse med et klinisk projekt i perioden 1. april 
– 1. september. Projektet undersøger inkretineffekt og glukosemetabo-
lisme hos patienter med akromegali.
Vi har behov for hjælp 1-2 hverdag ugentligt, arbejdsdage planlægges i 
fællesskab.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være: 
1) Hjælpe med at udføre mindre objektiv undersøgelse, tage ekg, og 
lægge venflon på projektdeltagere. 
2) Assistere i forbindelse med kliniske undersøgelser, herunder blod-
prøvehåndtering, klargøring og efterbehandling af diverse prøver.

Vi søger en medicinstuderende (intet semesterkrav) som er ansvarlig, 
grundig og glad for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab 
til ekg og venflon anlæggelse, men det er ikke et krav, da oplæring vil 
finde sted. Arbejdstiden er ca. kl. 8-13.  

Endokrinologisk Klinik er en aktiv forskningsafdeling. For den rette 
kandidat er der gode muligheder for at fordybe sig i egne data. Opholdet 
kan indgå i et valgfrit klinisk ophold (VKO).  

Interesserede bedes rette henvendelse til 

stud. med. Trine Møller Erichsen 
teri0017@regionh.dk 
Tlf: 22 39 50 32

Med venlig hilsen 
Ulla Feldt-Rasmussen, professor, overlæge, dr.med
Trine Møller Erichsen, stud.med
Endokrinologisk Klinik 2131, 
Rigshospitalet

Annoncer
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Nordisk Sommerskole - august 2013

Hvorfor opstår kræft? 
- Og hvordan kan man undgå sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må 
man kende til nogle af kræftforskningens basale metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig 
ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk 
Sommerskole for unge studerende især inden for fagene medicin, biologi, statistik og sociologi fra 
alle de fem nordiske lande.

Der er 25 stipendiepladser, der fordeles mellem de nordiske lande og stipendierne dækker både 
rejse, ophold og undervisning på et indledende kursus, som består af 14 dages intensive studier i 
cancerepidemiologi i København i august 2013. Efter det intensive kursus deltager kursisten i et 
forskningsprojekt, der gerne må aftales før kursusstart og som kan omfatte flere studerende. Det 
er meningen, at deltagerne skal arbejde med dette projekt i deres respektive hjemland, under lokal 
supervision, det næste halve år. Det drejer sig ikke om forskning på fuld tid, så man kan fortsætte 
med sine studier. 
En weekend i januar/februar 2014 samles de nordiske studerende i Finland til et opfølgnings-
symposium, hvor de skal fremlægge resultaterne af deres forskning i det foregående halve år. Også 
her er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af stipendiet fra Kræftens Bekæmpelse og Nordisk 
Cancer Union.

"Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft og rygning, som mit miniforskningsprojekt 
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også lært at bruge mange redskaber inden for IT 
og computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig en ordentlig litteratursøgning og littera-
turgennemgang er. Hvis man bare har den mindste forskerspire i maven, vil jeg på det kraftigste 
anbefale, at man søger om at komme på sommerskolen. For mig har det været en perfekt måde at 
prøve kræfter med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i fremtiden, 
har jeg fået en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en ekstra bonus oven i det man lærer 
af undervisning, forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar af ens egne resultater på et andet 
sprog, får man et samvær med andre studerende, som er morsomt og stimulerende og strækker sig 
langt ud over sommerskolen."        
Katrine, tidligere sommerskole-elev

Fakta:
Ansøgningsskema fås på: www.ancr.nu/summerschool eller hos: 
Katja Christensen, katjalc@cancer.dk eller Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 3525 7625 

Ansøgningsfrist: 13. maj 2013 

Kursustidspunkt: 12. – 23. august 2013

Sted: Kræftens Bekæmpelse i København 

12.  Nordiske Sommerskole i Cancerepide-
miologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige forskn-
ingsmuligheder vha. de nordiske registre.

Fase 1: 12. august – 23. august 2013
 2 ugers internatkursus "Introduction to Cancer 
Epidemiology", København
Fase 2: Sommer - efterår 2013
 Projektarbejde svarende til 2 måneder. Gerne 
udført sideløbende med studie. Projektarbejdet er under 
vejledning ved forskningsinstitut i Danmark, f.eks. Institut for 
Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Fase 3: Januar/februar 2014
 2 dages internatkursus og præsentation af projek-
ter, Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende 
fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Undervisningssprog:
Engelsk.

Pris:
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dæk-
kes af Nordisk Cancer Union. Udgifter til kost og logi under 
projektarbejdet betales af de studerende. 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
 www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens 
Bekæmpelse,
Katja Christensen, katjalc@cancer.dk eller Lone Rosander, 
lrt@cancer.dk, tlf.: 35 25 76 25.

Ansøgningsfrist er 13. maj 2013.

Annoncer

Aprilsnar

- Blåt chok 
har vundet 
en pris

- Studenterk-
lubben får 
dankort – 
glem kont-
anterne på 
fredag- Gå til eksamen på 

din smartphone

- Penkowa 
ansat på hu-
maniora

- Dansker vinder 
EM i skeetskydning

Joachim B. 
Olsen ind-
skrevet på 
medicinstudiet

Joe & 
the Juice 
åbner 
på van-
dregangen

 Rusvejledere 
headhuntet 
til teambuild-
ingkursus for 
novo-ledere.

Rødhårede mænd må ikke 
donere blod pga. HLA-
B27 genotype. De må hel-
ler ikke modtage blod fra 
mennesker.

Spor af hesteblod i 
BBH’s blodbank.

Neonatalt 
blod bruges 
til traumepa-
tienter

HIV kan 
kurere 
vorter

Alt under-
visning 
aflyst pga. 
lockout af 
lærerne.

Vælg din egen favorit!
 - af Jonas Olsen/MOKred
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Først og fremmest,
 en kæmpe tak til alle de frivillige der var med 
Bamsehospitalet til sundhedsdagene, i var alle 
sammen med til at gøre det til en fantastisk 
weekend! Billeder kommer snarest på vores 
hjemmeside!

I samme ånd-
edrag vil vi gerne 
gøre reklame for 
vores infoaften 
d. 2. April, 
klokken 17.15 i 
loungen i Stu-
denterhuset! 
Har du lyst til 
at være en del af 
arrangementet 
når vi holder 
Bamsehospital 
på Panum, så er det her du skal møde op! Kom 
og hør om hvad vi laver, få en snak med de andre 
medlemmer, og gå hjem med et smil på læben.
Der vil være kaffe og kage til mødet.

SØNHKS indkalder til månedsmøde ons-
dag d. 3/4 kl. 16.30 i Loungen i Studenter-
huset.

Dagsorden:
1. Siden sidst v. Simon

2. Evaluering af grisekursus v. Catarina

3. Kommende Ultralydskursus v. Hjalte

4. Basisgruppebazar v. Iben

5. Fremtid for Basale undersøgelsesmetoder v. Sedrah

6. Evt.

Alle ikke-medlemmer er som altid mere end velkommen til at 
komme forbi og 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.

 

 
 

Øre-næse-halskirurgi 
 

Gennem en række foredrag er vi i de kirurgiske basisgrupper gået sammen 
om at give kirurgisk interesserede stud.med. på KU indblik i hvert af de 
større kirurgiske specialer. Specialerne vil blive introduceret af en yngre 

læge som vil tale om vejen til og hverdagen som yngre læge. Dernæst vil en 
senior læge fortælle om muligheder for subspecialisering og karrieren efter 

speciallægeuddannelsen. 
 

Vi er i Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab glade for at kunne 
invitere til det Øre-næse-halskirurgiske indslag i foredragsrækken Tour de 

Chirurgie.  
Reservelæge, ph.D. Ramon Jensen har for nyligt forsvaret sin ph.D., og er 
på vej mod hoveduddannelse. Han har således erfaring fra både klinik og 

forskning, og vil tale om begge dele og om hans vej til specialet.  
Overlæge, ph.D. Grethe Samuelsen er formand for Uddannelsesregion Øst, 

og vil fortælle om livet og mulighederne på den anden side af 
speciallægeuddannelsen, samt give et overblik over hvordan man allerede 
som stud.med. kan begynde at kvalificere sig og hvad der bliver lagt vægt 

på fra bedømmernes side. 
Så kom forbi og bliv klogere på hvad det vil sige at være Øre-næse-halslæge 

og på hvordan du kan kvalificere dig. 
 

Store Mødesal 5.1.14 (lige inden den midlertidige 
studenterklub) Torsdag 11/4 Kl 17 
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MIKS er et kitecommunity for både nye og 
rutinerede surfere.

Som del af MIKS kan du få:
- Hjælp til at komme igang med at kitesurfe!
- Rabat på udstyr.
- Rabat på begynderkurser.
- Masser af hygge.
- Fællesarrangementer: Strandgrill, hytteture.
- Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra du starter.
- Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til surfspots.

Få mere info på månedsmødet d. 2 april i studenterhuset, hvor 
der vil være oplæg om at komme igang med at kitesurfe!

Pædiatriske cases fra Afrika 
og Indien
Onsdag d. 10/4 kl. 16:30 i Store Mødesal

Har du overvejet at blive udstationeret 
i forbindelse med din uddannelse? Har 
du lyst til at arbejde med børn? Kom og 
hør Casper Roed  præsentere pædiatriske 
cases fra Guinea Bissau, Uganda, Tanza-
nia, Etiopien og Indien. 

Der vil som altid være kaffe og kage ;)

www.pippikbh.wordpress.com

Donaid månedsmøde

1/3 del af pårørende fortryder at have sagt nej til organdonation 
4 mdr. efter deres beslutning. 
De fortæller de var midt i sorg, da de skulle tage stilling til 
spørgsmålet og ikke vidste hvilket ønske den afdøde havde!
Har du taget stilling til organdonation? Synes du det er vigtigt 
at andre gør det? 
I Donaid arbejder vi for at få flere til at tage stilling til orgando-
nation – uanset hvilket valg man måtte tage.  Er du interesseret 
i at høre mere om Donaids arbejde, så er du mere end velkom-
men til månedsmøde:

Mandag den 8. april kl. 18 i studenterhuset til kaffe, kage 
og en masse hygge
Kærlig Hilsen
Donaide   
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Sexekspressens Actiondag!

En spændende dag med skæg og sjov sammen med Panums mest sexede basis-
gruppe!

Går du stadig rundt med en knugende fornemmelse i maven, fordi du gik glip 
af vores vinterseminar og derfor ikke nåede at blive uddannet som Sexpert? Så 
frygt ej, det er nemlig slet ikke for sent, bare se her:

Lørdag d. 13. april holder Sexekspressen Actiondag og i er alle hermed invit-
eret. 

Dagen vil byde på:
- seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver dig mulighed for at 
komme med ud at undervise – mødetid kl. 10 i loungen i Studenterhuset 
- En masse spændende gøremål for ældre sexperter
- Lækker GRATIS brunch kl. 12 for nye såvel som gamle 
- Aftensmad (til den nette sum af 30 kr!!) med efterfølgende festligheder resten 
af aftenen

Alle disse herligheder koster kun 30 kr. (medmindre du smutter tidligt og 
springer aftensmaden over - så koster det gratis) og det eneste du skal gøre er 
at tilmelde dig ved at sende en mail til: 6xseminar@gmail.com med navn og 
semester. Herefter vil du modtage en lille formular, der skal udfyldes.  Dette 
skal gøres inden d. 12. april, så skynd dig at få sendt mailen af sted og forbered 
dig på en sjov og lærerig dag. 

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

HUSK månedsmøde torsdag d. 4. april kl. 17 i Studenterhuset

basisgrupper
PIT holder foredrag om
TUBERKULOSE
 Har du måske en tropemediciner gemt i maven? Kom til foredrag med Rigshospitalets overlæge på epidemiklinikken, Søren Thybo, og bliv klogere på tuberkulose og 
håndteringen af sygdommen i et tredjeverdensland. Foredraget vil primært henvende sig til dig, som går på anden del af medicinstudiet, men kom også gerne, hvis du 
trænger til et klinisk afbræk fra al teorien på bachelor-delen og få et stykke kage mens du suger ny lærdom til dig! 
Nogle ser måske mest tuberkulose som en historisk interessant sygdom, men det er faktisk den næst hyppigste infektionsrelaterede dødsårsag globalt. 
Foredraget finder sted torsdag d. 4. april kl. 16 i 31.01.29.
Vi glæder os til at se dig! Mvh. PIT 

LEGATFOREDRAG med PIT
Skal du ud at rejse og overvejer at søge legater? Og er du i tvivl om hvordan du finder legaterne, hvordan man skriver en god ansøgning og om hvad man skal huske at 
sende med i brevet?
Så kom til legatforedrag med PIT tirsdag d. 9. april kl. 16.15 i 29.01.30 og hør alt om hvordan man finder vej gennem legatjunglen.
Alle er velkomne :)  Der vil blive serveret kaffe og kage!

Vil du med PIT til Rwanda i efteråret 2013?
Vi har én restplads i perioden september-november 2013 på Kirinda Hospital i Rwanda. Den anden plads er besat, så du får en rejsemakker.
         Kirinda Hospital er PIT's hospital i Rwanda, som er et lille land i den centrale del af Afrika. Hospitalet ligger i en lille landsby i et frodigt område vest i landet. 
Personalet består af 7 læger, og der er 130 sengepladser, som er inddelt i fire afdelinger: fødselsafdeling, pædiatrisak afdeling, intern medicin og kirurgisk afdeling. 
Landet er en gammel belgisk koloni, så fransk er blandt de officielle sprog. Hospitalets ansatte og patienterne snakker  for det meste kun fransk og det lokale sprog 
Kinyarwanda, så det er stærkt anbefalet at kunne tale fransk, hvis man ønsker at blive udsendt til Kirinda Hospital (en perfekt anledning til at lære et nyt sprog!).  

Rwanda har en blodig historie, men er i dag anset som et trygt land at rejse til. Turistmæssigt tilbyder Rwanda blandt de eneste i verden muligheden til at tage på 
bjerggorillasafari. Man kan også bestige landets flotte vulkaner.

Hospitalet er et nyt samarbejde med PIT, så man kan forvente at være nogle af de første PIT-studerende afsted. Dette betyder, at vi ikke er lige så sikre på forholdene 
dernede, som på vores gamle hospitaler, som vi har samarbejdet med i årevis. Det kan derfor være en lidt større udfordring at vælge et ophold på et nyt hospital, men 
det kan også være en fordel, og det kan være enormt spændende at være afsted som de første og være med til at starte samarbejdet op.

For at blive udsendt med PIT skal man have bestået 8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr til hospitalet. Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com 
med angivelse af navn og semestertrin. Først til mølle.

Praktikant I Troperne (PIT) arrangerer kliniske ophold i 3. verdens lande og har til formål at udbrede kendskabet og interessen til tropemedicin. 
Det kliniske ophold består af 3-6 måneders klinik på et mindre hospital i Afrika, Indien eller Filippinerne. PIT er en del af IMCC.

Kommende PUFF-arrangementer foråret 2013
For nærmere information om datoer, sted og evt. tilmelding, følg med på vores 
hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslagstavlen og på medlemsmailen.

Foredrag om forskningsformidling til lægmand
(Workshop i litteratursøgning – OBS udskudt til næste semester!)
Kursus i præsentationsteknik 23.4 (først-til-mølle)
Kursus i basal statistisk (venteliste)
Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering
 
Vi glæder os til at se Jer!

Journalclub månedsmøde i PUFF
Til næste månedsmøde vil Carsten fra PUFF præsentere sit forskningsårsprojekt, 
der omhandler hvorvidt immunologisk aldring kan være medårsag til manglende 
behandlingsrespons hos HIV-patienter. Kom og se et eksempel på, hvad man 
kan få ud af et prægraduat forskningsår. Der i den forbindelse også være andre 
medlemmer fra PUFF til mødet som meget gerne svarer på spørgsmål omkring 
det prægraduate forskningsår efter Carstens oplæg.

Derfor kom hvis du overvejer et prægraduat forskningsår og vil have lidt bedre 
overblik over, hvad det indebærer.

Det foregår tirsdag d. 2. april kl 16.15 i lille mødesal på Panum.

Hilsner PUFF.
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Tag din læsemakker under armen og lær noget om gennemgang af akutte 
patienter vha. ABCDE, behandling af shock, og prøv kræfter med intubation og 

venflonanlæggelse samt brugen af spineboard.
D. 13 april kl. 10 – ca. 16 afholder Studerendendes Anæstesiologiske og Trau-

matologiske Selskab
 “Kick-Off”-kursus på panum.

Se mere på facebook “SATS København” eller på www.sats-kbh-dk hvor du også 
kan tilmelde dig.

Der kræves IKKE medlemskab af SATS for deltagelse og det koster GRATIS så 
skynd dig ind på www.sats-kbh.dk og meld dig til!

Månedsmøde + ekstraordinær generalforsamling
Onsdag d. 3. April kl. 16.15 i loungen i studenterhuset
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
 Kursus: "Akutte procedurer"
Basisgruppebazar
Foredrag: "Læger uden bremser"
3. Nyt fra udvalg:
 Traumedage 2013 – ekstra pladser!
Påskefrokost d. 12 april for alle SATS-medlemmer
4. Forårets arrangementer 2013:
 Kursus: "Kick-off" d. 13. april.
Kursus "Akut patient" d. 20. - 21. april
Foredrag: "Læge i forsvaret" i maj.
CV-workshop efter månedsmøde d. 8. maj.
5. Planlægning af næste semesters arrangementer
6. Eventuelt:

Ekstraordinær generalforsamling: Godkendelse af vedtægtsændringer

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesi-
ologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS (Stu-
derendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet 
på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer. Tjek os evt. ud på facebook under ”SATS 
København”.

Stamcelle forskning og månedsmøde i FORNIKS

Interesse for stamceller eller basalforskning ? 
Patrick Brooks, vil komme og fortælle om stamcelleforskning og om, hvordan 
man som medicinstuderende kan blive involveret i forskning. 
Herefter vil der være månedsmøde, vi skal bl.a. finde ud af hvilke arrangementer 
vi skal have til efteråret. Så tænk jer godt om :)

Dagsordenen for månedsmøde er følgende. 

1. Velkomst og formalia 
2. Siden sidst
3. Nyt fra udvalg

4. Arrangementer til sommer/efteråret 
(Forslag indtil videre)
- Hovedtraumer med TRYG
- Sommerhus worksshop
- Sommer grill
5. Facebook
6. Institutvalg 
7. GF. 
8. Evt.
9. Fælles spisning

basisgrupper

Laaang fredagsbar!!!

På fredag holder studenterklubben fredagsbar! Det foregår 
i interrim klubben på fredag d. 5. april fra kl 11-24. 

Kom og vær med til at fejre forårets komme! Du skal bare 
huske gyldigt studiekort til SUND, eller være bedsteste 
ven med en, der har et sådant. 

Ingen adgang til interrim klubben gennem Panum Insti-
tuttet efter kl. 17, så benyt indgangen ved Blegdamsvej 
(ståltrappen ved vareindlevering).

Vi glæder os til at se jer! Par-to-the-TY ON!
- Stud.klub
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KURSUS I INTRO TIL TARMANASTOMOSE

ER DU INTERESSERET INDENFOR MAVE-TARM KIRURGIEN SÅ ER 
DETTE MÅSKE ET KURSUS FOR DIG !!!! 

Vi starter med et kort teoretisk oplæg om anastomoseteknikker og indikationer.
Der vil efterfølgende være en gennemgang af de forskellige suturmaterialer der 
findes, og hvilke der bruges til tarmanastomoser.

Derefter vil der være ca. 2 timer til at øve end-to-end anastomseteknik (Davos 
tenchnique) på grisetyndtarm.
I er 2 sammen om et stykke tarm og skiftes til at være operatør og assistent. 
Efterfølgende tester vi anastomoserne og ser efter lækage.

Under vejes er der en lille pause med snacks og drikkevare.

Kursusafgift: 50 kr.

Krav til deltagere: Medlem af SAKS, deltaget på Sutur 2 eller have lignende 
erfaring samt kendskab til håndknudeteknik.

Varighed: ca. 3- 4 timer

Kursuspladser: 12 deltagere

Da vi skal arbejde med grisetarme, anbefales det at have kittel med.

Tilmeldingen åbner på saks-kbh.dk d. 4/4 kl 16:00

Månedsmøde I SAKS!

TIRSDAG D. 9. APRIL KL. 15.30
21.2.22a.
Så er det snart d. 2. Tirsdag i måneden og SAKS holder
månedsmøde. Har du noget på hjertet eller vil høre lidt om hvad der
kommer til at ske i den næste måned så kom forbi!
Der vil være lidt snacks og andet godt og vi glæder os til at se jer!
Dagsorden:
1. Mini foredrag v/ SAKS formand Michael Madsen “Tryksår - hvor galt kan
det gå? Døden som udvej.”
2. Siden sidst
3. Kommende arrangementer.
4. Status på instrumentsæt.
5. Evt.

Følgende arrangementer venter I løbet af april:
Intro til tarmanastomose
d. 11. april kl. 17.00
Tilmelding starter d. 4. april kl. 16.00.
Sutur 1
d. 17. April kl. 17.00
Tilmelding starter d. 10. april kl. 16.00
Husk desuden TDC I øre-næse-hals-kirurgi oplægget d. 11/04-2013!

basisgrupper

gøgl
Yo yo, Panum!

Så er påskeferien overstået, og du har drukket lidt for 
meget snaps og spist lidt for meget ribbenssteg, og du er 
strengt taget ret bange for, at du har mistet dit sex-ap-
peal, hvilket jo slet ikke går, da du netop skal til at have 
undervisning eller vandre mellem bibs bordrækker på 
det studie i Danmark, hvor der er allerfleste banger 
babes og flotte fyre. Men frygt ej, kære medstuderende, 
for Simon a.k.a. Swagma$ster-2000 er klar med de fem 
simple rådI du som fyr (eller kvinde, om end nok mest 
som fyr) har brug for, efter du er blevet halvklam og 
har mistet din libido og virilitet efter påskemaden har 
ødelagt din krop med ekstreme fedtaflejringer steder, 
hvor man slet ikke burde have fedt.

1. Vær dig selv!II

2. Stol på dig selv!III

3. Ha’ en wingman, du fungerer godt sam-
men med!IV

4. Find ud af, hvor kvinderne holder til, og 
duk op der!V

5. Følg det til dørs!VI

Og med de få og overskuelige råd ovenfor, kan du gå 
amok og hygge dig efter påsken; du skal nok klare 
den, min ven!

Simon ”Swagma$ter-2000” / MOK-red

I Hvis effektivitet med udgangspunkt i eget virke som 
connaisseur-de-moule er efterprøvet og bekræftet.

II Vel at mærke især, hvis du er objektivt flot, velhavende, 
ekstremt sjov eller karismatisk. Ellers skal du nok gøre 
noget ved dig selv, for det der Average Joe-move virker 
bare ikke så godt. Tænk Brad Pitt eller Ryan Gosling, 

måske med lidt sødt a la Joseph Gordon-Levitt.

III Denne følger egentligt lidt det ovenstående, men lad 
mig uddybe: Piger elsker, når en fyr vader selvsikkert 
ind i et lokale og bjergtager samtlige tilstedeværende 
kvinder med en kombination af sin selvsikkerhed, sit 
kække smil, sit flotte udseende og sit 12.000 kroners 
Valentino’s jakkesæt.

IV Det er selvfølgelig bedst, hvis du kan få en wingman, 
som også er flot og velhavende, men det er – modstri-
dende med den gængse opfattelse – langt fra et must; 
en gennemsnitlig fyr kan være en glimrende wingman, 
fordi hans tilstedeværelse vil være ubehagelig for dine 
måls, hvorfor de vil fokusere deres opmærksomhed 
på dig.

V Kvinder er sociale væsener og holder gerne til i store 
flokke. De bliver også mere selvsikre sådan og har en 
tendens til at anspore hinanden til flere udskejelser, hvis 
de er sammen – og hvis de er fulde sammen. Min egen 
erfaring vil jeg gerne dele ud af: Piger lader til at hygge 
sig godt sammen til ferniseringer af nye gallerier, mode-
shows, eksklusive privatfester på dine venners yachts 
mm. 2. del af rådet er blandt de vigtigste sværeste råd, 
man kan give; det kan være intimiderende at dukke op 
til en begivenhed tætbefolket af det fagre køn, men gør 
det; kast dig ud i det med hovedet først. Det sværeste 
er selvfølgelig den enorme og overvældende mængde 
af kvinder, som vil droppe deres middag, samtaler, 
cat-walks, når du gør din entre i lokalet, for at komme 
og snakke med dig; men fat mod, hvis du bare tager 
imod deres komplimenter om dine nylige imponerende 
præstationer, dit udseende el.lign., skal der nok falde 
noget godt af i den anden ende.

VI Jeg kan virkeligt ikke understrege dette sidste, og 

utvivlsomt mest afgørende råd: Din aften er ved at 
være slut, og tilbage står en lille skare af kvinder, der 
har overlevet cat-fighten med alle de andre kvinder, 
som også ville have dig. Nu skal du mande dig op og 
give dem, hvad de har fortjent. Da du gik ind i lokalet/
yachten/privatflyet tidligere på aftenen, indgik du en 
stiltiende aftale med alle tilstedeværende kvinder: Du 
ville tilfredsstille dem. Hver og en. Have fun, tiger.
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FADL København har fået ny formand
FADL København har valgt ny
formand.Thomas Svare Ehlers 
blev enstemmigt valgt af 
repræsentantskabet. 
Thomas er 24 år 
og i gang med 8 semester. 

Vi har stillet Thomas fem af de skarpe:
Spm: Hvad er dit drømmespeciale?
Svar: Mit drømmespeciale ligger i kirurgi-
genren uden knogler. Det kan jo heldigvis ændre sig mange gange 
Spm: Du har som formand nu fået MAGT. Hvad ville du råde 
ministeren til, hvis hun spurgte dig hvad der skal foretages af 
forbedringer på medicinstudiet?
Svar: Jeg ville opfordre til en langt bedre karrierevejledning end 
den, der finder sted i dag. Det er vigtigt at få rustet de medicin-
studerende til den lægerolle, de skal overtage og få skilt myter fra 
sandhed, så vi ikke får en hel generation af medicinstuderende, der 
allesammen tror de skal have forsket og udgivet 5 artikler for at få 
en introstilling.
Spm: Hvad ser du som FADL´s største udfordring det kommende 
år?
Svar: FADL skal i det kommende år søge at repræsentere de 
medicinstuderende i den sundhedsfaglige debat. Der kommer til 
at være meget debat omkring lægerollen og fremtidens sygehus-
væsen (f.eks. supersygehuse vs. lokalsygehuse) hvor det er vigtigt, 
at huske på, det er os, der skal tage over, når alle overlægerne snart 
går på pension. Derudover skal FADL i København søge at tilpasse 
sig sine medlemmer endnu bedre og finde ud af hvordan vi som 
fagforening giver vores medlemmer den bedste service.
Spm: Hvad laver du i din fritid? Er det sandt at du løber et maraton 
på 3:33:33? 
Svar: Jeg har en masse dejlige venner, jeg bruger meget af min tid 
på. Derudover spiller jeg klaver, løber og sejler fra tid til anden. Ja 
det er sandt, men jeg har også løbet et lidt hurtigere i Barcelona på 
03:06:53 
Spm: Hvad er din yndlingsbar i København?
Svar: Min yndlingsbar hedder "Ourselves alone" og ligger i Bad-
stuestræde. Det skal dog siges, at SU'en sætter en begrænsning for 
hvor mange drinks man kan købe dernede.

Masser af nye t i l tag for 
repræsentantskabet
Den 22-24 marts var FADL Københavns 
repræsentantskab på weekendtur. Udover at 
vælge ny formand besluttede repræsentanterne 
også at sætte gang i en række nye tiltag:

- Hvad får du ud af at være FADL-medlem? 
En overskuelig oversigt over fordele ved at være 
medlem er nu sat i produktion

- Organisationsdiagram. 
FADL´s opbygning er ikke så ligetil. En arbejds-
gruppe har udviklet et par overskuelige og inter-
aktive organisationsdiagrammer.

- Med FADL på RUS-tur. 
Hvordan introducerer FADL sig på den bedste 
måde overfor Russerne?

- Involvering af medlemmerne. 
Endelig kigger en arbejdsgruppe på hvad der 
skal til for at involvere endnu flere medlemmer i 
FADL´s aktiviteter.

12 semesterundersøgelse er 
færdig. 
Nu går efterbehandlingen i gang
I søndags sluttede FADL´s 12 semester-
undersøgelse. Svarprocenten sneg sig et godt 
stykke over de 50%. Tak til alle der deltog.

Kom til anden Riget-aften i 
FADLs kælder! 
Vi skal have set afslutningen på den uhyggelige 
serie, der fortsætter med endnu to nervepirrende 
afsnit. Tag din læsemakker i hånden og kom forbi 
til en hyggelig aften. Der vil være lidt snacks, so-
davand og øl. Det foregår tirsdag d. 9. april kl. 20 i 
kælderen i forhuset (første dør til venstre, når man 
kommer ind ad porten). Bemærk ændret tidspunkt 
og sted i forhold til sidst gang! HUSK studiekort 
med det nyeste FADL klistermærke.
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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!

kredsforeningen
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Bliver du læge til sommer?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk 
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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MediLearner er et produkt under udvikling. MediSpot er 
det første værktøj, og hvis du går på 3. semester, og har 
lyst til at gøre MediSpot til det bedst mulige værktøj, kan 
du nu tilmelde dig som tester.

Som tester skal du være indstillet på at prøve programmet 
både på din telefon som en app og hjemmesideversionen. 
Du skal være indstillet på at melde tilbage omkring fejl 
og mangler og forslag til forbedringer, hvilket bidrager til 
at MediLearner bliver det bedst mulige produkt.

Hvis du har lyst til at teste MediLearner, og ikke mindst 
MediSpot så kan du få mere information og tilmelde dig 
som alfatester på www.medilearner.dk

    Informationsmøde om MediLearner i 

Studenterklubben Torsdag d. 18. april kl. 13:00

annonce


