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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: Markus Harboe Olsen  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: David/ mok-red

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

Onsdag: MOK NR. 25 UDKOMMER
  PMS månedsmøde se s. 9
  AKS månedsmøde

Torsdag: Civilisation og Medicin: Placebo se s. 4

Fredag: Pus-turs-pejledere par på pur pele peekenden. Pas 
  på pers pelvis. Det svier'!

Lørdag: Markus deler fingre ud

Søndag: Markus indsamler brugte fingre. 

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: 

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:

346 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -168 dage
ny deadline: 44 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17



33Horoskoper
Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Snr" Aagaard

Så er foråret kommet, præcis som jeg forudsage i min 
eksklusive blog (I kender den ikke, den kræver man er 
platinium-member af mit horoskob, for mere infor-
mation se youareanobody/gofuckyourself.com). Med 
foråret kommer der selvfølgelig en masse spørgsmål 
og en naturlig uvished ved fremtiden. Fortvivl ej, 
patetiske læsere, jeg er her.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I denne uge vil foråret stige din til hovedet hvilket 
vil resultere i en uforklarlig  facination af lygtepæle 
og andre  phallossymboler. Dette er uanset dit eget 
køn og præferancer. Du kan afhjælpe dette ved at 
smørre dig selv ind i yoghurt. blåbær yoghurt.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Din normale almene forvirring vil krystalisere til en 
absolut og altoverskyggende fortvivlelse vedrørende 
facebook's supportafdeling. Lad være med at kontakte 
dem. Accepter at de billeder ligger der.

Vædderen
20. marts - 19. april
Foråret gør dig kampliderlig. Dette vil dog ikke have 
nogen konsekvenser.  Overhovedet.

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver enten vanvittigt forelsket i din bedste 
ven/venindes kæreste og flygter til Kreta med din 
udkårne, eller også vil du på torsdag blive sygt 
sulten efter halvsaltede chips. Begge udfald vil have 
voldsomme konsekvenser for dit liv.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Astrid Krags udtalelse fortvivler dig, ikke pga. 
implikationerne for medicinstuderende, men fordi 
fredagsslik er det eneste der står imellem dig og en 
tilstand af depressiv stupor.

Krebsen
21. juni - 21. juli
I denne uge vil krebs blive bollet. Ikke på nogen ube-
hagelig måde, og slet ikke uønsket. Men det kan dog 
resultere i nogle akave situationer i netto.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil have succes med at hvad du laver. Du har 
ikke nødvendigvis nogen objektiv succes, men du vil 
opleve stort set alt som succesfuldt. Hold lidt igen 
med antidepressiva.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Det øgede solskin vil understrege og forværre dit 
alkoholmisbrug. Det har du det egentligt ret godt med 
og dine omgivelser belønner de nye tiltag.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil på onsdag blive bedt om at sluge tre liter 
multifrugt juice. Det vil lyde fristende, men det er 
en fælde. Du vil ikke få skørbug.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
De fleste tiltage i denne uge vil ende i overvældende 
og uventet succes. Et enkelt arrengement vil resul-
tere i et kilo baconleverpostej.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Paradise hotel vil indholde et eller flere plottwists 
som hverken deltagerene eller seerne (dig selv) vil 
forstå. Du reagere ved at stirre på en våd mursten 
i tre timer.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Adskildelige sygeplejesker vil ligge an på dig på en 
virkelig ubehagelig måde. Du bør opdatere din face-
book profil  og få de tre likes der er at få.
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Essaykonkurrence for medicinstuderende på
4. semester (bachelor)

Vind et kardiologisk stetoskop!!!

Stetoskop.dk har valgt at agere sponsor, hvorfor præmien nu er opgraderet til et 
Seagull Cardio stetoskop til hver forfatter af vinderessayet.

Redegør for det fysiologiske grundlag for det dikrokte hak (engelsk: 'dicrotic 
notch' eller 'incisura') og den dikrote pukkel (engelsk: 'dicrotic wave') i aortas 
blodtrykssignal.

Skriv et 2 siders essay (Times New Roman, skriftstørrelse 12, 1.5 linjeafstand), 
eksklusiv referenceliste, evt. figurer og billedtekst. I må højst være to forfattere 
per essay.

Husk at skrive fulde navne, emiladresser og holdnummer på essayet.

Essays vil blive bedømt blindet af undertegnede og der vil blive lagt vægt 
på 1) forfatternes overordnede fysiologiske forståelse, herunder deres evne 
til at integrere det korrekte fysiologiske principper, 2) at den fysiologiske 
problemstilling analyseres koncist og systematisk, 3) perspektivering (fx i forhold 
til kliniske, komparativt fysiologiske og/eller populærkulturelle emner) og 4) en 
overordnet vurdering af essayet. I den overordnede vurdering vil der især blive 
lagt væk på formidlingsmæssige aspekter, da det er meningen at vinderessayet 
skal komme andre studerende til gavn. 

Det er ikke nødvendigt at redegøre for den specifikke litteratursøgning (på f.eks 
www.pubmed.com eller scholar.google.com), der ligger til grund for essayet, 
men det forventes at der tages udgangspunkt i den videnskabelige litteratur 
(videnskabelige artikler, opslagsværker, monografier etc.) og at den anvendte 
litteratur citeres i essayet.
 
Send essayet til dikrot.essay@gmail.com senest d. 26. april kl. 23.59

Konkurrencen indgår i et læringsstudie, og det er en forudsætning for, at jeres 
essay bliver taget i betragtning, at I besvarer nogle specifikke spørgsmål og en 
evaluering som indgår i en autosvar-mail fra ovenstående adresse. I vil modtage 
denne mail umiddelbart efter I har sendt jeres essay og skal besvare den inden 
for en time. Jeres besvarelse af disse spørgsmål vil ikke indgå i den egentlige 
bedømmelse af jeres essays.

Vinderne får direkte besked og vil blive offentliggjort i MOK d. 13. maj, hvor 
vinderessayet efter evt. redigering ved undertegnede også vil blive offentliggjort.

Læge Reza Jabbari
Stud.med. Linea Natalie Toksvang
Læge Ronan M. G. Berg

Vil du deltage i IMCC DanPals projekt i 
Palæstina i juli måned 2013?

Projektet består af frivillig arbejde med børn i en 
flygtningelejr, spændende workshops om Palæs-
tinas sundhedssystem, økonomiske struktur, 
Israel-Palestinakonflikten m.m. samt klinikop-
hold på et hospital i Nablus på Vestbredden.

Mer information:  www.imcc.dk/danpal 
OBS! Udvidet ansøgningsfrist lørdag den 20. 
april, kl. 12 –Vær venligst opmærksom på 
tilføjelse vedr. flyvbillet, vaccination og forsikring 
på ansøgningsskemaet.

IMCC forbeholder sig ret til at aflyse projektet, 
hvis der opstår særlige omstændigheder som sik-
kerhedsrisiko eller andet der vil påvirke gennem-
førelsen af projektet, såsom økonomiske årsager.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Studerende søges til OSVAL projekt om genetisk testning af børn
Vi ønsker kontakt med en medicinstuderende, som måske overvejer at specialisere sig indenfor Klinisk 
Genetik eller som ønsker nærmere kendskab til specialet, og som er interesseret i at skrive OSVAL 2 opgave 
på Kennedy Centret. 

Opgaven skal omhandle en belysning af lovgrundlag og internationale retningslinjer vedrørende genetisk 
testning af børn såvel som en gennemgang af evidensen på området (som er begrænset). Det er vores for-
ventning at opgaven efterfølgende publiceres i artikelform.

I 2014 skal der med stor sandsynlighed skrives danske, evidensbaserede, guidelines på området – her vil 
analysen skulle indgå som baggrund.

Er det noget for dig? Så send os lidt om dig selv på mail Birgitte.rode.diness@regionh.dk senest 12.5.2013.

For nærmere oplysninger, kontakt direktør, professor, overlæge Karen Brøndum-Nielsen eller læge Birgitte 
Rode Diness på Kennedy Centret, tlf. 43 26 01 00.

PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES

2 stillinger som præparatfremstillere, er ledige til besættelse. 

Præparatfremstillingen er en arbejdsgruppe under ICMM, som arbejder med at fremstille og vedligeholde 
anatomiske præparater til de makroskopiske studiesale. 

Arbejdsopgaver inkluderer både fremstilling af præparater og vedligeholdelse af vores samlinger.
Arbejdet er selvstændigt, praktisk orienteret og med fokus på høj kvalitet af de fremstillede præparater. Der 
er mulighed for, at udfolde sig kreativt og praktisk i arbejdet med præparaterne. 
Vi planlægger selv vores arbejde, og det er således meget fleksibelt med mulighed for mere og mindre 
intense perioder. 

Vi har som ansatte megen selvbestemmelse, hvilket også stiller krav om, at du har overblik samt er selvs-
tændig og ansvarsbevidst.
Vi forventer at du kommer med et stort engagement, tager opgaven seriøst, kan arbejde selvstændigt og 
målrettet, og deltager i fælles arbejdsforpligtelser såvel som det sociale liv omkring præparatfremstillingen. 

Præparatfremstillingen består af et team på 12 studerende fordelt på 5.-11. semester, som er socialt en-
gagerede i hinanden og tit holder hyggelige og sjove arrangementer. Vi ser gerne, at du har lyst til at deltage 
i det sociale i Præparatfremstillingen.

Krav
- Du skal have bestået 3. semester ved vintereksamen 2013.
- Du skal have bestået 3. semester med en karakter på 10 eller 12.
- Du skal kunne tage minimum 150 timer om året
- Du skal kunne deltage i vores sommerrenovation, der ligger i uge 28 (tirsdag d.9. – lørdag d. 13.  
 juli 2013)

Ansøgning 
Ansøgningsskema hentes hos Pia Keller i StudieServiceCenteret, hvor det også afleveres sammen med et 
udførligt CV og en motiveret ansøgning. 
Vi skal have din ansøgning senest 2. maj kl. 12.00. 
Samtaler afholdes i uge 20.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen 
 
Ole, Katrine, Kasper, Cecilie, Louise, Stine G., Nicolaj, Emma, Simon B., Mikkel, Stine L., 
Mette og Hanne.
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Sundhed for Alle- IMCC organized a successful conference in 
November at Rigshospitalet with speakers from across Denmark and 
Europe on the situation of undocumented migrants in Denmark with 
regards to access to healthcare. 

Come and join us at the Trampoline House on Thursday, April the 25th 
from 19h00 to 22h00 for the release of the short movie that was made 
based on the conference!

The Trampoline House is located at Skyttegade 3, DK-2200 Kobenhavn N. 

We are looking forward to seeing you there!

Sundhed for Alle - IMCC

SCIENCEsation
White

Get your white lab coat and rave on

Torsdag d. 25. april
KL. 21-04 i Marmorhallen

-Frb. Campus

Dresscode: White!

Billetsalg online på
billetto.dk/sciencesation

Forsalg 50kr. - I døren 70kr. 
Find os på Facebook;
“SCIENCEsation white”

VidenskabsTeatret, FORNIKS og LundbeckFonden præsenterer:

“Vis mig din hjerne og jeg skal sige dig, hvem du er”

Neurokirurgi. Lad mig mærke din hjerne. Neurokirurg Jannick Brennum.

Neurofysiologi. Når hjernecellerne svinger på deres egen måde. Neurofysiolog Troels 
Kjær.

Psykiatri. “Ret og vrang-” forestillinger. Psykiater Martin B. Jørgensen

Neurologi. Hvorfor er der nogle, der udvikler Alzheimer? Overlæge Steen Hasselbalch

Neurologi. Hjernebilleder, der lyser af personlighed. Professor Gitte M. Kudsen

Økonomi. Hjerneforskning og markedspotentialer. B. Schimmermann & L. Bergmann.

8. maj, 17.15 - 20.15, Lundsgaard Auditoriet, Panum.

For tilmelding: Skriv dit navn, studieretning og semestertrin i en mail og send den til: 
vt@videnskabsteatret.dk 
SUND studerende har førsteret indtil 29. april, hvorefter andre interesserede kan melde sig 
til indtil d. 6. maj.

Vi glæder os til at se dig. 

"Medico Innovation: Innovation i ældresektoren og medicinske Apps"

Ingen tvivl om at de ældre i fremtiden vil udgøre en større del af befolk-
ningen.
Hør om dette i relation til medicinsk innovation.
Vi får besøg af:
Steen Dawids, Overlæge, Ekstern Lektor, Produktudvikling DTU
Martin Stenfeldt, Direktør, Medico-Innnovation
Samt fra Phillips Healthcare der vil præsentere deres innovative projekter 
med optimering af supersygehusene og muligheder for forskning/erhvervs 
PhD.

D. 24. april kl. 16:00-17:30 i Green Lighthouse, Danmarks første offentlige 
CO2-neutrale bygning. Det ligger et stenkast fra Panum lige bagved KUB 
Nord.

Husk også vores næste arrangement,  "Læge i Medicoindustrien" D.29 
april 16:00 - 17:30 i lokale 29.01.30 på Panum. Her vil 3 læger fortæller 
om hvordan det er at være læge i et noget anderledes lægejob end de 
fleste.

Vel mødt!

annoncer

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) afholder i samarbejde med IMCC An-
nual European Conference 2013 i København på Panum Instituttet d. 19.-21. april. 
Er du interesseret i at lære mere om UAEMs arbejde og høre inspirerende foredrag fra førende 
eksperter indenfor Global Health i selskab med studerende fra hele Europa? 
UAEM inviterer alle interesserede til at deltage. Det koster 50 kr, hvilket inkluderer frokost. 
Lørdag d. 20 April 
Kl. 9-10.15 Årsrapporter fra de forskellige nationale UAEM afdelinger
Kl. 10.15-10.45 Præsentation af UAEM European Working Groups arbejde.
Kl. 11.00: Kaffepause
Kl. 11.30-13: Oplæg for første foredragsholder
Kl. 13-14: Frokost 
Kl. 14-15: Oplæg for anden foredragsholder
Vi glæder os til at se dig!    
FOR MERE INFO & TILMELDING:
WWW.UAEM.DK/AEM (deadline idag onsdag d. 17. april!)

Tak til vores sponsorer:

 

 
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) afholder i samarbejde med 
IMCC Annual European Conference 2013 i København på Panum Instituttet d. 19.-
21. april.  

Er du interesseret i at lære mere om UAEMs arbejde og høre inspirerende foredrag 
fra førende eksperter indenfor Global Health i selskab med studerende fra hele 
Europa?  

UAEM inviterer alle interesserede til at deltage. Det koster 50 kr, hvilket inkluderer 
frokost.  

Lørdag d. 20 April  
Kl. 9-10.15 Årsrapporter fra de forskellige nationale UAEM afdelinger 
Kl. 10.15-10.45 Præsentation af UAEM European Working Groups arbejde. 
Kl. 11.00: Kaffepause 
Kl. 11.30-13: Oplæg for første foredragsholder 
Kl. 13-14: Frokost  
Kl. 14-15: Oplæg for anden foredragsholder 
Vi glæder os til at se dig!     

FOR MERE INFO & TILMELDING: 
WWW.UAEM.DK/AEM (deadline idag onsdag d. 17. april!) 

 Tak til vores sponsorer: 
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Anders Ingemann Larsen, 
Jørgen Riis Jepsen
og Jan Schmidt

Kr. 270,- (vejl.)
176 sider

Arbejdsmedicineren skal i dag forholde sig til 
klassiske arbejdsmiljøproblemer som asbetose 
og forgiftninger, men også bruge sin viden til at 
fremme sundheden på arbejdspladsen og 
hjælpe syge medarbejdere til at fastholde 
deres arbejde. Denne bog beskriver hvordan.

Arbejdsmedicin 
i praksis

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

NYHED

annoncer
Frivillig forskningsassistent (stud.med.) søges til MR-for-
skningsprojekt på neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Projektet er et klinisk studie, hvis formål er at udvikle en ny 
model til at udløse aura- og hovedpine hos migrænepatienter med 
aura. Desuden vil vi med 3-tesla MRI teknik undersøge hjernens 
arterier, blodgennemstrømning samt neuronal aktivitet.

Du vil få mulighed for at få erfaring med alle aspekter af et klinisk 
studie. Projektet er desuden oplagt som en kandidatopgave og 
vil kunne godkendes som valgfrit klinisk ophold (VKO). Der skal 
udføres 30 forsøg. Forsøgene vil foregå på hverdagseftermiddage/
aftener og i weekender og varer ca. 4-6 timer. Vi aftaler forsøgs-
datoerne sammen, men det er vigtigt, at du er fleksibel, da vi 
er afhængige af at MR skannerens tilgængelighed. Antal forsøg 
per uge vil således variere. Projektet forventes startet i april og 
gennemført hurtigst muligt, gerne indenfor 8 måneder.

Det er vigtigt, at du er pligtopfyldende og god til patientkontakt. 
Forskningserfaring er ikke nødvendigt, da du vil blive oplært i alle 
de opgaver, du skal foretage dig.

Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres 
sideløbende med studiet. 

Dine vejledere vil være undertegnede samt overlæge, ph.d., 
dr.med. Messoud Ashina, Neurologisk Afd., Glostrup Hospital.

Skriv gerne lidt om dig selv, dine faglige interesser, ambitioner og 
forventninger til projektet.

Ansøgningfrist: 22-04-2013, ansøgninger vurderes løbende.

Med venlig hilsen
Nanna Arngrim,

Læge, klinisk assistent
Neurologisk afdeling
Glostrup Hospital
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Københavns Universitet 
E-mail: nanna.bjoerkbom.arngrim.01@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



77studievejledningen 
Vil du være tutor ved medicin? 

Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til sommer og 
til vinter. I den anledning søges derfor 11 studerende til at være tutor for et som-
mer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart 
vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgør russernes første indtryk af 
studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for 
de nye studerende og skal lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem 
jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, informere om studieregler og 
så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de 
når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og generelt 
gøre dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige udfordringer og 
problemer. På den måde er tutoren med til at forbedre de studerendes evne til at 
klare studiet, og derved forhindre unødige frafald.

Ansøgning
Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen 
som tutor, så længe man opfylder følgende obligatoriske krav: 
•	 Kursus	i	Medicinsk	Celle	og	Vævsbiologi	er	gennemført	senest	som-
meren 2012. 
•	 Du	kan	deltage	i	et	heldagstutorkursus	onsdag	d.	21.	august	fra	9-15.

Hvordan søger du?
Du skal søge elektronisk via dette site. Vi tager kun ansøgninger modtaget elekt-
ronisk her på sitet i
betragtning. Du kan altså ikke søge via mail eller brev.

Hvad skal din ansøgning indeholde:
Send os en motiveret ansøgning på 1 A4 side med svar på bl.a. følgende 
spørgsmål:

Hvorfor vil du gerne være tutor? 
Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du på? 
Har du været/er du rusvejleder? Hvis ja, hvornår?
Har du tidligere være tutor? Hvis ja, hvornår?
Hvilke sociale aktiviteter inden for og uden for Panum, deltager du i? 

Derudover kan du vedhæfte dit CV.

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din elektroniske ansøgning via dette site senest 22. april. 

Ansættelsessamtaler
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansæt-
telsesinterview på 10-15 min. Disse vil finde sted i uge 18, tirsdag d. 30 april. Ved 
udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studenterso-
cialt arbejde og på om vedkommende ofte færdes på Panum Instituttet.

Tutorkursus onsdag d. 21. august
Der vil for tutorerne blive afholdt ét tutorkursus onsdag d. 21. august. Kurset vil 
bl.a. bestå af en introduktion til studieordningen og de problemer der kan være 
forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for 
kursets varighed.

Arbejdsopgaver og semesterstart
Tutorens navn præsenteres for de to hold på den sidste del af rusturen. Du vil 
møde russerne under deres første introduktionskursus på Panum. Tutorerne skal 
varetage en del af denne introduktionsundervisning, der er skemalagt på forhånd. 
Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 
35. Den obligatoriske undervisning, som man eventuelt vil gå glip af i denne peri-
ode, kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.

Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte 
Studievejledningen for Medicin.

Hvor kan jeg komme i klinik?

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

Hospitaler der anvendes til 
1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning 
på de enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved 
StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger findes på denne side: www.KUnet.
ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin ->  Kontakt.

På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for 
efteråret 2013

Med venlig hilsen

Studievejledningen for Medicin

Professionel, gratis og anonym hjælp!
Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk - som forhindrer dig 
i at passe dit studie, er Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe dig 
tilbage på sporet.

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

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

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle samtaler med psykolog 
eller socialrådgiver. Indenfor flere problemstillinger tilbyder Studenter-
rådgivningen desuden gruppeforløb af længere varighed, f.eks. ved eksamen-
sangst. 

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

Henad : Et af Afrikas mindste lande. På trods af navnet 
ligger landet ikke på Ækvator

Nedad: Yndet morgenmadsprodukt. Lækkert med æbler 
og müsli

minikryds - nyd det. kh erik
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Myter?! Jesus stod op fra de døde…

Det har lige været påske. Den helt centrale kristne 
højtid, hvor vi hører om Jesu død og opstandelse. Det 
er lige præcis de begivenheder, der er altafgørende 
for kristendommen. Jesus er ikke bare en lærd 
mand; han overvinder døden. Og det er lige præcis 
her, en hel masse danskere står af. 

Jeg hørte netop i radioen til morgen, at en under-
søgelse viser, at ca. 50% af danskerne tror på, at 
Jesus blev korsfæstet. 25% tror, at han opstod fra 
de døde. (Tallene antyder, at mindst 50% tror på, 
at Jesus rent faktisk har eksisteret, men det er en 
anden historie.)

Det undrer mig, og det undrer mig ikke, at mange 
står af. 

Det undrer mig, at så mange har den forestilling, at 
de bibelske fortællinger skal læses, forstås og tros 
helt bogstaveligt. Det undrer mig, at så mange går 
til de sære fortællinger på samme måde, som de går 
til TV-avisen: at de forestiller sig, at en – tilstræbt 
– objektiv korrespondent har været i marken og nu 
nedfælder sine observationer. Observationer, der 
samles med andre udsendtes skriverier og samles i 
Biblen. 

Det undrer mig, at så mange på en og samme gang 
slet ikke tror på, hvad teksterne siger, men samtidig 
har en eller anden (ubevidst) forestilling om, at Bibe-
len trods alt er så hellig, at den må være nedfældet 
under guddommelig inspiration og altså er uejlbarlig. 
Det undrer mig, at så mange tror, at de skal tro på 
hvert et ord, der står skrevet – eller forkaste det 
hele. 

Det undrer mig, at det åbenbart ikke er almen 
kendt, at evangelierne er skrevet adskillige år efter 
at begivenhederne fandt sted og af folk, som havde 
et helt bestemt syn på det, der skete, da Jesus blev 
henrettet og forsvandt. Det undrer mig, at så mange 
ikke har øje for, at de bibelske tekster er partsindlæg, 

som man har lov til at forholde sig til og tolke på.

Men altså, når så mange tror, som de gør, så undrer 
det mig ikke, at de - for at bevare deres forstand - 
må afvise den sære myte om manden, der døde og 
genopstod.

Venlig hilsen

Lise Lotz 
Akademisk medarbejder
________________________________________
Highlights fra programmet
Generalforsamling i Studentermenigheden i Køben-
havn
Tid: onsdag den 17. april kl. 17.30
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 Kbh. K
Bonus: Vi vil servere lidt godt at spise og drikke
Vi afholder valg til bestyrelsen efter de gældende 
regler, så hvis du har lyst til at få formel indflydelse 
på, hvad Studentermenigheden bruger sine midler 
til, så er det nu! 
Vi vil meget gerne have en bredt sammensat besty-
relse, så medicinstuderende og andre fra de natur- 
og sundhedsvidenskabelige fakulteter er meget 
velkomne til at melde sig under fanerne.
Hvis du har spørgsmål om Studentermenigheden 
og dens bestyrelse, kan du stille dem til studenter-
præsten eller akademisk medarbejder Lise Lotz på 
lotz@adm.ku.dk.
________________________________________
Jeg er troende, men jeg er fandme ikke religiøs
- eller hvordan man kan forstå tro i dag. Foredrag 
ved Ina Rosen
Statistisk set er 3 ud af 4 troende, og 2 ud af 3 tror 
på gud. Og medlemstallet i folkekirken er højt. 
Alligevel er deltagelsen i kirken lav, og i følge værdi-
undersøgelser spiller Gud en lille rolle i tilværelsen 
for dem, der tror på Gud.
Disse statistikker rejser en lang række spørgsmål, 
som man med fordel kan belyse kvalitativt. I mange 
år har man forklaret de diffuse statistikker ved at 
kalde den religion, danskere har, for netop diffus, 
kulturel og en lang række andre termer, der antyder 

at danskere som flest har en form for religion, der 
lidt frækt formuleret har en lavere karat.
Ina Rosen er religionssociolog, Ph.d.
Tid: torsdag den 18. april kl. 20
Sted: Sognehuset ved Rundetårn, Pilestræde 67
________________________________________
Filosofisk fugletur
Den filosofiske fugletur byder på en tur i naturen, 
hvor vi ser på fugle, dyre- og planteliv, og på vandrin-
gen overvejer vi også de store spørgsmål. Hvordan er 
vores forhold til "vild" natur i dag? Hvorfor synger 
lærkerne på den særlige made, de gør? Hvordan 
levede forfædrene her? Kom med og vær med til at 
undre dig.
For dem der tager offentlig transport fra København, 
vil der være fælles afgang fra Nørreport kl. 8.30; der 
vil også være mulighed for at støde til undervejs.
Tid: lørdag den 27. april kl. 10.30
Mødested: Liseleje turistkontor, Lisehøjvej 10, 
Liseleje 
Pris: Turen er gratis. Tag madpakke med, vi spiser 
vores medbragte frokost undervejs. 
Tilmelding: senest d. 25. april til Nicolai Halvorsen 
på praest@sund.ku.dk eller 28 75 70 94. Skriv dit 
navn og gerne studie.
Husk godt fodtøj, tøj til vejret og gerne kikkert. 
________________________________________
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

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 16, 2013

studietilbud

Jonas' gøgl
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PMS afholder månedsmøde 
Onsdag d. 17. april kl. 17:00
Tema denne måned er ANGST
Lokale 21.2.22a

Kampagnen ”En af Os” besøger månedsmødet.
Vi har inviteret en person med angst, og hun vil 
fortælle om hendes lidelse, og hvilken indflydelse 
det har haft på hende!

ALLE er velkomne – VI GLÆDER OS TIL AT 
DIG! 

basisgrupper

Kunne du tænke dig at komme ud og stå på wake-
board eller vandski?

MIKS, Panums kitesurfcommunity, arrangerer 
en tur i Copenhagen Cablepark den 11. maj, hvor 
man kan stå på wakeboard og vandski. Der vil 
være mulighed for at leje udstyr og undervisning 
for begyndere.

Alle er velkomne, og der vil være grill og hygge/
fest bagefter.

Få mere at vide på MIKS facebook side!

Panumrunners 
SIMS præsenterer PANUMRUNNERS
- en basisgruppe under SIMS, der for en gangs 
skyld ikke er en forkortelse for noget.

Føler du også du er klistret fast til din faste plads 
på læsesalen? Eller at det meste motion du får er 
at gå over til Teilum? Så er Panumrunners noget 
for dig! Panumrunners er en basisgruppe under 
SIMS, der giver dig mulighed for at løbe sammen 
med andre medicinere, træne op til løb med andre 
og måske slå vores konkurrenter Farmarunners 
i DHL-stafetten? Så tag din læsemakker under 
armen - vi løber sammen en gang i ugen og tager 
en tur om søerne, løber intervaltræning eller hvad 
der ellers er stemning for. Der er plads til alle 
løbere i alle tempi og hvis man vil afkorte eller 
forlænge dagens tur med en sø eller to skal man 
være noget så velkommen!

Ved indmelding i SIMS og dermed Panumrunners 
får du også den super seje Panumrunners t-shirt 
og mulighed for at høre spændende foredrag om 
idrætsmedicin, træning og meget andet.
På vores facebookside vil datoerne for løbeturene 
komme op, det vil som regel være tirsdag efter-
middag med afgang fra Panum ca. Klokken 17.

Find vores gruppe på facebook og hold øje med 
løbeturene, vores snarlige kick-off arrangement og 
efterfølgende foredrag ved hjertelæge og stifter af 
Eremitageløbet Peter Schnohr!

KURSUS I SUTUR 2

Sutur 2 er for dig der har været til vores sutur 1 
kursus, til FADLs eller CeKUs tilsvarende kurser, 
eller har erfaring fra klinikophold. Du skal kunne 
bruge dine suturinstrumenter, men behøver ikke 
nødvendigvis at huske alt fra sutur 1.

Vi går videre med forskellige suturteknikker, 
eksempelvis intrakutan og Gentoftesutur, samt 
noget lapteknik eller andet underviseren har 
indenfor sit speciale. Vi øver os på grisefødder, selv 
om grisens hud er noget tykkere.

Indhold:
•	 Teoridel	med	foredrag	af	underviser	
eller repræsentant fra suturproducent i forhold til 
brug af forskellige teknikker og valg af materiale.
•	 Praktisk	øvelse	og	demonstration	af	
underviser.
•	 Kort	pause	med	servering	af	lidt	mad,	
hvis dette ønskes.
•	 Videre	praktisk	øvelse,	så	længe	under-
viser og kursusansvarlige orker.

Kursusafgift: 50 kr.

Krav til deltagere: Medlem af SAKS og Sutur 1 
eller anden relevant erfaring

Dato: onsdag d.23/04/2013

Tid: 17.00-20.00

Sted: Panum Instituttet

WWW.SAKS-KBH.DK
Tilmeldingen åbner d. 16/4-2013 På ovenstående 
hjemmeside.

Månedsmøde i SAMS København
SAMS København afholder månedsmøde tirsdag 
den 30. april kl. 17 i Store Mødelokale i Stu-
denterhuset. 
Vi skal blandt andet planlægge efterårets 
arrangementer, komme med ideer til indslag 
til DSAM/FYAMs årsmøde og Lægetorvet på 
Lægedage og ikke mindst spise en god pizza!

Følg med på vores hjemmeside: sams.dsam.dk 
eller Facebook: SAMS København

Ultralyd - hvem vil ikke gerne kunne 
det? 

SØNHKS afholder endnu en gang et kursus i 
ultralydsscanning af halsregionen med undervisn-
ing af Henrik Lind, ØNH Svendborg og Robert Riis, 
Radiologi Rigshospitalet.

Aftenen starter med lidt teori og introduktion til den 
kliniske anvendelse af UL i ØNH-specialet.
Herefter får alle lov til at prøve kræfter med 
ultralydsapparaterne ved at undersøge thyreoidea, 
lymfeknuder, spytkirtler og halskar på hinanden.
Til sidst bruger vi vores nye færdigheder til, 
ultralydsvejledt, at punktere ”thyroideacyster” på 
kalvelevere.

Kurset er for alle som kunne tænke sig ”hands on” 
træning i at bruge et UL-apparat – erfaring der kan 
bruges inden for stort set alle specialer.

Arrangementet kommer til at foregå torsdag d. 
25/4-13 kl. 17.00 i lokale 15.2 og koster 50,- kr. Der er 
plads til 12 deltagere, og tilmeldingen foregår efter 
”først til mølle” princippet. Der vil selvfølgelig være 
let forplejning i form af kaffe og kage.

Tilmeldingen starter d. 18/4 kl. 15.00 og foregår via 
SØNHKS hjemmeside www.soenhks.dk 

Vi håber meget at se jer.

Mvh. SØNHKS

TRAUMEDAGE 2013!!!   KATASTROFEMEDICIN!!
Tsunami / jordskælv / vulkaner / flystyrt / strålingsulykker!
D. 3. – 5. Maj

Ekstra pladser er frigivet på www.sats-kbh.dk 
alle SATS-medlemmer kan tilmelde sig uafhængig af semester-trin. 
Først til mølle!

Formålet med Traumedage 2013 er at introducere jer medicinstuderende i de lægefaglige og organisatoriske 
aspekter af katastrofehåndtering. Dette kommer til at foregå over 2 ½ dag og koster 350 kr – heri er inklu-
deret kost, logi, transport, undervisningsmateriale og masser af hygge på Vordingborg Kasserne. 
Undervisningen struktureres som en blanding af teoretisk undervisning og full-scale simulationer samt 
workshops i relevante emner.

Baggrund: 
På medicinstudiet herhjemme findes ingen kurser omhandlende katastrofemedicin, som vi kender det fra 
mange af de lande vi ellers sammenligner os med. Hverken vedr. behandling af katastrofens ofre eller de 
organisatoriske udfordringer forbundet med hændelser af den størrelse og natur. Uddannelse og træning i 
katastrofehåndtering foregår således udelukkende postgraduat, fx gennem Masteruddannelsen i Disaster 
Management og ved lokalt arrangerede full-scale simulationer i Københavns Lufthavn, ved Øresundsbroen 
og i Forsvaret.
Gennem de seneste år har vi på tæt hold via medierne kunne følge med i flere katastrofer af forskellig 
art. Af naturkatastrofer kan nævnes jordskælv og tsunami i Japan og Indonesien samt oversvømmelser i 
Pakistan, der alle har haft enorme konsekvenser for mennesker og miljø. Selvom menneskeskabte katastro-
fer sjældent er så store som de naturlige, har de også vidtrækkende konsekvenser, igen eksemplificeret af 
strålingsskader ved jordskælvet i Japan.
Katastrofer foregår imidlertid ikke udelukkende uden for Danmark. I det danske sundhedsvæsen har vi 
haft flere tilfælde, hvor det lokale beredskab og samarbejde på tværs af faggrænser er blevet udfordret. 
Af eksempler kan nævnes busulykken ved Dybbølsbro, hvor mange passagerer forulykkede, og et større 
beredskab måtte iværksættes for første gang i mange år. Fyrværkeriulykken i Seest, der producerede talrige 
skader på mennesker, og materielt set var en af de største danske ulykker i nyere tid. Senest har vi haft 
kæntreulykken ved Præstø Fjord, hvor et massivt beredskab blev udløst, omfattende de lokale myndigheder, 
ambulancer, akutbiler, redningshelikoptere og forskellige hospitaler. Et scenarie der blev varetaget ved en 
større koordinerende indsats med deltagelse af en koordinerende læge.
Katastrofer stiller store krav til det sundhedsfaglige beredskab. Præhospitalt vil læger, sygeplejersker og 
ambulancereddere samarbejde om livreddende behandling, koordinering af skadessted samt visitation 
til definitiv behandling. På hospitalerne modtages patienterne af personalet der på grund af begrænsede 
ressourcer i en sådan situation behandler efter bedste evne efter en fastlagt prioritering. Et sådan forløb 
kræver en velkoordineret fordeling af ressourcer og en stor organisatorisk indsats.
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PIT MÅNEDSMØDE
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en 
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT 
(Praktikant i Troperne) noget for dig. PIT arran-
gerer kliniske ophold der består af 3-6 måneders 
klinik på et mindre hospital i Afrika, Indien eller 
Filippinerne. 

PIT holder månedsmøde onsdag d. 17. april kl. 17 
i Studenterhuset. Kom og hør alt om vores meget 
aktive og hyggelige basisgruppe. Vi glæder os som 
altid til at se nye såvel som gamle. Der vil være 
kaffe og kage!

VIL DU MED PIT TIL RWANDA 
I EFTERÅRET 2013?
Vi har én restplads i perioden september-no-
vember 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 tilby-
der 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-stu-
derende 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 rekrutter-
ing.pitkbh@gmail.com med angivelse af navn og 
semestertrin. Først til mølle.

KLINIKOPHOLD MED PIT I ZAMBIA TIL 
EFTERÅRET
Vi har en restplads i perioden september-december 2013 på St. 
Francis Hospital i Zambia. Det er allerede en fyr der skal derned, 
så du får en rejsemakker.

350 sengepladser gør at Saint Francis Hospital er travlt fra 8 om 
morgen til sen aften. Sammenlignet med mange andre mission-
shospitaler er Saint Francis meget veludstyret og de mange besøg 
fra læger fra Holland, England og USA skaber unikke muligheder 
for at lære af uddannede læger med stor erfaring i tropemedicin.

Hospitalet råder over en medicinsk og en kirurgisk afdeling adskilt 
for mænd og kvinder, fødeafdeling, børneafdeling og outpatients 
department (OPD). Gyn/obs patienter håndteres på den kvindelige 
kirurgiske afdeling. De mange internationale besøgende betyder 
at næsten alle specialer udføres over en tidsperiode, så der er 
rig mulighed for at opleve flere kirurgiske specialer. Det lokale 
sprog er chicheuwa, men på OPD findes uddannede tolke og på de 
andre afdelinger er sygeplejeskerne ofte i stand til at oversætte, så 
tidligere studerende har i stor udstrækning kunnet gå stuegang og 
tilse patienter. Hospitalet er dog bemandet nok til at der altid vil 
være en uddannet læge i nærheden. 

Ved ankomst til Saint Francis Hospital indlogeres man enten i de 
runde (ingen onde ånder i hjørnerne) ”student cabins” eller i læge-
huset, begge lige nær hospitalet, afhængigt af antallet af andre 
studerende. Kost og logi udgør en beskeden sum og mad serveres i 
den store madsal på hospitalets område ”the Mess”. Om morgenen 
løbes der morgentur i hospitalets løbeklub hvis lysten er der og om 
aftenen hygges der ofte med film eller kort hvis ikke de studerende 
i samlet flok går til den lokale bar ”Tiko”.

Zambia er et usædvanligt smukt land og blandt andet Victoria 
Falls og de mange vildtlivsreservater lægger op til et helt unikt 
indblik i den Afrikanske natur. Nabolandene Zimbabwe, Congo, 
Mozambique og Tanzania er også klassiske Afrikanske rejsemål.

For at blive udsendt med PIT skal man have bestået 8. semester 
og samle 5 kg hospitalsudstyr til hospitalet. Det er obligatorisk 
at deltage i Tropemedicinsk kursus inden udsendelse. Ansøgning 
sendes til hospitalsgruppen_pit@hotmail.com. Først til mølle.

TROPEMEDICINSK WEEKEND
Lørdag d. 4 og søndag d. 5 maj i Århus.

Der er 50 pladser, som fordeles efter først 
til mølle-princippet, dog har udsendte 
første prioritet - SÅ SKYND DIG AT 
TILMELDE DIG!
Der er fuld forplejning i weekenden samt 
hygge lørdag aften.
Er der for mange tilmeldinger, vil du få 
dine penge retur.
Der er ikke overnatningsmulighed, men 
mån ikke din grandtante gerne vil se dig 
igen :)

Tilmeld jer facebookgruppen Trope-
medicinsk Weekend Århus 2013, hvor 
yderligere informationer vil blive oplyst. 
Heriblandt tilmeldingsformular, kon-
tooplysninger og det endelige program for 
weekenden.

Pris: 200 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist 
d. 26/4. Deltagelse i tropemedicinsk week-
end er obligatorisk før udsendelse med 
PIT. Krav for deltagelse er medlemsskab i 
IMCC. Har du spørgsmål, så send en mail 
til pit.event.aarhus@gmail.com.

PIT PRÆSENTERER: TUBERKU-
LOSEFOREDRAG PART TWO
Vidste du, at 1/3 af verdens befolkning er inficeret 
med tuberkulose? 

Vi har i Praktikant i Troperne (PIT) den 
fornøjelse at kunne præsentere endnu et spæn-
dende foredrag om tuberkulose med Søren Thybo. 
Det første foredrag var utrolig spændende, klinisk 
relevant og tankevækkende, og da alle, inklusiv 
Søren Thybo, havde lyst til mere, kommer det nu 
et nyt foredrag. 

Det bliver onsdag d. 24 april i 29.01.30. Var du 
ikke med til første foredrag kan du komme 15.45 
og få et lille resumé af første foredrag. Kl 16.00 
vil Søren Thybo chokere os med endnu mere 
spændende information om TB mens vi sidder og 
nyder kage og kaffe.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen PIT

MÅNEDSMØDE I IMCC-MIKAM
 
-Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Komplementær og Alternativ Medicin

MIKAM inviterer alle nysgerrige og interesserede, 
nye som gamle til månedsmøde:
TORSDAG D. 2. MAJ KL. 16:15
i vores mødelokale i Studenterhuset, 1. sal
Der vil være kage og te, samt et interessant besøg 
udefra! Kom glad 
For yderligere information eller ved spørgsmål 
kontakt marikaterry@gmail.com.

Med forårshilsner,
Maria Therese Rasmussen
formand

"IMCC København inviterer alle, nye som gamle, 
til fællesmøde torsdag d. 18. april kl 17.15-18.15 
i studenterhuset. Temaet for denne måneds 
fællesmøde er "INTERNATIONALT ARBEJDE 
I IMCC"

Ikke nok med at du til dette møde kan høre 
spændende nyt fra alle IMCC's grupper, så får 
du ligeledes chancen for at udforske de mange 
muligheder for internationalt arbejde i IMCC. 
Det internationale arbejde kører på året rundt, 
og 2013 har allerede budt på mange spændende 
aktiviteter. Vi har været så heldige at overtale 
to gode københavnske IMCC'ere til at komme og 
tegne og fortælle om deres oplevelser ude i den 
store verden; Cecilie fra Exchange vil fortælle om 
en netop overstået træningsweekend i Beograd, 
Serbien, mens Anne-Sophie fra lokalbestyrelsen 
vil tegne og fortælle om hendes oplevelser til 
March Meeting i New York/ Washington. 

Dagsordenen for mødet er:
1. Formalia
2. Nyt fra lokalbestyrelsen
3. Gode nygeder, spændende arrangementer eller 
relevant nyt fra aktivitetsgrupperne
4. Beretning fra IFMSA's Sub-Regional Training i 
Beograd, ved Cecilie fra Exchange
5. Nyt fra March Meeting i Washington/New York, 
ved Ann-Sophie fra lokalbestyrelsen
Evt.

Vi glæder os til at se dig!

Lokalbestyrelsen i IMCC København"

Sexekspressen
Hvis du er interesseret i at møde en masse nye 
mennesker og høre mere om sexekspressens 
frivillige arbejde med seksualundervisning i 7.-10. 
klasse, så kig forbi til vores næste månedsmøde.

Mødet afholdes torsdag d. 2. maj kl. 17 i 
studenterhuset.
Vi glæder os meget til at se dig !

basisgrupper
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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 (først-til-mølle)
Kursus i basal statistisk (venteliste)
Kursus i basal samt i avanceret SAS programmering
 
Vi glæder os til at se Jer!

Forskningsformidling til lægmand
Lægmandsresumeer og mundtlige præsentationer til lægmand er obligatoriske og 
vigtige dele af forskning. Den gode fremstilling af forskningen bruges bl.a. til at 
søge fondsmidler og ved diverse ansøgninger, fx Ph.D.-ansøgninger.

Kom og hør Jan Alexis Nielsen, Postdoc., Ph.D., M.A. ved Institut for Naturf-
agenes Didaktik give gode råd omkring formidling til lægmand.

Efter oplægget vil der være månedsmøde med mulighed for at stille spørgsmål til 
PUFF og møde andre studenterforskere.

Oplægget er d. 25. april kl. 16.15 i tandlægeauditoriet 29.01.32.
Vi glæder os til at se Jer!

Mange hilsner PUFF

MÅNEDSMØDE

Kom og hør Carolina Malta Hansen fortælle om hjertestop udenfor hospitalet 
og om sit ph.d.-projekt om hjertestartere udenfor hospitalerne og hvordan de 
indgår i overlevelseskæden i praksis.

Hør mere om Panums basisgruppe for kardiologi

Der vil selvfølgelig være lidt lækkerier til arrangementet

Onsdag D. 17 April kl. 17.30 i lille mødesal

Se mere på aks-kbh.dk 

Du kan også gå ind og like vores facebook
gruppe for at få de nyeste opdateringer. 
Aktiv kardiologi for studerende

Vi glæder os til at se jer!

TOUR DE CHIRURGIE

Program foråret 2013
Øre-næse-hals kirurgi: 
11. april kl. 17.00 i Store Mødesal

Thoraxkirurgi: 
24. april kl. 17.00 i Store Mødesal 

Ortopædkirurgi: 
22. maj kl. 17.00 i Store Mødesal 

Hvad er Tour de Chirurgie?
“Tour de Chirurgie” er en foredragsrække arran-geret af de kirurgiske basis-
grupper for at give dig som studerende med interesse for kirurgi indblik i de 
kirurgiske specialer samt ideer til CV-optime-ring. 
I løbet af efteråret og foråret har programmet budt på plastikkirurgi, urologi, 
mave-tarm-kirurgi, neurokirurgi og senest gynækologi og obstetrik. Vi håber på 
at se dig til de sidste tre foredrag dette semester. Har du kommentarer/foreslag, 
send en til mail: kristine.eberhard@gmail.com

Vil du være en del af 
bamse-sundhedsvæsenet?
På Bamsehospitalet får vi besøg af børn i alderen 3-6 år med deres syge bamser, 
som vi skal behandle. 

Vi har fokus på: 1) at blive bedre til at kommunikere i børnehøjde, og 2) at 
børnene ikke opfatter personale i kitler og et hospital som noget farligt.
Bamsehospitalet bliver afholdt d. 22, 23, 24 og 25 april ca. i tidsrummet 8.30-12.00 
hver dag. Vi "leger" fire forskellige roller: hyggeonkel/hyggetante, sygeplejerske, 
røntgenlæge og bamselæge. 

Hvad kræver det af dig?
Alle kan deltage, hvis man har modtaget oplæring. Vi afholder en obligatorisk 
uddannelsesaften torsdag d. 18. april kl. 17.15. Til mødet gennemgår vi bl.a. de 4 
roller, så du er godt klædt på.

Vi vil gerne give alle interesserede en plads. Ved et højt deltagerantal fordeler vi 
pladserne efter først-til-mølle-princippet, og ved lav tilmelding må du gerne delt-
age mere end én dag.
Du skal tilmelde dig arrangementet (og dermed uddannelsesaftenen) via en mail 
til: bamsehospitalet.kbh@gmail.com

Førsthjælp for Folkskoler
Reflektion:
[indsæt dit navn her] havde været på uddannelsesweekend hos FFF og det var 
en kodylt awesome oplevelse. Herfra fandt [dit navn] ud af, at FFF både kunne 
sørge for fremragende undervisning, fantastiske cases og fabelagtigt selskab og 
underholdning. [dit navn] fortvivles dog på nuværende tidspunkt en smule, da 
det er lang tid siden [han / hun] er blevet kærtegnet med FFF-origine palmares 
mani. Velvidende at FFF er frontalt veludstyrret, vælger [dit navn] dog at håbe 
på det bedste.

Observation:
Cephalt i det FFF’ianske anti-bureaukratiske system er der opstået en forståelse 
for lysten til adducere mere glæde til livet som [dit navn]. De rustne tandhjul 
er blevet smøret med safter og maskineriet har fået nyt GOGO-brændsel. Dette 
har ledt til et ostentum magna, nemlig
 
Efteruddannelsesweekend d. 26. til 28. april.
 Focus operatione: anderledes førstehjælpscases 
      samt træning i diverse formidlingsmetoder!   
 
 Mængder af glæde, der må opleves og tages med hjem?
  - så mange favnfulde, som du orker at slæbe!

 Antal brusebowler, der skal drikkes?
  - ingen ved det! 
 
 Mere information på: http://www.eventbrite.com/event/5856933245
    samt på FFF månedsmødet onsdag d. 17. april i studenthuset 
klokken 17
  (det bliver 14 x hygge!)
Konklusion: 
[dit navn] er nu overbevist – FFF er stadig det bedste, der nogensinde er 
sket for [ham / hende], hvorfor deltagelse i Efteruddannelsesweekenden er et 
Fuldstændigt, uFravigeligt Faktum!
   

Studenterklubben

Der er gratis kaffe i Interim-klubben.

Derfor.
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Medlemsundersøgelsen skudt i 
gang
Så er medlemsundersøgelsen sendt ud til  alle 
medlemmerne i Kbh. Som tak for din indsats sætter 
vi en iPad Mini på højkant. Den trækker vi lod om 
efter svarfristens udløb som er den 3.maj. Hjælp os 
med at blive en bedre forening.

Hjælp os med at opdatere vores e-
mailkartotek
Har du af en eller anden grund ikke modtaget 
en mail om undersøgelsen kan du kontakte os på 
kontaktdata@fadl.dk med oplysning om din nye e-
mailadresse. Snart er der også urafstemning om den 
kommende overenskomst.  For at også DU kan få 
lejlighed til at stemme ”Ja” eller ”Nej” har vi brug 
for din korrekte e-mailadresse. Med den korrekte 
e-mailadresse mener vi noget så lavpraktisk som 
den e-mailadresse du anvender til hverdag.  Er du i 
tvivl: Så kontakt os på kontaktdata@fadl.dk 

Vi støtter også Forniks og kon-
ference om medicin i U-landene 
Folkeskoler
Universities Allied for Essential Medicines fik i april 
2012 en underafdeling i Danmark – og fungerer 
i dag som en undergruppe til IMCC-Danmark.  I 
weekend afholdes en større international konfer-
ence med deltagelse af mange lægestuderende 
fra hele Europa. Konferencen vil sætte spot på 
U-landenes adgang til basal medicin. FADL Køben-
havn valgte i onsdags at støtte denne konference 
rent økonomisk.
En anden gruppe, Foreningen af Neurointer-
esserede Københavnske Studerende, planlægger et 
større arrangement med Videnskabsteatret omkring 
hjerneforskning. Arrangementet finder sted den 
8. maj. Også dette har FADL København støttet 
økonomisk.

Ny formand. Nu med slips.

Så blev det officielt. Den gamle formand – Kasper 
Gasbjerg- forlod roret og overlod det til nye kaptajn: 
Thomas Ehlers. 

Ved et højtideligt arrangement i FADL´s kantine bød 
Kasper i onsdags velkommen til Thomas Ehlers – og som 
man gør i forbindelse med blandt andet ministerrokader 
havde Kasper en lille gave med til Thomas.

”Nu er det jo snart første maj. Og under alle om-
stændigheder skal du jo til at bevæge dig rundt på de 
bonede gulve. Tag derfor imod dette røde slips. Du får 
brug for det”  lød det fra Kasper i hans overdragelses-
tale.

På billedet ses det røde slips hvilende på et af sekretari-
atets kontorstole. Vil man opleve det røde slips LIVE 
er der mulighed for det allerede den første maj i stu-
denterklubben.

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!

kredsforeningen


