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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: IMCC Exchange

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

Onsdag: MOK NR. 26 UDKOMMER
  Foredrag: Smertebehandling se s. 10
  Angsten i Kunsten se s. 11
  Tour de Chirurgie: Thoraxkirurgi se s. 11

Torsdag: Filmpremiere: Sundhed for alle se s. 11

Fredag: St. Bededag 
  Døllefjeldemusse Marked 

Lørdag: Markus får besøg af sine forældre i Nykøbing

Søndag: Brigdeklubben har månedligt møde

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Sønhks månedsmøde se s. 10
  

Tirsdag: MR Prestudienævnsmøde se s. 11
  Foredrag: Etik og Hjernen se s. 10
  SAMS månedsmøde se s. 10

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G

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

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET
- STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

353 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -175 dage
ny deadline: 35 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17
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Som Sundhedsminister er man den øverste leder inden for sund-
hedsvæsenet. Alle ansatte i sundhedssektoren er i teorien ansat 
under Astrid Krag (SF). Derfor er det rigtigt pinligt at man som 
chef ser ned på de ansatte og ikke gennemtænker hvad man siger 
og gør. 

Af: Markus/MOK.red.

Saglige diskussioner bør holdes i en saglig tone. Jeg er af den holdning at 
en minister skal sætte sig ind i de emner der bliver taget op. Det er et stort 
problem at en minister der ikke har noget klogt at sige bare begynder at 
rakke ned på dem som rent faktisk rejser en seriøs problemstilling. 

Det er ubeskriveligt pinligt at en sundhedsminister kan være så uoplyst 
og kan agere på en så nedladende måde. Jeg må indrømme at jeg er vred 
og det er efter min mening en skændsel at Astrid Krag kan slippe af sted 
med at komme med en sådan udtalelse. Det kan godt være det ikke virker 
som en saglig måde at reagere på.

Fredagsslik og flødeskum
Hvordan kan man sammenligne 6 års uddannelse, med dertilhørende 
obligatorisk turnus med fredagsslik og flødeskum. 4-års regelen er i mine 
øjne en forkert måde at effektivisere. Det er ønsket, så vidt jeg har forstået, 
er at få folk til at blive uddannet inden for de specialer hvor der mangler. 
Det vil sige at man ser bort fra idéen med at man burde nyde det erhverv 
man har brugt 6 års uddannelse, 1 års turnus og omkring 4 år speciallæ-
geuddannelse på at blive. Hvis man ikke nyder sit arbejde kan det smitte 
af på både evnen til at udføre jobbet og resten af ens liv.

Jeg synes det er pinligt at kalde mig selv venstreorienteret hvis det er folk 
som Astrid Krag jeg skal blive sammenlignet med. 

”Man skal ikke træde på folk der ligger ned.”

Billeder fra facebookgruppen:
Fredagsslikindsamling til Astrid Krag



44 studietilbud/annoncer
Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co 
– Uge 17, 2013
________________________________________
Myter: Funny because it’s true?

Nicolai holder ferie på Sicilien og er derfor ikke på 
banen i dag med et afsnit i føjljetonnen om myter. 
Det kunne være fristende at tage hul på myterne og 
fordommene om sicilianere – er de ikke alle sammen 
passionerede elskere og/eller en brutale medlemmer 
af Familien? – og måske udvide med forestillinger om 
fx tyskere – er de ikke humorforladte og dræbende 
overgrundige? 

Inspireret af den seneste uges begivenheder kunne 
man videre gøre sig tanker om tjetjenske muslimer 
eller om kioskejere, der hedder Mustafa, og som 
kommer fra et fjernt land. Man kunne jo udvide rep-
ertoiret og fortælle vitser om forskellen på mænd og 
kvinder. Man kunne gøre sig munter over hundeel-
skere kontra katteelskere. Eller om skolelærere og 
politikere.

Somme tider er den slags generaliseringer mor-
somme; andre gange dødsens alvorlige. Somme 
tider kan forenklinger af virkeligheden gøre, at det 
overhovedet er muligt at tale om den hyperkom-
plekse virkelighed, som vi lever i; andre gange vil 
forenklingerne lægge sig som en løkke om halsen på 
en nuanceret diskussion.

Øvelsen er vel at rumme både forenklingerne og 
nuancerne og at kende deres respektive berettigelse. 
Forenklinger kan være nødvendige som redskaber 
for en teoretisk, ideologisk samtale. I mødet med et 
konkret menneske må forenklingerne og myterne 
vige til fordel for en åbenhed for alle de besvær-
lige nuancer og uregelmæssigheder, som ethvert 
menneske indeholder, hvad enten vedkommende er 
mafioso, tysker, tidligere sultan, bombemand, fra 
Mars eller Venus, mere til Fido end til Kitty, Bondo 
eller Corydon. Eller om det er dig eller mig.
Venlig hilsen
Lise Lotz 
Akademisk medarb.

Highlights fra programmet i den kommende tid:
"Rumklang" - en hybrid af koncert, gudstjeneste og 
oplæsning
Musiker og medicinstuderende Signe Vange vil 
sammen med studenterpræst Nicolai Halvorsen 
udforske, hvad der sker, når Signes musik udfoldes i 
et stort kirkerum og mødes af nye og gamle, bibelske 
og verdslige tekster.
Det er hverken en egentlig koncert, en gudstjeneste 
eller en oplæsning - men en hybrid. Det er et eks-
periment i den forstand, at det er ikke er et færdigt 
koncept, men noget der opstår på stedet. Selvom 
musikken er skrevet og komponeret på forhånd og 
også velafprøvet, ligesom oplæsningsteksterne også 
er, så er det første gang de forskellige elementer 
mødes i kirkens rum. 
Udover Signe Vange og Nicolai Halvorsen medvirker 
pianisten, keyboardspilleren og lyddesigneren Jesper 
Bo Hansen. 
Tid: tirsdag den 23. april kl. 20.00
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv
Pris: Fri entré.
________________________________________
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
Pris: Turen er gratis. Tag madpakke med, vi spiser 
vores medbragte frokost undervejs. 
Tilmelding: senest d. 25. april til Nicolai Halvorsen 
på mail eller telefon. 
Husk godt fodtøj, tøj til vejret og gerne kikkert. 
________________________________________

Netgeneration og nørdkultur
Lars Konzack tegner et billede af morgendagens 
Danmark, hvor netgenerationen fejrer den kulturelle 
magtovertagelse med udbredelsen af deres egen 
totale nørdkultur - på godt og ondt.
Lars Konzack er forfatter, uddannet cand. mag. i 
informationsvidenskab og Ph.d. i multimedier. 
Aftenen indledes med en temagudstjeneste.
Tid: tirsdag den 23. april kl. 19.30/ca. 20.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
________________________________________
Evolutionær psykologi og det religiøse sprog (stud-
iekreds)
Den evolutionære psykologi og antropologi er i stærk 
fremmarch og tilbyder forklaringer på menneskelig 
adfærd fra seksualadfærd til indkøbet i supermarke-
det, men også en forklaring på kirkegang og religion. 
Men kan den forklare det religiøse sprog, og kan den 
forklare forskelle på forskellige religiøse traditioners 
sprog? 
Vi læser udvalgte tekster og drøfter dem. Alle stu-
derende er velkomne. 
Kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen, hvis du 
vil vide mere.
Tid: tirsdag den 30. april kl. 16.00-18.00. Herefter: 7. 
maj, 14. maj og 21. maj.
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal. 
________________________________________
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
 

Peter Fahmy og 
Troels Bygum Knudsen

Klassikeren Blodprøver har gennem en årrække 
været en bestseller, der både har været flittigt 
anvendt på mange sundhedsuddannelser og i 
klinikken. Nu kommer bogen i en 2. udgave, der er 
revideret i forhold til nye og ikke længere anvendte 
blodprøver. Bogens hovedvægt er lagt på de klinisk 
relevante oplysninger, og den vil kunne bruges som 
et godt værktøj i klinikken.

Bestseller i ny udgave

Blodprøver

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

Kr. 240,- (vejl.)
198 sider
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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 problemstill-
ing 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 (viden-
skabelige 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

annoncer

6 stk 6. semesters medicinstuderende søges til forskningsprojekt på 
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU)! 

Super god mulighed for at forberede dig på eksamen til sommer og 7. semester.
Få kurset i objektiv undersøgelse allerede nu, arbejd hjemme med 4 medicinske cases 
(virtuelle patienter) en uge og få praktiske erfaringer med at skrive dine første 2 journaler 
i et trygt miljø, med erfarne simulerede patienter på CEKU. 
Du skal have læst alle semestre på KU, samt have haft lungemedicinsk klinikophold inden 
d. 30/4.
•	 DAG1	foregår	på	CEKU	d.	30/4	kl	16-21.30

•	 DAG2	vil	være	på	CEKU	d.	8/5	i	tidsrummet	kl	16-20.30	(du	skal	kun	være	her	
3 timer)

Citater fra tidligere deltagere: 
Hvad kan stud. med. på dit niveau bruge det virtuelle patientprogram til?
 "Få styr på hvordan man skriver en journal, optager en anamnese. Man får virkelig et godt 
billede af hvad man mangler at få mere viden indenfor"
 "Det er en rigtig god måde at repetere hvad man har lært inden for medicin og giver samtidig 
en mere praktisk vinkel på dette end der bliver gjort i undervisningen."

Mødet med de simulerede patienter:
 "Det var sjovt at opleve, hvordan patienter reagerer på de spørgsmål man stiller, og hvor 
mange oplysninger man kan få på meget kort tid. Og det var rart at få mulighed for at øve sig i, at styre 
samtalen og få relevante oplysninger ud af patienten. Og opleve, at det allerede var noget lettere anden 
gang."
 "Det er meget anderledes at sidde med en rigtig person i forhold til web-cases, så det giver 
en endnu mere realistisk træning i journal optag. Web-casene var en god forberedelse til at møde de 
simulerede patienter, så det var ikke så angstprovokerende.

Hvad har du lært ved at deltage i studiet?
 "Jeg har lært om de sygdomme og differentialdiagnoser, som jeg har arbejdet med i casene. 
Jeg har lært hvor vigtigt det er at gå systematisk til værks i en anamneseoptagelse, men jeg har især fået 
lyst til at læse mere på de sygdomme, som de simulerede patienter havde. Det giver en enorm motivation til 
at lære mere om den givne sygdom, når man har siddet over for et rigtigt menneske som "har fejlet" denne 
sygdom."

Honorar: 400kr
Rikke Malene Jepsen, Forskningsassistent og Læge, CEKU og DIMS
Tilmelding (navn, mail og tlfnr.) efter først til mølle-princippet på sms: 27209007 eller 
mail: rikke.malene.h.g.jepsen@regionh.dk 

Selskab for medicinsk innovation
inviterer til

To spændende events den
24. og 29. April 2013

Interesseret i medicinsk innovation?

24. APRIL kl. 16:15 - 17:40 : “Medico Innovation” 
Sted: KU’s Green Lighthouse

Kom og hør om udviklingen af medicinske apps, innovation i ældresektoren og 
innovativ optimering af fremtidens supersygehuse.

29. APRIL kl. 16:15 - 17:40:  “Læge i medicoindustrien”
Sted: Panum miniaud. 29.01.30

Hør om hvordan det er at være læge i mediconindustrien. Hør om hvordan det er at være læge i mediconindustrien. 
Fordele/ulemper, samt muligheder for erhvervs-Ph.d med et firma som partner.

24. APRIL - “Medico Innovation”

16:15-16:45 Martin Stenfeldt 
                    Chief Innovation Officer, Scion DTU
                   “Medicinske Apps”

16:45-17:15 Steen Dawids
                    Overlæge, Ekstern Lektor, 
                    Produktudvikling DTU                    Produktudvikling DTU
             “Innovations muligheder i 
                     ældresektoren”

17:15-17:40 Rasmus Vestergaard
                    Phillips Healthcare
     “Phillips innovative projekter inkl. 
                    optimering af supersygehuse”

29. APRIL - “Læge i medicoindustrien”

16:15-16:35 Jan B. Narvestad, MD
                    Medical Marketing & Health 
                    Economics Manager,
                    Roche Diagnostics A/S 

16:40-17:00 Jesper H Wandrup, 
               Dr. Med, Cand Scient                
              R&D Radiometer Medical Aps

17:00-17:20  Birte Petersen Jakobsen, MD
                     Medical Director
                     Coloplast 

17:20-17:40  Meet and Greet med erhvervs-
                     Ph.d’er

Mangler du også en læsemakker?
Er du lige begyndt på studiet?  Har du dumpet en eksamen, eller kender du ikke rigtigt folk på dit semester?  
På Studievejledningen ved vi at medicinstudiet kan være både sjovere og nemmere at komme igennem, hvis man finder sig en læsegruppe eller læsemakker. 

Det er derfor, at vi har oprettet en læsegruppe-portal. Her kan du helt anonymt møde en læsemakker på lige netop dit semester.
Du finder den ved at gå ind på KUnet.dk -> Mine Enheder ->Bachelor eller Kandidat i medicin -> Undervisning -> Læsegrupper 
Du indsætter et opslag, hvor du søger om en at læse sammen med, og så er det bare at vente indtil din kommende læsemakker finder dig, og svarer tilbage på dit 
opslag.
Det er ofte mere motiverende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. Som læsegruppe vil I også kunne udnytte hinandens styrker og på den måde blive 
stærkere sammen.
Vi håber at I finder hinanden via læsegruppe-portalen på KUnet.dk.  
Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

studievejledningen



66
International, tværdisciplinær sommerskole i Sund Aldring
3.-22. Juli 2013
 
Kunne du godt tænke dig en spændende og anderledes oplevelse, som en del af 
dit VKO? Et Sommerskolekursus der er tværfagligt, giver globale perspektiver 
på problem stillingen ’Sund Aldring’ samt giver dig muligheden for at skabe et 
internationalt netværk? Så skynd dig at tilmelde dig SUNDs eneste IARU sum-
merskole, som stadig har ledige pladser.
 
Hvornår på studiet:
Sommerskolekursus fra d. 3. juli-22. juli 2013. Du skal være påbegyndt din kandi-
datuddannelse, for at kunne deltage.
 
Indhold:
Kurset foregår på engelsk, og er en kombination af forelæsninger og videnska-
beligt projektarbejde. Kurset afsluttes med en projektrapport, som vurderes med 
bestået/ikke bestået.
Du kan læse mere om indholdet på Center for Sund Aldrings hjemmeside: http://
healthyaging.ku.dk/education/iaru-summer-school/2013/ samt se tidligere års 
kursusprogrammer.
 
Hvorhenne:
Kurset udbydes af Center for Sund Aldring, og afholdes på SUND campus.
 
Tilmelding og spørgsmål
Kontakt venligst kursuskoordinator Line Damberg ldam@sund.ku.dk, som vil 
være behjælpelig med uddybende spørgsmål samt tilmelding og optagelse på 
kurset.
 
Pladserne tildeles efter først til mølle.
 
Ansøgningsfrist
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 21. maj kl. 12:00.





























    
      




    
 












Prægraduat forskningsår i børne- og ungdomspsykiatri?

Har du interesse for at deltage i et pharmakogenetisk multicenter studie af børn i 
7-12 års alderen med nydiagnosticeret ADHD? 

Vi tilbyder nu et år som forskningsårsstuderende på INDICES WP6 ved Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk afdeling i Glostrup. 

Patienter fra de tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i BUC Region 
Hovedstaden, observeres for effekt og bivirkninger ved behandlingen, igennem 12 
uger mens dosis af methylphenidat, det mest almindelige præparat mod ADHD, 
optitreres. Formålet er at undersøge om variationer i genet for carboxylesterase1, 
det enzym der omsætter methylphenidat, har betydning for behandlingseffekten, 
for at kunne udvikle genotypebaserede retningslinjer for methylphenidatbehan-
dling på sigt. Udredning, diagnostik og monitorering af behandlingen foregår efter 
standardiserede metoder, og data registreres systematisk i projektet (INDICES 
WP6), som ledes af overlæge Tine Houmann. INDICES WP6 er del af et større 
internationalt forskningssamarbejde, som på forskellige niveauer undersøger 
betydningen af variationer i carboxylesterase1 genet. 

Dit arbejde vil hovedsageligt bestå i at assistere den PhD studerende ved projek-
tet, med monitorering af behandlingseffekten, ved ugentlig telefoninterview med 
forældre, og klinisk undersøgelse hver 4. uge, samt spørgeskemabesvarelser fra 
forældre og lærere.
Undersøgelserne udføres i hverdagene frem til kl. 16. Du vil også deltage i de 
løbende administrative opgaver, der følger med undersøgelserne, såsom rekrutter-
ing af børnene og registrering af data.   

Du vil få dit eget mindre projekt i tæt samarbejde med de andre forskere, og det 
forventes at dit arbejde vil resultere i en international publikation. Dit projekt 
omhandler sammenhængen mellem funktion og symptomer i opstartsfasen af 
medicin. Du skal undersøge hvordan forældrenes scoring på en skala, som måler 
barnets funktion i hverdagen (WFIRS-Weiss Functional Impairment Rating Scale; 
som indeholder spørgsmål vedr. barnets selvværd og funktion i skole, hjem, og 
med kammerater) før og efter medicinering, forholder sig til sværhedsgraden af 
symptomer målt på andre skalaer vedr. ADHD. 

Vi forventer at der er gode chancer for at opnå finansiering til dette projekt. 
Du vil indgå i et godt samarbejdende forskningsmiljø i forskningsenheden i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Region Hovedstaden, som ledes af prof. Kerstin 
Plessen, med aktuelt 10 Ph.D.-studerende og fem seniorforskere. Du vil have din 
tilknytning til afdeling Glostrup og vil gennemføre dit projekt under vejledning af 
forskningskoordinerende seniorforsker Pia Jeppesen."

Du skal være medicinstuderende og kunne tiltræde 5. august eller snarest 
derefter.
. 
 
Kontakt:
tine.houmann@regionh.dk  /  pia.jeppesen@regionh.dk
Ansøgningsfrist d. 1.5.2013
Skriv gerne motiveret ansøgning.

annoncer

Stud. med. søges 
Er du dygtig til UL eller lærenem har vi et godt job til dig. Du får oplæring i 
plaque- og IMT scanning og skal være stabil, serviceminded og positiv overfor 
forebyggelse. 
Arbejdstiden er meget fleksibel og ligger på valgfrie eftermiddage og eventuelt 
lørdag formiddag. 
Se mere om CardioLabs koncept på www.cardiolab.dk     
Hør mere på 32946000 eller send ansøgning til stigekkert@cardiolab.dk

Er du interesseret i astma, inflammation og respirationsfysiologi? 

Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispbjerg Hospital søger to motiverede 
studerende med interesse for klinisk arbejde, astma og respirationsfysiologi 
og dermed har du muligheden for at indgå i et energisk og dedikeret team som 
prægraduat forskningsårsstuderende.

Som forskningsårsstuderende på Lungemedicinsk Forskningsenhed stifter du 
bekendtskab med sundhedsvidenskabelig forskning med mulighed for deltagelse 
på kurser, kongresser, sparring med erfarne kollegaer og andre forskningsårss-
tuderende, du lærer at indsamle data til eget projekt og at arbejde med artikel-
skrivning og publikation.  

Projekterne 
Start 01.09.2013 – 31.08.2014, (gerne med oplæring hen over sommeren 2013, 
som et sommerferie job)
1. Small airways  i astma, specielt mhp. anvendelighed af FOT.
2. Inflammatoriske fænotyper ved astma.
De prægraduate forløb består af 250 patientundersøgelser  x 2 fordelt over 9 mdr. 
med efterfølgende tid til fordybelse. I forbindelse med disse patientundersøgel-
ser vil man blive oplært i alle internationalt anerkendte tests til udredning for 
astma. Disse tests er både lungefunktionsundersøgelser, provokationer, allergi-
undersøgelser , sputumundersøgelser og blodprøver. 

Stillingen aflønnes med timeløn indtil 01.09.13. Herefter i forbindelse med 
prægraduat forskningsår med 10.000 kr per måned i 12 måneder.  Arbejdstiden 
er mest indenfor almindelig dagarbejdstid, men kan ligge både sent , tidligt og i 
week-enderne. Arbejdstiden er 37 timer per uge

Om os
Vi er en forskningsenhed, hvor hovedvægten i forskningen er på astma klinik, 
bronkial hyperreaktivitet, respirationsfysiologi og inflammation. Aktuelt er der 
ansat 6 ph.d.-studerende,  5 prægraduate forskningsår, 3 seniorforskere og 5 faste 
personaler. 

Ansøgning
Send en motiveret ansøgning og CV. I den motiverede ansøgning skal det fremgå, 
om man har mest interesse for lungefunktionsundersøgelser eller laboratoriet-
ekniske færdigheder.  

Deadline for ansøgning 30.04.2013 kl. 12.00, sendes til celeste.porsbjerg@
regionh.dk
Samtaler foregår formiddag d. 07.05.2013.
Ved spørgsmål, henvendelse til seniorforsker , overlæge Celeste Porsbjerg 
29171620. 
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FADL København runder 3000 
medlemmer
Hvis udviklingen fortsætter kan FADL København snart 
sige goddag til medlem nummer 3.000: Pr 1. april udg-
jorde det eksakte medlemstal 2.969. På landsplan har 
5.976 medicinstuderende valgt at melde sig ind.

Husk opdatere din e-mailadresse
Blandt de 68 medlemmer, der svarede på vores op-
fordring om at huske at opdatere sin e-mailadresse 
fandt vi Mette Overgaard.  Hun vandt lodtrækningen og 
fik en god bog fra forlaget. Er du 
i tvivl, må du stadig gerne sende 
en mail til kontaktdata@fadl.dk, 
hvor du oplyser din aktuelle e-
mailadresse. På den måde får du 
værdifuld information om overen-
skomst, medlemstilbud og meget 
andet direkte i din mailbox.

Resultater fra 12 semesterundersøgels-
en er snart klar
Hvilke overvejelser gør næsten-kandidaterne sig med 
hensyn til deres videreuddannelse? Dét spurgte FADL 
de studerende om for et par uger siden. En lille an-
alysegruppe er i gang med at finpudse resultaterne. 
Hold derfor øje med www.fadl.dk. Her vil resultaterne 
fra 12-semesterundersøgelsen snart blive lagt ud.

Mere end 800 har allerede svaret på 
medlemsundersøgelsen
FADL København vil gerne blive en endnu bedre fag-
forening og sendte onsdag den 10. april et link til alle 
københavnske medlemmer. Har du endnu ikke svaret , 
så find din e-mail fra 10.april og brug 7 minutter af dit 
liv på at hjælpe os. Vi sætter en iPad-mini på højkant 
blandt alle, der svarer inden 3.maj.

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!

Fredagsslik og flødeskum
”Unge læger må affinde sig med, at lægelivet ikke 
er fredagsslik og flødeskum”, lød budskabet fra 
sundhedsministeren til Lægemødet 2013 forrige 
weekend. Denne kommentar har nu afstedkommet 
forskellige initiativer: En række læger har startet 
en slikindsamling til ministeren. Desuden har nogle 
studerende startet underskriftindsamlingen: Afskaf 
4-årsreglen for læger. Det er ikke den samme un-
derskriftindsamling som for et år siden. Ønsker du 
at give din mening til kende, kan du derfor gå ind 
på www.skrivunder.net/afskaf_4ars_reglen_for_la-
ger

1 Maj i studenterklubben
Vanen tro inviterer FADL alle medlemmer til 1. 
maj. Denne gang kommer det til at foregå i den 
midlertidige studenterklubs lokaler. Arrange-
mentet starter kl. 9 med morgenmad, bitter og 
fagforenings-øller og kl. 12 går vi i samlet anmeldt 
demonstration over til fælledparken hvor vi nyder 
det forhåbentligt gode vejr.Vi glæder os til at se en 
masse medlemmer!

kredsforeningen



88 vagtbureauet
EKSPEDITIONEN ER ÅBEN FOR
• PERSONLIG HENVENDELSE:
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00
• TELEFONISK KONTAKT:
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
• cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTAFDELINGEN 35 37 88 00 TAST 1
EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

 

 
 
 
 
 

Vi har modtaget den triste meddelelse, at Kirsten Carstens er gået bort. 
 

Kirsten var om nogen den medarbejder i Vagtbureauets ekspedition, som de mange 
studerende gennem årene kom til at kende og hun satte en stor ære i at give vagttagerne 

den bedst mulige betjening og service. Kirsten var også en god kollega og besad en 
meget stor viden om de mange specielle forhold, der kendetegner livet i Vagtbureauet - og 

det er i dag svært at forestille sig et FADLs Vagtbureau i København uden Kirstens 
mangeårige indsats. 

 
Æret være Kirstens minde! 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Andersen 
Direktør 

FADLs Vagtbureau 
 

 

Vi har modtaget den triste meddelelse, at Kirsten Carstens er gået bort.

Kirsten var om nogen den medarbejder i Vagtbureauets ekspedition, som de mange studerende gennem årene 
kom til at kende og hun satte en stor ære i at give vagttagerne den bedst mulige betjening og service. Kirsten var 

også en god kollega og besad en meget stor viden om de mange specielle forhold, der kendetegner livet i Vagtbu-
reauet - og det er i dag svært at forestille sig et FADLs Vagtbureau i København uden Kirstens mangeårige indsats.

Æret være Kirstens minde!

Med venlig hilsen

Peter Andersen
Direktør

FADLs Vagtbureau

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 4 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning på Rigshospitalets 
forskellige afdelinger. Vi er otte holdmedlemmer på 
arbejde ad gangen i weekender og alle helligdage samt 
juleaftensdag.  Derfor er det vigtigt at vi har et godt 
sammenhold indbyrdes og et godt samarbejde med de 
øvrige ansatte på afd. 3011.

Der vil være introduktionsmøde og teoretisk oplæring d. 
29. april kl. 14-16. Herefter afholdelse af 3-4 følgevagter 
i maj, hvoraf den ene vil blive en hverdag, resten i week-

enderne. Vi forventer, at de nye på holdet selvstændigt 
kan tage vagter fra 1. juni.

Arbejdstiden:
• 2 FADL-vagter møder kl. 07.15-11.15
• 6 FADL-vagter møder kl. 07.30-11.30

Krav:
• Min. 200 SPV-timer 
• Gyldigt akkrediteringskort
• Vi ser gerne at du er på holdet et længere stykke tid
• Tage 3-5 vagter samt bagvagter pr. måned hele året – 
inkl. sommerferie, jul og eksamensperioder
• Tage 3-4 lønnede følgevagter i løbet af maj
• Tage ansvar, kunne samarbejde og vide at holdarbejdet 

kræver holdånd
• Tidligere hold- og stikkeerfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.
• Motiveret ansøgning

Oplæring: 3-4 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. april kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

Har du spørgsmål så kan du kontakte holdleder Mette 
Skydt Rasmussen på mette.skydt@gmail.com 
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A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

vagtbureauet

NYT LÆGEVIKAR HOLD I 
PSYKIATRIEN PÅ HOLBÆK SYGEHUS 

Hvis du er interesseret i et nyt hold i Psykiatrien i Holbæk 
så kig efter her:

Psykiatrien i Holbæk består af 22 åbne almenpsykiatriske 
sengepladser og 12 specialiserede pladser til patienter 
med affektive lidelser. Afdelingen ligger i nær tilknyt-
ning til det somatiske sygehus. Holdet skal aflaste de 
faste reservelæger i dagtiden frem til kl. 20.  Opgaverne 
består i almindelige reservelægeopgaver som dagvagt 
med modtagelse af og journalskrivning på patienter som 
overflyttes fra de øvrige psykiatriske afsnit, herunder 
psykiatrisk akutmodtagelse i Slagelse, samt tilsyn af 
allerede indlagte patienter. Der vil være medicinering-
sopgaver og somatiske undersøgelser. Frem til kl. 15.30 
er afdelingens øvrige lægestab på arbejde og til rådighed 
for konsultation.

Oplæring:
• 2-3 oplæringsvagter 

Arbejdstid:
• Alle ugens dage fra kl. 10.00-20.00. 

Krav:
• Skal være holdsat på 10. semester
• Min. 200 FADL-vagt timer og gerne anden klinisk 
erfaring.
• Gyldigt akkrediteringskort 
• Interesse for psykiatri
• Skal kunne afholde minimum 4 vagter pr. mdr. også i 
eksamensperioder
• Motiveret ansøgning

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Der er en times lønnet transporttid hver vej, samt bil-
letten betales. 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold- Mærket 
”Holbæk”

Samtaler vil blive afholdt i ugen 18

Yderligere oplysninger fås hos adm. sygeplejerske Astrid 
R. Bruun telefon 35245408 eller på mail ab@fadl.dk 

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

3 ventilatører søges til hold 4301 på Rigshospitalets 
Neonatalafdeling. Oplæringen finder sted  henholdsvis 
i maj, august og september 2013, med vagtstart i den 
efterfølgende måned. 
Vi er et hold på ca. 15 medlemmer, der arbejder selvs-
tændigt i afdelingens tre specialteams (neuro-, hjerte- og 
kirurgiskteam). Du vil som børneventilatør hos os komme 
til at varetage pasning af typisk 2-4 børn. Pasningen inklu-
derer pusling, sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, 
forældrekontakt m.m. Du vil især komme til at passe for 
tidligt fødte børn, børn født af mødre med diabetes, samt 

børn i CPAP. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
- Min 250 VT-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter, da der er 
en overvægt af disse.
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding  
   på 4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min 1 år.
- Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 
- Motiveret ansøgning inkl. hvilke hold du evt. tidligere 
har arbejdet, samt hvilken måned du vil   foretrække 
at starte.

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter):
- 5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning. 

Ansættelsessamtaler afholdes på Rigshospitalets neona-
talafdeling afd. 5021.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 25. april 2013 kl. 10.00 
via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold – mærke 
” 4301”. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 18.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder:
Katrine Kure Østergaard, nlq777@alumni.ku.dk.

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi er et hold på 9 personer der er ansat af lægerne på 
Hvidovre Hospitals Gastroenhed til at hjælpe med op-
gaver som venflonanlæggelse, akutte blodprøver, EKG 
og a-gas. Holdet dækker aftenvager 15-23 alle ugens 
dage og dækker ikke helligdage. Vi søger et nyt medlem 
til start 1. juli 2013. 

Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores 
faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, 
er der ingen plejeopgaver, men mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder 
som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
•Minimum 400 SPV- timer
•Have bestået minimum 7. semester
•Kunne tage i gennemsnit ca. 3-4 vagter (+bagvagter) - 
også i eksamens- og ferieperioder
•Skal kunne komme til samtale i uge 20 og starte 
oplæring i juni.
•Gyldigt akkrediteringskort

• Tidligere hold- og stikkererfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Pernille Udesen på 26 94 07 37 eller mjc448@
alumni.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. maj 2012 kl. 10. Via 
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Motiveret ansøgning, da der blive afholdt ansættelses-
samtaler i uge 20.

LÆGEVIKAR HOLD I PSYKIATRIEN 
VORDINGBORG SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Hvis du er interesseret i et spændende job på et læge-
vikarhold i psykiatrien i Vordingborg så kig efter her:

Vi er et velfungerende hold, som arbejder sammen med 
forvagten i den akutte modtagelse. Den primære opgave 
er patientsamtaler og udfærdigelse af hhv. indlæggelses-
journaler eller skadesnotater.
Øvrige opgaver varetages også, f.eks. somatiske tilsyn på 
sengeafdelingerne. 
Arbejdet er meget selvstændigt, spændende og lærerigt. 

Oplæring:
• Oplæring i juni-juli. Der er tre lønnede oplæringsvagter.

Arbejdstid:
• Alle ugens dage fra kl. 13.00-21.00. 

Krav:
• Skal være holdsat på 10. semester
• Min. 200 FADLvagt timer og gerne anden klinisk 
erfaring.
• Gyldigt akkrediteringskort 
• Interesse for psykiatri
• Skal kunne afholde minimum 4 vagter pr. mdr. også i 
eksamensperioder
• Motiveret ansøgning til holdleder

• Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Der er en times lønnet transporttid hver vej, samt bil-
letten betales. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. maj.  2013 Kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold- Mærket 
”Vordingborg”
Samtaler vil blive afholdt d. 13-19. Maj 2013.
For yderligere oplysninger kontakt holdleder: 
Mikael Klem på Mik_klem@hotmail.com
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Vil du også blive en haj til at ultralydsscanne? - 
Vise overlægen hvad du dur til? 
Så er dette heldagskursus med fokus på brugen 
af ultralyd hos den kritisk syge patient, hvor kort 
undersøgelsestid og hurtig diagnostik er i fokus, 
et kursus for dig!

Lægerne Jesper Weile og Rasmus Aagaard vil 
undervise i eFAST og FATE protokollerne og gøre 
dig i stand til at foretage en traumescanning og 
lære dig ultralydsapparaterne at kende. 

Kurset er for SATS-medlemmer og koster 100kr. 
inkl. frokost som medbringes på dagen. Det kom-
mer til at foregå hos GE Danmark på Park Allé 
295 i Brøndby, hvor man skal møde kl. 8.15 - 16. 
Der er plads til 20 kursister og tilmelding sker 
efter først-til-mølle på www.sats-kbh.dk fra d. 29 
april kl. 16.

Vil du have bedre styr på at behandle smerter? 

Så har SATS foredraget for dig!! Anæstesilæge 
Peter Nørgaard kommer og fortæller om smerte-
behandling af patienter – et emne der er relevant 
for alle der skal være læger, og som er rigtig godt 
at have styr på. Foredraget finder sted 
onsdag d. 24 april kl. 17 i miniauditorium 29.01.32 
og er åbent, og relevant, for alle – SATS’ere som 
ikke SATS’ere.  

Så tag endelig din læsemakker i hånden, og brug 
en eftermiddag på en lærerig oplevelse.

MIRA - Ny basisgruppe for Radiologi

Basisgruppen MIRA - medicinstuderendes 
interessegruppe for radiologi - er en ny gruppe på 
Panum, stiftet dels på grund af vores interesse 
for specialet og dels for at råde bod på, hvad der 
af mange studerende opleves som mangelfuld 
undervisning i billeddiagnostik. Rent konkret 
planlægger vi at afholde workshops i tolkning af 
basale, men vigtige, undersøgelser som røntgen af 
thorax, abdomen, hoved samt led og knogler. Alt 
dette starter fra efterårssemestret '13.

Har du lyst til at være medlem af gruppen og 
støtte op om vores formål, samt blive inviteret og 
opdateret om vores arrangementer pr. email, så 
send en mail til mirakbh@gmail.com, hvorefter 
du vil modtage yderligere oplysninger om tilmeld-
ing, indbetaling mv.

Mange hilsner MIRA

Etik og Hjernen

Har hjernen et center for etik ? Hvor langt kan vi 
gå med indgreb i den menneskelige hjerne, før det 
giver etiske problemer? Hvordan kan øget viden 
om hjernefunktion skabe nye etiske dilemmaer?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive 
taget op til FORNIKS’ arrangement om etik og 
hjernen.

Det bliver kl. 17:15 den 30. april i Haderup 
auditoriet.

Program:
17:15-17:20: Introduktion
17:20-18:00: Neuropsykolog Hysse Forchhammer 
vil præsentere etik ud fra en neuropsykologisk 
vinkel
18:00-18:40: Retspsykiater Camilla Bock vil 
fortælle om psykisk sygdom og kriminalitet.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
FORNIKS

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

SØNHKS indkalder til månedsmøde mandag 
d. 29/4 kl. 16.30 i Loungen i Studenterhuset.

Dagsorden:
1. UL v. Iben.
2. Indkøb og kommende workshops v. Hjalte og 
Simon
3. Fondsudvalget v. Niels
4. Aktivitet over sommeren
5. Fastlæggelse af næste månedsmøde
6. Evt.

Alle ikke-medlemmer er som altid mere end 
velkommen til at kigge 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.

Kursus i Basale kirurgiske 
færdigheder 

Kurset afholdes d. 29. April 2013 kl. 17-20.00.

Håndknuder er en vigtig ting at kunne i et spe-
ciale som kirurgi. 
SAKS tilbyder dette kursus så du er godt rustet, 
når du en dag måske skal ud og assistere til en 
operation. 
Kurset er et praktisk kursus, hvor du får god 
mulighed for at øve dig i håndknudeteknikker og 
ligering af kar. 
Du vil få kendskab til ethånds-, tohånds- og 
kirurgiske knuder. 

Indhold: 
o Teori (ca. 30 min.) med gennemgang 
af knuder med videoklip og demonstration. 
o Kort pause
o Praktisk træning 

Tilmeldingen er startet på vores hjemmeside 
WWW.SAKS-KBH.dk. Tilmeldingen sker ved 
først til mølle princippet. 

Kursus afgift er 50 kroner. 

Der kræves ingen særlige kvalifikationer andet 
end et SAKS medlemskab. 

Vi glæder os til et godt kursus. 

Forskningsåret 

"Skal du i gang med et forskningsår? Inden du 
siger ja til at starte et forskningsprojekt, er det 
en god ide at få afklaret nedenstående punkter, fx 
ved et møde med din (måske) kommende vejleder 
og medvejledere: 
Vejleder. Hvor tit forventer du, at din vejleder har 
tid til at mødes? Er der mulighed for sparring med 
andre på afdelingen, fx i form af ugentlige møder, 
vejledermøder for hele afdelingen o.l
 Miljø. Hvor skal du sidde og hvordan miljøet er 
på afdelingen. Er der andre forskningsårsstuder-
ende? Ph.D.studerende? Er der sociale arrange-
menter? Får du en pc med de nødvendige pro-
grammer? Hvad har afdelingen ellers til rådighed 
mht. gennemførslen af projektet? 
Løn. Hvad er strategien mht. aflønning? Hvilke 
fonde skal I søge og hvad skal I gøre, hvis I ikke 
får penge? Husk at man skal være ude i rigtig god 
tid, hvis man både skal have en færdig protokol 
og søge penge, så der er løn, når forskningsåret 
påbegyndes
Ferie. Hvordan skal/kan ferie afholdes?
Publicering og forfatterskaber. Får du et projekt, 
hvor du selv kan blive førsteforfatter? Hvad med 
medforfatterskaber? 

Find eventuelt PUFFs vejlederkontrakt på vores 
hjemmeside puffnet.dk"

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)
 
Vi glæder os til at se Jer!

Hilsner PUFF.

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 Naturfagenes 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 tandlægeaudi-
toriet 29.01.32.
Vi glæder os til at se Jer!

Mange hilsner PUFF

Sexekspressen

Hvis du er interesseret i at møde en masse 
nye mennesker og høre mere om sexekspres-
sens frivillige arbejde med seksualundervisn-
ing 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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M E
D I

C I N E R R ÅDET

K Ø B E N H A V
N

Så er det endnu engang tid til et præ-Studi-
enævnsmøde hos MR. Det kommer til at foregå 
d. 30/4 kl. 17-19. Hvad sker der på sådan et 
møde, tænker du måske? Det er her vi diskuterer 
dagsordenen til næste Studienævnsmøde og 
hvad vores holdning skal være til de forskellige 
punkter.

Dagsordenen er:
- Formalia
- Målsætninger i studienævnet
- Studienævnet
- Meddelelser
- Eventuelt

Vi håber på at se rigtig mange til mødet. Der 
sker nogle virkelig vigtige ting på Studienævns-
møderne, og MR ser gerne, at så mange af de 
studerende bliver involveret i beslutningerne, 
som muligt. Så kom og giv jeres mening!

Vel mødt!
Medicinerrådet

TOUR DE CHIRURGIE

Ortopædkirurgi

Onsdag 22. maj kl. 17.00 i Store Mødesal
(ved den midlertidige studenterklub)

Thoraxkirurgi

Onsdag 24. april kl. 17.00 i Store Mødesal 
(ved den midlertidige studenterklub)

Vi glæder os i SAKS til at byde velkommen til 
semestrets to sidste Tour de Chirurgie foredrag 
efter et forårssemester i de kirurgiske specialers 
tegn.

Sæt kryds i kalenderen den 24. april og 22. maj, og 
vær med, når vi får besøg af Eva og Elisabeth fra 
thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet og Benny 
Dahl fra rygsektionen på Riget forhåbentlig i 
selskab med en yngre ortopædkirurg fra YODA. 

Begge foredrag vil være, som du kender dem fra 
tidligere Tour de Chirurgie foredrag. To foredrags-
holdere, der vil give indblik i det kirurgiske 
speciale samt ideer til CV-optimering og 
selvfølgelig kaffe og lidt sødt 

med Rasmus Nejst Jensen 
d. 24/4  

Kl 17.00 

Se vores opslagstavle eller Facebook event 
for flere detaljer! 

Kom hør Rasmus Nejst for tælle om 
hvad angsten har betydet for bl.a. 

Michael	  Kvium,	  Naja	  Marie	  Aidt,	  Henrik	  
Nordbrandt,	  Peter	  Høeg,	  Ghita	  Nørby,	  Ib	  

Michael	  og	  Jørgen	  Leth 

 

 Måneds møde 
Torsdag d. 2. maj 2013  

kl. 17:30 – 19:00 
(Lille mødesal, Panum) 

 

Oplæg om: 
  

Parodontologi med særlig fokus på specielle forhold hos folk med anden etnisk 
herkomst end dansk. Holdes af tandlæge og klinisk lærer i parodontologi, Søren 
Barsted 
 
17:00  Dagsorden for månedsmødet: 

1) Oplæg ca. 25 min 
2) Valg af ordstyrer og referent 
3) Projektgrupper 

 Projekt sundhedsformidling (Trampolinehus projektet) 
 Forslag til nye projekter 
 Rekruttering af nye medlemmer  

4) Økonomi – den nye konto, status og kontingent. 
5) Socialarrangement, planlægning og ansvarsfordeling mm. 
6) Evt. 

 
 
 
Vel mødt! 
Sehat Bestyrelsen 

FILMPREMIERE: ”Sundhed for Alle - IMCC”  

Var du med til "Sundhed for Alle"s konference "Graviditetsundersøgelse i frokostpausen?" i 
november 2012 om udokumenterede immigranters adgang til det offentlige sundhedssystem? Vil 
du gerne have en opfølgning på konferencen? Og vil du gerne vide mere om hvad "Sundhed for 
Alle" har arbejdet med siden, og skal arbejde med mere fremadrettet? 

Eller var du ikke med til konferencen, men vil gerne høre lidt mere om, hvad der blev diskuteret, 
og om hvad "Sundhed for Alle"s arbejde går ud på? 

Så kom til premiere på "Sundhed for Alle"s film om netop konferencen i november. 
Arrangementet foregår: TORSDAG DEN 25. APRIL KL. 19 TIL 22 i TRAMPOLINHUSET, SKYTTEGADE 
3, 2200 KBH. N. Filmen varer ca. 10 minutter, og er et sammendrag fra konferencen, der giver et 
indblik i hvad ”Sundhed for Alle” arbejder med. 

Aftenens program:  

- Kl. 19.00: Aftenens arrangement starter og der vil blive serveret lidt 
snacks og drikkevarer.  
- Kl. 20.15: Vil der være en introduktion til "Sundhed for Alle"s arbejde 
og filmen.  
- Kl. 20.30: Premiere på "Sundhed for Alle"s film om konferencen 
"Graviditetsundersøgelse i frokostpausen?", der vil lægge op til lidt 
diskussion og snak om "Sundhed for Alle"s arbejde. 
- Kl. 22.00: Aftenens arrangement slutter. 
 

Alle interesserede er velkomne, og I kan læse mere om arrangementet på facebookeventet: 
”FILMPREMIERE: Sundhed for Alle – IMCC”. Vi glæder os til at se jer!  

- The film will be subtitled in English so feel free to join even if you don’t speak Danish. 

 
 
 

F o r e d r a g  o m  d e  

Intern Medicinske specialer

30. april 2013, kl. 17.00 i lokale 21.2.22 a

Hypertension og nyrerne

Poul Michael Freese
Overlæge
dr.Med

Nefrologi:

Ansat som overlæge ved nefrologisk 
afdeling på Herlev hospital. 

Temamånedsmøde - Nefrologi
Denne gang er det dr. med. nefrologi Poul Michael Freese ansat som 
overlæge ved Herlev Hospitals nefrologiske afdeling, der kommer og 
fortæller om hverdagen som nefrolog samt om et emne inden for 
specialet, der har hans særlige interesse; "Hypertension og nyrerne".

Man behøver ikke være medlem for at deltage, og der vil 
selvfølgelig være lækker kage og kaffe. 

Vel mødt!

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 mari-
katerry@gmail.com.

Med forårshilsner,
Maria Therese Rasmussen, formand

basisgrupper
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PIT PRÆSENTERER: 
TUBERKULOSEFOREDRAG
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

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 prior-
itet - 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 Tropemedicinsk 
Weekend Århus 2013, hvor yderligere informa-
tioner vil blive oplyst. Heriblandt tilmeldingsfor-
mular, kontooplysninger og det endelige program 
for weekenden.

Pris: 200 kr. Tilmeldings- og betalingsfrist d. 
26/4. Deltagelse i tropemedicinsk weekend 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.

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 lig-
ger 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, pædia-
trisak 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.

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE MÅNEDSMØDE I IMCC 
EXCHANGE & RESEARCH EXCHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling en måned i 
forbindelse med studiet?
Har du lyst til at være med i super hyggelig gruppe, 
høre lidt mere om udveksling og lære en masse søde 
mennesker at kende?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 30. april kl. 17.00 i 
studenderhuset i storemødesal.

Alle nye er velkommen! Der vil være masser af lækre 
snacks, kage og kaffe! 

Vi glæder os til at se dig i studenterhuset!

 

Førstehjælp for Folkeskoler
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 underhold-
ning. [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!

IMCC FORÅRSFEST/GRILLFEST

IMCC Kbh byder velkommen til Grillfest i Studenter-
husets Have ons. D. 8/5 fra kl. 17. Juhu – det er lige før 
Kristi Himmelfart!
Igen i år afholder IMCC en forårsfest – for at fejre 
eksaminernes komme og en ugudeligt lang vinters 
afslutning. 
Halleluja. Foråret er kommet!
Vi tænder op for grillen og starter ølbowlingen/ølstafet 
kl. Ca. 17. IMCC sørger for tilbehør – og så sørger du 
selv for KØD. 
Der sælges kolde øl for en flad 5’er – så husk kontanter. 
Vi glæder os til at se dig <3
Møs møs
IMCC Lokalbestyrelse

 
 
 
 

Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i KBH, som du gerne vil 
tjene lidt penge på?  SÅ SE HER!  
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud til en 
medicinstuderende fra udlandet? 
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- 
helt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned.  
 
Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
 

₪ Skal have en seng eller sovesofa  
₪ Adgang til bad  
₪ Adgang til køkken 

 
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info, 
 så er det nu du skal skrive til .   
 
Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i stedet chancen for at blive buddy for en 
medicinstuderende, der kommer til København.  
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du 
får mulighed for at:  

₪ Lære en ny kultur at kende  
₪ Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet 
₪ Få nye venner på facebook  
₪ Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk 
₪ Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester 

 
Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke vente med at 
blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy skal; 
  

₪ Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig 
₪ Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag 
₪ Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. 

 
Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske 
studerende blive meget glad! 
Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så fat pennen og send en brevdue, 
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!  
Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til 

  
 
Mange kærlige hilsner fra  
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- 
København 


