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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
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 
indlæggenes 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 
Illustrationer/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.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Foran studiesalen
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. 

A n s v a r s h a v e n d e  r e d a k t ø r :  M a r k u s  H a r b o e  O l s e n  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!)

Denne uges forside: 

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

Onsdag: MOK NR. 1 UDKOMMER
  1. semester får taget billede til Scorebogen, se bagside

Torsdag: David og Mathias tager til Skotland
  10. semester får taget billede til Scorebogen, se bagside

Fredag: 2. semester får taget billede til Scorebogen, se bagside

Lørdag: Markus skal fjerne skvalderkål i kolonihaven
  Jonas skal i BonBon land med farmor

Søndag: Dennis kommer hjem fra Prag
  Mille får en roommate

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: MR's bogmarked, se s. 11
  6. semester får taget billede til Scorebogen, se bagside

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

DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta    
GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik
IMCC - International Medical Cooperation Committee 
Kristne medicinere
MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi
MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening    
Rusvejledningen for Medicin    
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Scorebogen
Studenterklubben
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.eorta.dk
www.gynobs.nu
www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
www.pippikbh. dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
www.scorebogen.com
www.studklub.dk
www.soenhks.dk

BASISGRUPPER

Hvis din basisgruppe mangler send da informationer til mok@mok.dk
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DO's and DONT's for nye studerende
Kære nye studerende. På vegne af MOK-redaktionen byder jeg jer velkommen til et fantastisk studie, som gennem de næste mange år vil være altoverskyggende i 
jeres bevidsthed og identitet. Det er et rigtig dejligt sted at være, men det er også et meget forvirrende sted, som hurtigt kan give selv den mest rolige person sved på 
panden. Derfor kommer der her nogle gode råd og formaninger, som alt i alt er gode at have med i rygsækken som ny stud.med:

DO's
- Vær effektiv i løbet af semestret og læs dine ting inden timerne.

- Køb billige bøger på bogmarked.

- Husk akademisk kvarter

- Kald tingene: forelæsninger, undervisning, underviser og hold

- Meld dig ind i FADL nu, hvis du har tænkt dig at være medlem.

- Meld dig til SPV-kursus

- Indse, at 1. semester ikke er nemt, fordi alt er nyt.

- Tilføj aeschack på snapchat

- Find en læsemakker

- Læs MOK

- Kom til fredagsbar - det er banger!

- Husk kontanter til fredagsbar

- Meld dig ind i en basisgruppe

- Få nye venner

- Stil dig i kø i god tid til toiletterne i studenterklubben

- Hav dokumentation for alt du melder dig til/består - ellers risikerer du, at 

KU glemmer dig, og du ikke kan bevise, at du har ret.

- Spil League of Legends - især hvis du er pige, vi mangler dig!

- Send sjove artikler til MOK

- Sæt kryds i kalenderen d. 24-27 oktober, hvor der er 69-timers-bar!

DONT's!
- Glem kontanter til fredagsbar og tag kun dankort med.

- Spis gulerødder på læsesalen.

- Læs forud.

- Køb dine bøger inden din tutor har holdt bogmøde.

- Dans på taget af en bordeaux Nissan Almera

- Vis dine madder til en læge.

- Kald tingene: timer, lektier, lærer og klasse.

- Hav tømmermænd, når du skal mikroskopere

- Vent med at melde dig ind i FADL til næste semester

- Vent med at tage SPV-kursus til næste semester.

- Lyt til de ældre studerende om hvor nemt 1. semester er.

- Prøv at diagnosticere dine familiemedlemmer til sam-
menkomster.

- Læg billeder på facebook af dig selv i kittel.

- Glem dine venner uden for studiet.

- Brug tid på at forstå STADS og KUnet - it can't be done!

- Instalock Yi mid!

af Jonas/MOK-red

Velkommen (tilbage) på Panum Instittutet
Du ligger i sengen kl. 08:00, og det er første 
skoledag. Du har fået en vane med først at 
stå op når solen er på vej ned. Alt virker 
fuldstændig uoverskueligt, men fortvivl 
ikke - MOK er tilbage. 
Af: Markus / MOK.red.

Et hvert blik fremad,  starter med et kig tilbage. 
I løbet af det sidste år har stået i Panum Tårnets 
navn. Derudover har Studenterklubben været lukket. 
Studieservicecentret er flyttet frem og tilbage, også til 
sidst et nyt sted igen. 

Frygt ikke de mange ændringer der muligvis også 
kommer i løbet af  næste semester. MOK har igennem 
de sidste 46 år holdt medicinstuderende opdaterede på 
hvad der sker på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Man kan tænke på MOK som et orakel.

MOK bliver som altid lavet hver mandag, så hvis man 
ønsker at berige ens medstuderende med information 
om studiet, sit liv eller bare ønsker at blive hørt kan 
man sende sit indlæg til mok@mok.dk inden mandag 
kl. 12:00.

MOK er gået ind i en ny tidsalder. Udover, at vi som 
altid udkommer på nettet hver mandag aften, så vil det 
nu være muligt at skrive statusopdateringer til MOK.  

Udover at MOK nu går ind i den nye tidsalder holder 
vi selvfølgelig fast i nogle af de vigtigste traditioner der 
findes på medicinstudiet: 

•	 Som altid udkommer MOK på papirform om 
onsdagen (måske tirsdag). 

•	 Hvad MOK står for er stadig et spørgsmål der 
kun kan besvares af færdige læger

•	 Dobbeltnegationerne til immunologieksamen er 
stadig et must.

•	 Macintosh Book Profesionel er åbenbart stadig 
en foretrukken studie datamat.

Hvis en medstuderende siger tallet 4, er der få 
medicinstuderende der tænker tilbage på den 
gang i 1998 hvor Poul Nyrup gik op ad trappen på 
Christiansborg og viste sine 4 fingrer, og signalerede 
sit genvalg. Det alle medicinstuderende tænker 
er 4-års reglen. Denne regel har gjort at man som 
medicinstuderende tænker på CV og ønsker at være 

med i så mange basisgrupper som det overhovedet er 
muligt. På MOK mener vi ikke der er nogen grund til 
panik. Vi har jo fået en rød regering og de fjerner, som 
lovet, den regel vi alle elsker at hade.

Så fra MOK skal lyde et: På forhånd tak!

Astrid Krag som selvfølgelig vil stå for fjernelsen 
af 4-års reglen gjorde en del medicinstuderende og 
læger sure da hun fortalte at lægelivet ikke bare var 
fredagsslik og flødeskum. Dér har Astrid fuldstændig 
ret. Som læge SKAL man møde på arbejde og man har 
andres liv i hænderne. Dette kan da så absolut ikke 
karakteriseres  som fredagsslik og flødeskum. 
 
S a m m e n l i g n e t  m e d 
livet som studerende, 
hvor man godt kan sove 
længe, man ikke behøver 
at præstere til perfektion 
hver dag og man ikke 
er ansvarlige for andres 
liv, er lægelivet helvedet 
på jord.

Som afsluttende råd vil 
vi  på MOK-redaktionen 
opfordre alle til at nyde de 6-ish år de skal bruge som 
studerende. Brug MOK's Do's and Dont's til at finde 
jer godt til rette på verdens bedste studie.

Jeg forstår ikke ungdommen nu til dags: Madder, 
Lais, Epic, W00t, Nøb, Imba.... Pffft....
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Bliv frivillig rådgiver 
på Livslinien
Det at være telefonrådgiver har givet mig 
professionel træning i at tage den selv-
mordsforebyggende samtale. Særligt har 
den direkte dialog med kriseramte menne-
sker skærpet min forståelse for personlig 
rådgivning over telefonen. Og så bliver du 
en del af et stærkt og engageret kollegialt 
fællesskab med god sparring.

Helle, psykologistuderende og telefonrådgiver 
på Livslinien

Læs mere på www.livslinien.dk
Ansøgning sendes til: frivillig@livslinien.dk
senest 11. september 2013

Livslinien_MOK_180x131_aug13.indd   1 20-08-2013   11:28:15

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

Kirurgi i 
akutmodtagelse
Redigeret af Michel E. H. Boeckstyns og Lars Bo Ebskov 

Kirurgi i akutmodtagelse er en videreførelse af Skadestue-
kirurgi, der over en årrække udkom i 4 forskellige udgaver.

På trods af den store mængde viden, der findes på nettet, 
er det stadig en fordel at have en opdateret og grundigt
    gennemlæst kittelbog i lommen, før man påtager sig at  
      modtage, diagnosticere og behandle patienter med   
        kirurgiske lidelser. 

        Bogen bidrager til den dygtighed og sikkerhed, lægen
      bør møde patienten med – hvilket i yderste konsekvens
    kan betyde forskel på liv og død.

Kr. 330,- 
(vejl.)

320 sider
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2013-14

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 
           Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:  Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører:  Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang:   Gratis

26. september:
Hans Bonde
Fordi du fortjener det. Om godheds-, svagheds-, skammer- og begærsmagt
I disse år foregår der en indædt kamp for lige kønsrepræsentation: Kvinder skal 
op ad karrierestigen, ikke ved at deltage i lige og åben konkurrence på kvalifi-
kationer, men fordi de i kraft af deres køn er moralsk overlegne, fordi de står 
for mangfoldighed, og fordi de har ret til andele af samfundets topposter. Denne 
favorisering foregår især i den offentlige sektor, men den er også godt på vej i 
erhvervslivet. Køn går forud for kvalifikationer, og fortsætter denne udvikling, 
vil det ifølge professor Hans Bonde kunne medføre et radikalt brud med helt 
centrale principper om fairness og demokrati. 

31. oktober:
Anne Zacho Møller
Hvad skal vi med Danner i 2013?
Vold mod kvinder er globalt set én af de mest udbredte krænkelser af 
grundlæggende menneskerettigheder. Siden Danner i 1979 grundlagde sit krise-
center i grevindens hus på Nansensgade, er problemet ikke blevet mindre. I da-
gens Danmark udsættes 33.000 kvinder og hvert femte barn årligt for fysisk vold 
i hjemmet. I oplægget ser videnskonsulent Anne Zacho Møller på voldens omfang 
og former, og hun fortæller, hvordan Danner arbejder med at hjælpe de kvinder 
og børn, som udsættes for vold. Endelig diskuteres det ofte stillede spørgsmål: 
Hvorfor går hun ikke bare sin vej?
  

28. november:
Tobias Raun
Politisk terapi. Om transkønnedes brug af nettet
Med afsæt i virtuelle feltstudier på YouTube og kvalitative interviews med 
udvalgte videobloggere (”vloggere”) ser ph.d. Tobias Raun nærmere på tran-
skønnedes stigende brug af de sociale medier. Oplægget vil fokusere på, hvordan 
transkønnede ”vloggere” skildrer deres møde med og oplevelse af kønslig transi-
tion – og hvilke nye muligheder ”vlog”-mediet tilbyder transkønnede i forhold til 
selvrepræsentation og skabelsen af sociale netværk.

 
23. januar: (BEMÆRK DATO)
Niels Hartvigson
Homoseksualitet i dansk film før 1965
Det er yderst sjældent, at danske film fremstiller ukonventionel seksualitet 
entydigt før midten af 1960’erne. Ikke desto mindre er ældre film fulde af tvety-
dig, indirekte og underforstået homoseksualitet i form af abnorm opførsel eller 
kropslighed, fx kriminalitet, bohemeliv, barnlighed, sygdom eller afvigende heter-
oseksualitet. Hvordan seksualiteten fremstår – og hvordan den kan fortolkes – er 
i høj grad betinget af filmgenrernes narrativer, temaer og stilistiske forhold. Det 
gælder eksempelvis melodramaets offerdyrkelse, kriminalfilmens tilbageholdte 
fortællestil og komediens stereotyper og overdrivelsesstrategier. Filmhistorikeren 
Niels Hartvigson diskuterer og viser illustrative eksempler fra kendte og glemte 
danske film.

27. februar:
Henrik Nebelong
Sex hos Richard Wagner
Alle Richard Wagners operaer handler om sex. Sex som et brændende og uløseligt 
problem, formentlig med baggrund i komponistens incestuøse betagelse af en æl-
dre søster. I modsætning til andre erotiske værker, der anlægger en humoristisk 
eller frivolt distancerende synsvinkel, skildrer Wagners værker sex som den ulti-
mative (men for ham selv umulige) ”højtid” i menneskelivet. Kun i musikken og i 
musikdramaernes symbolhandlinger kunne han spejle og fejre denne højtid. Med 
afsæt i den anmelderroste bog ”Liebesverbot!” giver Henrik Nebelong eksempler 
på sex og antisex i Wagners værk.

27. marts:
Else-Marie Buch Leander
Når børn bliver farligt selskab
Hvad er der på færde, når en pædagog ikke længere tør tage et barn på skødet? 
Hvilke konsekvenser har det for pædagogen, den pædagogiske praksis og barnet 
selv? Med udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie Buch Leander 
fra Forskningsgruppen Paradox tendensen til et kulturskifte i danske daginsti-
tutioner, hvor frygt for pædofili og pædofilianklager sætter en hidtil underbelyst, 
men ikke ubetydelig dagsorden. Leander fortæller endvidere om, hvordan frygten 
for det seksuelle overgreb har ført til en problematisering af børns naturlige 
”doktorlege”, og hvordan grænsen er blevet det nye paradigme i pædagogernes 
formidling af det seksuelle til børn.

                   

Sex & Samfund / Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Medicinstuderende søges til 
Kulturnatten 
(eller ’Leg læge til Kulturnatten’ hvis den anden 
er for lang og tør)
 
Kære medicin-studerende. 11. oktober kl. 
19-23 holder vi Kulturnat her på Panum. I 
den forbindelse mangler vi en workshop, der 
repræsenterer medicinuddannelsen. Det kan være 
alt fra at deltagerne kan få målt deres vitals til at 
I udfører konditests eller tager muskelbiopsier – 
bare det er noget, man kan DELTAGE i.
 
Hvis du har en god idé og lyst til at bruge et par 
timer (mod forplejning i form af sandwich og en 
dødflot t-shirt, naturligvis) d. 11. på at komme 
og dele din viden og underholde, så kontakt mig 
(kommunikationsmedarbejder Line Fedders) på 
line.fedders@sund.ku.dk eller 23648898. Please!
  
Håber, I kan hjælpe!
 
Vh Line
 
Line Emilie Fedders
Kommunikationsmedarbejder
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
MOB +452364 8898
line.fedders@sund.ku.dk

Demonstrator til Våd Studiesal søges:

Der er en ledig stilling til besættelse fra efterårssemesteret 2013.

Stillingen kan søges af medicinstuderende med et godt kendskab til makroskopisk anatomi. Arbejdstiden 
aftales med de øvrige demonstratorer og fordeles efter vagtskema.

Ansættelseskrav: Bestået 4. eller 5. semester, BA.

Timeløn: Kr. 203,44 + feriepenge

Ansøgningsskema kan afhentes i StudieServiceCenteret, bygning15.1.17

Ansøgningsfrist: Mandag d. 9. september 2013 kl. 12.00

Med venlig hilsen
Pia Keller
Studiesekretær 

Teknisk Assistent (TA) søges til Mikroskopisk Studiesal 

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

Der er pt. ansat 1 tekniske assistent samt 2 demonstratorer. Det drejer sig om ca. 35 timer fordelt udover 
hvert semester. Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på studiet, men ellers kræves der ingen særlige 
forudsætninger end fleksibilitet og godt humør. Din ansættelse sker i forhold til overenskomsten mellem 
SUL/FADL. 
Timeløn: 152,27 kr. + feriepenge, opstart med oplæring i september måned 2013 (aftales nærmere). Ansøgn-
ingsskema kan afhentes i StudieServiceCenteret, lokale 15.1.17.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 9. september 2013 kl. 12.00

Med venlig hilsen
Pia Keller, StudieServiceCenter
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Vi har 
bøger, der er til 

at forstå

ARMI TA  /  7 .  s e m e s t e r 
K ø b e n h a v n

w w w.fadl .dk/for lag
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Medicinstuderende!

Er det her dit drømmestudiejob??
Hvis ikke, så se her

Ønsker du at indgå i et dynamisk team og hjælpe folk til en bedre hverdag?
Cekura A/S søger vikarer der kan indgå i teamet til at håndtere ind- og udgående henven-
delser, både skriftligt og telefonisk, døgnet rundt. Du vil komme ind med direkte reference 
til den daglige leder af Tryghedscentret, og blive en del af et team 
med stærk pionérånd og erfaring. Vi lægger meget stor vægt på, at vores medarbejdere 
yder en nærværende og kompetent service til vore kunder, og du vil derfor blive trænet i 
vores systemer og produkter samt løbende få sparring af såvel din leder som dine kolleger. 
Vi tilbyder fast timeløn samt flexible arbejdstider ifm. eksamner. 

Dine kvalifikationer
Du er STUD.MED
Du er flexibel hvad angør arbejdstider (dag-, aften og nattevagter)
Du er god til at have mange bolde i luften samt bevare roen i pressede situationer
Du har teknisk snilde og godt kendskab til IT og engelsk
Du god til at tale med mennesker – også over telefonen

Om Cekura
CEKURA er en virksomhed i sundhedssektoren, der hovedsageligt fokuserer på at give 
ældre og handicappede større tryghed i hjemmet samt bevægelsesfrihed i hverdagen. Vores 
team har mere end 25 års erfaring med at levere denne service i en række store lande. 

Ansøg jobbet som Tryghedsrådgiver
Gå ind på www.cekura.dk/job for at sende din ansøgning og se mere info. 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på 
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Psykiatrisk Traume-
klinik for Flygtninge, Psykiatrisk center Ballerup, med daglig gang på 
Gentofte Hospital. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende, 
der søger 2 nye medlemmer fra september 2013. Holdets arbejde på 
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge er i forbindelse med flere 
randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det 
komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt 
samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behan-
dlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for en af 
psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne 
for angst og depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blind-
ede for patienternes behandling, og er således ikke inde over hverken 
behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får man stor erfaring 
i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til 
dette. Vi er som hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte 
lægerne på afdelingen ved tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af 
en gennemgang af de brugte skemaer, en fællesrating samt to aflønnede 
følgevagter. 

Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 
9.00 - 16.00, samt undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, 
at du har 1-2 vagter om måneden. Herudover er der 3 fællesratings 
pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes at alle på 
holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra 
efterårssemesteret 2013. Desuden skal man komme til næste fællesrat-
ing onsdag den 11. september 2013 kl. 12-15 samt tage to følgevagter i 
løbet af september. Det forventes at du kan tage dine første selvstæn-
dige vagter i oktober, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller 
transkulturelt arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og 
eventuelle spørgsmål sendes til hamteam@gmail.com.
Ansøgningsfristen er fredag 30. august 2013 kl. 23.59. Du får svar på 
din ansøgning den 1. september. 
Der vil være ansættelsessamtaler onsdag den 4. september kl. 17.00-
20.00

2 medicinstuderende til forskningsår på Hillerød 
Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling 

På Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling har vi startet et stort forskn-
ingsprojekt omkring pneumoni, hvor vi undersøger forholdene omkring 
diagnostik og behandling af pneumoni, en af de største infektionssyg-
domme i Danmark.  Vi samarbejder med center of Excellence for Com-
munity Acquired Pneumonia (CAPNETZ) i Tyskland og undersøger her 
forhold som antibiotika resistens mikrobiologisk ætiologi, behandlings 
out-come mv. i hele Europa og vi planlægger flere prospektive studier i 
Danmark og internationalt. 
 
Vi søger 2 studerende, der har 
•	 Interesse	for	infektionsmedicin	og	lungemedicin
•	 Lyst	til	at	forske
•	 Har	prøvet	at	arbejde	med	databaser	og	statistiske	metoder
•	 Er	fleksibel	og	god	til	at	samarbejde	på	tværs
•	 Lidt	klinisk	erfaring
•	 Det	vil	være	en	fordel	hvis	du	har	gode	tysk	kundskaber	(både	
skriftligt og mundtligt)
 
Vi kan tilbyde 
Et forskningsår i forbindelse med CAPNETZ-Danmark studiet. I vil 
komme til at være involveret i alle aspekter af studiet fra inklusion af 
patienter i FAM til opfølgende kontakter, indtastning af data og dataana-
lyse. I vil få mulighed for, indenfor rammerne af projektet at gennemføre 
Jeres eget forskningsprojekt som vi definerer og beskriver i fælleskab.
Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling på Hillerød har i løbet af det 
sidste år opbygget en forskningsgruppe bestående af snart tre PhD 
studerende og et varierende antal forskningsårs studerende og der er et 
meget aktivt sygplejerske forskningsmiljø. I vil komme til at arbejde tæt 
sammen os alle i forskningsgruppen og klinikken. 
Lønnen vil være delvist dækket og øvrige udgifter søger vi i fællesskab.
Ansøgningsfristen er 28. august med ansættelse snarest og senest 1 
januar 2014.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til:
Pernille Ravn Overlæge, PhD, Klinisk Lektor 
Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling
Hillerød Hospital, Pavillion 10
Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
email: peravn@gmail.com Telefon  +45 4829 6977

Vil du gerne være overlæge? (professor?) (skrive artikler?)
Så tag et forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, biokemi, livsstil og de 
store folkesygdomme

Vi beskæftiger os med blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, kronisk obstruktiv 
lungesygdom, rheumatoid artritis og depression og andre psykiske sygdomme. Hertil har 
vi indsamlet informationer, plasma og DNA på mere end 100.000 raske og syge danskere, 
og vi laver også studier på hele den danske befolkning. Ved hjælp af disse materialer 
har vi de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (f.eks. i British 
Medical Journal, Lancet, JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. selv op i 
PubMed på www.pubmed.com).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere dit 
forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Dan-
mark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfat-
ter. OSVAL opgave kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for 
ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarsti-
pendiat på kr. 10.000 per måned. Du vil kunne lære laboratorieteknikker som PCR, DNA 
sekventering og DNA chip teknologi samt avanceret statistik og databehandling. Endelig 
vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital og 
samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 
2 professorer/overlæger, 4 andre overlæger, 4 andre senior forskere, 20 yngre læger og 
andre akademikere under forskningsuddannelse, 3 stud. med.’er og 16 bioanalytikere. 
Ud over personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere tilbydes du at deltage i ugentlige 
forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at ringe til undertegnede eller komme 
forbi til en uformel snak. Send derudover venligst ansøgning inklusive curriculum vitae 
med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium indtil videre 
mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste er, at du har 
lyst til at lære at forske. Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 1. oktober 
2013.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard
Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

annoncer
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Videreuddannelse i perfekte rammer! 

Invitation Aabenraa Sygehus, Sdr. Hostrup Kro og Opnørgården

Lægelig videreuddannelse på sygehuset eller
i almen praksis? Kom og hør om de mange 
fremtidsmuligheder i det sønderjyske og mød 
eventuelle kommende sparringspartnere 

Rekrutteringsteam Almen Praksis og Sygehus Sønderjyl
land inviterer dig og dine ”kolleger” (medicinstuderende 
og basislæger) til at høre mere om det nye akutsygehus  
i Aabenraa og om karrieremulighederne i Sønderjylland. 

Mandag den 30. september 2013
kl. 15.40-20.00 

Et sygehus i vækst
Sygehus Sønderjylland er udpeget som akutsygehus i 
Sønderjylland, og er i fuld gang med at udbygge sygehu
set i Aabenraa, så der bliver plads og rum til mange nye 
funktioner, mens sygehuset i Sønderborg bygges om til 
fremover at huse en række funktioner henvendt til kroni
ske patienter og sammedagspatienter. Hør om karriere
mulighederne dels som basislæge, og ikke mindst som 
speciallæge. 

Egen praksis med hjælp fra regionen 
For at sikre lægedækning i alle dele af regionen får  
kommende yngre læger hjælp og støtte som led i at 
etablere sig som praktiserende læge på egnen. Du bliver 
præsenteret for de forskellige initiativer på dagen. Og du 
kan møde andre læger, som allerede har valgt at flytte  
til det sønderjyske for at fortsætte karrieren der.  

Job til kæresten/ægtefællen 
Kommunerne i Sønderjylland samarbejder om at tiltrække 
arbejdskraft og gør en stor indsats for at skaffe job til  
tilflyttere og deres partnere. 

Hør mere om initiativerne på mødet, og om hvem der 
kan hjælpe dig/jer videre. 

Sønderjylland  
– er det bare endnu en del af provinsen? 
Vil du bo midt i byen, ude på landet eller med udsigt til 
vandet i f.eks. Aabenraa og Sønderborg kommuner har 
du alle muligheder. 

Sønderjylland er kendetegnet ved grønne områder, 
spændende gamle handelsbyer og masser af kulturliv. 
Hver enkelt by har noget unikt at tilbyde. I det sønder
jyske er det muligt at finde bolig til meget attraktive  
priser, og der er gode fritidsmuligheder.

Tilmelding – eller vil du bare gerne høre mere? 
Du melder dig til hos projektleder Gitte Kristensen på 
gitte.kristensen@rsyd.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du 
sende en mail eller ringe på 7663 1439.

Arrangementet foregår på Sygehus Sønderjylland, 
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 
Aabenraa, med et besøg i almen praksis i Opnørgården 
og slutter på Christie’s Sdr. Hostrup Kro med spisning. 

Hvis du ønsker det, er der arrangeret fælles buskørsel 
fra Vejle Trafikcenter, Borgvold med afgang kl. 13.30,  
fra Fredericia Banegård, Jernbanegade kl. 14.00 og fra  
Kolding Rutebilstation – perron 18 kl. 14.30. Bussen  
returnerer fra Aabenraa kl. 20.00. 

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 12. september 2013. 

HUSK i jeres tilmelding at angive, hvorvidt I ønsker at 
deltage i busturen tur/retur samt hvor I står på bussen.

Damhaven 12 . DK7100 Vejle
www.regionsyddanmark.dk

Interesseret i at få forskningserfaring?

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 
1-årigt scholarstipendiat fra 1. oktober 2013
I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen, og over 
halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. Liraglutid (Victoza) er en 
GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, 
placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metabo-
liske forstyrrelser opnår en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. 
I forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en undersøgelse af skizo-
frene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede patienter i forsøget vil senere kunne 
bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt på alkoholforbruget. 
Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll. 
For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)
Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på plads, og de første 
patienter er blevet inkluderet. Patienterne skal fortsat hverves fra bosteder og via Distrikt Psykiatrisk 
Center København over de næste 2 år. I alt skal 100 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk 
(endokrinologisk) studie med en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv under-
søgelse af deltagerne, blodprøvetagning og lign.

Vi søger en studerende, der er
•	 Interesseret	i	intern	medicin,	endokrinologi	og	psykiatri
•	 Selvstændig,	initiativrig	og	interesseret	i	at	arbejde	i	et	klinisk	lægemiddelforsøg	med	alt	fra	
hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
•	 Ambitiøs,	og	som	gerne	vil	skrive	videnskabelige	artikler	på	engelsk
•	 Humoristisk,	fyldt	med	gå-på-mod	og	empatisk
•	 Fleksibel,	da	vi	er	et	lille	team	med	mange	forskellige	opgaver

Vi kan tilbyde 
•	 Et	fuldt	finansieret	1-årigt	scholarstipendiat	
•	 Deltagelse	i	GLP-1-studiet	
•	 Selvstændigt	forskningsprojekt,	som	vil	blive	defineret	indenfor	rammerne	af	GLP-1-studiet,	og	
som vil handle om de skizofrenes alkoholforbrug 
•	 Du	vil	blive	involveret	i	alle	aspekter	af	studiet	i	tæt	samarbejde	med	en	ph.d.-studerende	(læge	
Julie Rask), en forskningssygeplejerske (Britt Marie Droob) og en bioanalytikker (Bente Bennike)
 
Løn og dækning af øvrige udgifter som fx kursus er på plads med et fuldt scholarstipendiat for ovenstående 
periode. Desuden er studiet støttet af Novo Nordisk A/S med et ”unrestricted grant” og af Region Hoved-
stadens Psykiatri.
 
Ansøgningsfrist er 15. september 2013
Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask, som du også er velkommen til at 
kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål:
 dr.rask@gmail.com / 22 97 77 57

Stud. med. søges til  job 

Som vikar for lægesekretær /sygeplejerske
til lægepraksis på Frederiksberg, i september og 
oktober måned.
 
Arbejdet består i:
•	 Pasning af telefonen
•	 Receptfornyelse
•	 Svar på prøver
•	 Tidsbestilling, 
•	 Samt meget gerne tage blodprøver 
•	 Give vaccinationer mm

Henvendelse
Praktiserende læge
Anne Marie Rytter
Tlf 26250404
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PMS inviterer til debat om antidepressiv medicin 
med Lars Kessing

Med sommerens ende nært forestående og 
faretruende lang tid til næste ferie inviterer PMS 
profylaktisk  til foredrag/debat om antidepres-
siv medicin – et foredrag udsprunget af forårets 
næppe uddøende debat om bl.a. virkningen af 
medicinen og om den øger risikoen for selvmord.

Til at navigere os sikkert gennem debatten har vi 
inviteret Lars Kessingder var en af de aktive delt-
agere i forårets debat. Han er desuden en erfaren 
herre indenfor affektive lidelser, klinisk professor, 
overlæge og dr.med. 

Så kom glad – eller kom og bliv glad – og kickstart 
det netop indringede semester den 10. september 
klokken 16:15-18 i Haderup Auditoriet.

Som en endelig teaser skal det nævnes, at det 
obligatoriske kagefremmøde ikke vil skuffe og, at 
dette vil være akkompagneret af kaffe og te. 

Vel mødt! – Vi glæder os. 

  

Velkommen 
til månedsmødet 

Tordag d. 5. september 2013  
kl. 17:30 – 19:00 

(Lille mødesal, Panum) 
 

Oplæg om: 
  

Medicin og teknologistuderende Zarmeena Abid vil holde et spændende oplæg om ”den 
bedste start på studiet” med gode råd til de nye studerende. 
 
17:30  Dagsorden for månedsmødet: 
 

1) Velkomst ved formand 
2) Oplæg 
3) Valg af ordstyrer og referent 
4) Projektgrupper - kort oversigt til de nye medlemmer. 
5) Samarbejdet med Kashmir Fund - en kæmpe succes! 
6) Lægevikarkurser til de ældre studerende og spørgetime til de nye.  
7) Semesterstarts / Eid arrangement til alle sundhedsfaglige studerende i oktober 
8) Foredrag og månedsmøder i det kommende halvår. 

 

 
Vi glæder os til at møde nye såvel som de gamle studerende 

Kom og sæt jeres præg på jeres forening 
 

SEHAT Bestyrelsen 

Velkommen
til månedsmødet

Tordag d. 5. september 2013
kl. 17:30 – 19:00

(Lille mødesal, Panum)

Oplæg om:

Medicin og teknologistuderende Zarmeena Abid 
vil holde et spændende oplæg om ”den 
bedste start på studiet” med gode råd til de nye 
studerende.

17:30 Dagsorden for månedsmødet:

1. Velkomst ved formand
2. Oplæg
3. Valg af ordstyrer og referent
4. Projektgrupper - kort oversigt til de nye 

medlemmer.
5. Samarbejdet med Kashmir Fund - en 

kæmpe succes!
6. Lægevikarkurser til de ældre studerende og 

spørgetime til de nye. 
7. Semesterstarts / Eid arrangement til alle 

sundhedsfaglige studerende i oktober
8. Foredrag og månedsmøder i det kommende 

halvår.

Vi glæder os til at møde nye såvel som de gamle 
studerende

Kom og sæt jeres præg på jeres forening
SEHAT Bestyrelsen

SØNHKS indkalder til semesterets første 
månedsmøde tirsdag d. 10/9 kl. 16.30 i vores 
lokale på 1. sal i Studenterhuset.

Dagsorden:
1. Velkommen til et nyt semester i SØNHKS v/ 
Simon

2. Det kommende semesters kurser v/ Hjalte

3. Valg af ansvarlige og føl på semesterets kurser, 
herunder etablering af kursusmanualer
 v/ Hjalte

4. Karrieredag 10. oktober 2013. Forberedelse af 
Øre-Næse-Hals standen. Igen i år sammen med 
Rigshospitalets afdeling v/ Simon

5. SØNHKS overseas. Beretninger fra somme-
rens udvekslingsophold i Boston og Sydney v/ 
Martin, Anders og Sedrah

6. Oplæg fra ph.d. studerende Steven Wuyts 
Andersen omkring sit projekt om simuleret 
ørekirurgi

7. Præsentation og evaluering af den nye 
hjemmeside v/ Hani og Niels

8.  Evt.

Alle ikke-medlemmer er som altid mere end 
velkommen til at kigge forbi og høre om SØN-
HKS og vi håber selvfølgelig meget at se nogle af 
studiets helt nye studerende. 
Man kan også læse mere om os og kommende 
arrangementer på www.soenhks.dk.

Vi giver kaffe og kage, så kom glad.

Mvh. SØNHKS.

Selvmord – hvad ligger bag?

Vidste du at…
- mellem 85-100% af afdøde efter selvmord viste 
sig at have en psykisk lidelse på det tidspunkt 
hvor de begik selvmord?
- livstidsrisikoen for selvmord blandt patienter 
med skizofreni er mellem 5-12%?
- risikoen for selvmord er over 300 højere for 
mennesker der inden for den sidste måned er ud-
skrevet fra en psykiatrisk afdeling sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen?
- den største risikofaktor for selvmordsforsøg er 
forekomst af tidligere selvmordsforsøg?   

Onsdag d. 18. september kl. 17-19 (lokale 
følger) holder hele Panums psykiatrigruppe, 
PMS – Psykiatrigruppen for Medicinstuderende 
– månedsmøde, hvor vi får besøg af professor 
i psykiatri Merete Nordentoft der vil fortælle 
noget om selvmord. Merete Nordentoft er en af de 
personer i Danmark der ved mest om emnet, og 
én ting er sikkert: Det bliver ikke kedeligt.

I PMS synes vi at psykiatri er sindssygt spæn-
dende, og hvad enten du bliver vanvittig af at 
høre ord som ”tankefradrag”, ”pseudoobsession” 
og ”Wahnstimmung” eller du bare synes at ”det 
der psykiatri er da sådan ok spændende”, så synes 
vi du skal møde op og lære meget mere om PMS, 
psykiatri og selvmord. Der vil være kaffe og kage.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for 
Medicinstuderende. 

Kilde: ”Akut Psykiatri”, S. Benjaminsen, B. 
Glenthøj, U. Bartels, 2. udgave, FADL’s forlag.

Kom til semestrets første månedsmøde 
og se billeder fra TRAUMEDAGE 2013
Onsdag d. 4. september kl. 16.15 i store mødesal 
på Panum

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst: 

•	Sommerferie
3. 3. Efterårets arrangementer 2013: 

•	”Akut	patient”	d.	7.-8.	september. 
•	“En	tur	i	Traumecenter	og	på	Helipad”	d.	
26. september 
•	Foredrag:	"VKO	på	Akutlægebilen"	d.	
18.september. 
•	Foredrag	ifbm.	månedsmøderne 
•	Faste	kurser 
•	Promotion:Basisgruppebazar,	karrieredag,	
Sunddag (28. sep)mm. 
•	DASAIM	årsmøde

4. Nye initiativer? 
•	SATS	forskerspirer?

5. Eventuelt:
6. Billedvisning fra TRAUMEDAGE 2013 - 

KUN FOR SATS-MEDLEMMER!

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og høre mere om SATS (Studer-
endes Anæstesiologiske og Traumatologiske 
Selskab). Medlemskontingentet på 50 kr. om året 
giver mulighed for deltagelse i en lang række 
arrangementer, som udelukkende er for medlem-
mer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages 
full-scale simulationskursus der blev afholdt for 
70 studerende på Vordingborg Kaserne I foråret. 
Se mere på www.sats-kbh-dk eller Facebook, 
Linkedin og Twitter under ”SATS København”. 

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske 
og Traumatologiske Selskab (SATS) igen det 
populære kursus i "Akut Patient"

Er du næsten færdig som læge eller på vej i 
vikariat? 
-Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 7. + 8. september på 
DIMS på Herlev Hospital kl. 8.00 – 17.30 ca

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

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

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

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke 
medlem endnu så skynd dig at blive det på www.
sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker 
underviserudgifter samt udgifter til at holde dit 
blodsukker oppe!

Bemærk du skal selv medbringe frokost begge 
dage, men vi sørger for frugt og lidt sødt samt 
drikkevarer!
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-
mølle. Tilmelding åbnede d. 23 august og skal ske 
inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

basisgrupper
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En vigtig del af vores arbejde som udsendte i Bolivia 
er at være repræsentanter for IMCC’s donor, den 
danske stat. Det kommer blandt andet til udtryk, 
når vi tager med vores ansatte til workshops på 
landet. Her bliver vi modtaget som kongehuset på 
besøg på Grønland. Vi holder taler om vigtigheden 
af landbefolkningens deltagelse i vores aktiviteter, 
og oftest bliver vi budt op til dans iført traditionelle 
klæder.

Den seneste tid har vi været meget på landet, hvor 
vi har prioriteret at besøge de fjerneste egne af vores 
indsatsområde, San Lucas kommune – længst væk 
fra civilisationen og det offentlige sundhedssystem. 
Fra ”hovedstaden” San Lucas til tre af de steder 
vi besøgte – Collpa, Pirhuani og Sacavillque Chico 
– er den gennemsnitlige rejsetid 5 timer i vores 
firhjulstrækker og halvanden dagsrejse for de gående 
bønder.
I vores taler har vi forsøgt at være pædagogiske og 
understreget den geografiske udfordring ved at sam-

menligne det danske og bolivianske landskab; Bolivia 
har mange høje bjerge og Danmark er totalt fladt. 
Hvor det i Danmark er nemt at ”gå” til lægen, er det 
i Bolivia svært. Og netop derfor arbejder IMCC med 
at udbrede den frivillige del af sundhedssystemet.

Som en del af projektet Interkulturel Sundhed 
lærer vi de traditionelle behandlere fra Sacavillque 
Chico om kroppens anatomi og de mest almindelige 
sygdomme. Vi håber dermed på, at de vil henvise 
deres patienter til den lokale sundhedspost inden 
det er for sent. Som gulerod får de undervisning i 
produktionen af naturmedicin.
I Pirhuani arbejder vi på at danne frivillige sund-
hedsbrigader. Hvert landsbysamfund har peget på 
tre personer, der månedligt skal udføre husbesøg og 
tage en snak med landsbyens beboere om sundhed-
stilstanden i hjemmet. Observationer herfra vide-
regives til den lokale sundhedspost. For at kvalificere 
brigaderne til deres arbejde afholder IMCC løbende 
undervisning i relevante sundhedstemaer.

Folkeskolelærerne fra Collpa, som deltager i vores 
skoleprojekt, undervises i sundhed samtidig med at 
de rustes til at undervise deres egne elever i temaer 
som tandhygiejne og tandbørstning, ernæring og 
madlavning. I Collpa er der ikke mange der ejer en 
tandbørste og på grund af den sparsomme lokale 
produktion, er der dårlige forudsætninger for at 
tilberede en varieret kost.
IMCC har valgt at arbejde i de fjerneste og fattig-
ste egne af Bolivia netop fordi der er brug for det, 
men det giver også svære betingelser for en positiv 
udvikling. Sult og analfabetisme giver udfordringer 
til arbejdet, der kan gøre en helt modløs, men I 
vores seneste besøg på landet hæfter vi os ved den 
overvældende lokale opbakning til IMCC’s aktiv-
iteter samt de store smil man som udsendt dansker 
bliver mødt med. Den nødvendige optimisme, der 
skal til for, at få værdigheden tilbage i de bolivianske 
højlandsindianeres liv.

DEN GEOGRAFISKE UDFORDRING
Skrevet af Jonas Mortensen, udsendt med IMCC Uland til Bolivia.

Til folkedans i Sacavillqueico

Den snørklede vej til Pirhuani

Lærer præsenterer sit ernæringshjul

PIT - PRAKTIKANT I TROPERNE

Er du intresseret i tropemedicin og vil på klinikop-
hold i et 3. verdens lande? Praktikant I Troperne 
(PIT) arrangerer kliniske ophold i Afrika, Indien 
og Filippinerne, og har til formål at udbrede kend-
skabet og interessen til tropemedicin. Det kliniske 
ophold består af 3-6 måneders klinik på et mindre 
hospital. 
Vi holder infomøde i starten af semestret, hold udkig 
i MOK eller følg os på facebook PIT København - 
Praktikant I Troperne. 

Med Venlig Hilsen 
PIT

Sexekspressen

Så er vi igang igen!
Starten på et nyt semester betyder ligeledes 
starten på et nyt år for Sexekspressen og du skal 
da være med fra starten!
Sexekspressen er et gruppe der tager ud og laver 
seksualundervisning i folkeskoler 7.-10. Klasse. 
Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege 
og grundig undervisning i anatomi, kønssyg-
domme, prævention, kærlighed, grænser, den 
første gang, homoseksualitet og meget mere.
Om du lige er startet på 1. semester eller suser ig-
ennem kandidaten er fuldstændig ligegyldigt. Alle 
er velkomne og vil gennem Sexekspressen interne 
undervisning blive uddannet som højkompetent 
sexpert.
Sexekspressen byder derudover på hyggeligt 
samvær med andre studerende på tværs af semes-
tretrin - og så vil der som altid være kage og andet 
lækkert til vores månedsmøder.
Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle 
du tage at møde op til Sexekspressens første 
månedsmøde, der bliver afholdt:

Torsdag d. 5 september kl. 17.00 - 18:30 i 
studenterhuset

Efter mødet vil der være lidt hygge med mad, for 
dem som skulle være interesserede. Dette koster 
dog en lille mønt.

Der vil i forbindelse med månedsmødet være valg 
til følgende poster:

Dokumentationsansvarlig
Hyggeonkel 
Følansvarlig
Materialeansvarlig
IMCC-ansvarlig
Skole-PR ansvarlig
Driftsansvarlig

PUFF – Panums Ungdoms-
Forsker Forening
Er en studentergruppe dannet og bestående 
af studerende ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Foreningens formål er at 
motivere til og forbedre vilkårene for den sund-
hedsvidenskabelige studenterforskerens faglige 
kompetencer. 
Medlemmer af PUFF er medicinstuderende og 
andre studerende ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet, som har interesse I forskning samt 
andre personer, som tilslutter sig foreningens 
formål og idégrundlag. Vil du være medlem eller 
bare høre mere om, hvad det hele drejer sig om så 
kontakt os på følgende mail, eller kig forbi til et af 
månedsmøderne. 
Mail: kontakt@puffnet.dk  
  
Vi glæder os til at se Jer!

Hilsner PUFF.
 
Hvordan kommer du igang med 
forskning?

PUFF byder alle velkommen til semestrets første 
månedsmøde. Gør du dig tanker om at starte på et 
videnskabeligt projekt, men føler at det praktiske 
er lidt for omfattende, er dette månedsmøde lige 
noget for dig. Et af foreningens erfarne medlem-
mer vil holde et oplæg om, hvordan man kommer 
igang, hvilke typer forskning der eksisterer og 
hvad man selv skal gøre. Efterfølgende vil der 
være rig mulighed for at møde de andre medlem-
mer af PUFF og blive lidt klogere på foreningen 
og ikke mindst forskningen. 

Vi glæder os til at se Jer1

Mødet er d. 10. September kl 16.15 – i lille møde-
sal på Panum.
Mange hilsner, PUFF.

OPLÆG: Livet som yngre radiolog
Radiologi bliver mere og mere populært og specia-
let tilbyder mange muligheder. Har du lyst til at 
høre mere om, hvad man laver som ung radiolog, 
kan du komme til oplæg på BBH og høre to bud 
på, hvad dagene går med. Oplægget er gratis og 
der er ingen tilmelding. 

Oplæg af yngre radiologer Thomas Vejborg & 
Charlotte Riis Trampedach.
Tid: 12/9 kl. 16.30 (varighed ca. 1 time + kort 
pause).
Sted: Bispebjerg Hospital, røntgenafdelingen 
(indgang 7A, konferencerummet på repos, 2. sal).

Andre arrangementer i efteråret:
Rgt. Af thorax d. 10/10 kl. 16.30 på BBH – mere 
information om tilmelding kommer.
Knoglerøntgen. Dato i november kommer – mere 
information om tilmelding kommer.
Neuro-radiologi i samarbejde med Fornix. Dato 
kommer. 

Venligste hilsner MIRA, mira-kbh.dk og mi-
rakbh@gmail.com

basisgrupper



1111

 

 

 

 

Torsdag d. 26/9-2013 kl. 17.00-19.30 

SATS afholder i samarbejde med Rigshospitalet foredrag om Akutlægehelikopteren med 
efterfølgende besøg på Rigshospitalets helipad og Traumecenter. 

Traumemanager og overlæge ved Rigshospitalets TraumeCenter Jacob Steinmetz, kendt fra tv-
dokumentaren Alarm 112, vil fortælle om livet som flyvende læge, herunder udfordringer i 

behandlingen af traumatologiske og akutmedicinske problemstillinger. Der vil være udvalgte cases 
fra det virkelige liv. Efter foredraget går vi ned iTraumeCentret til en lille rundvisning og til sidst går 

turen op på helipaden (medmindre den er i brug naturligvis). 
Arrangementet er gratis, dog forbeholdt medlemmer af SATS. 

Tilmelding åbner d. 10/9-13 kl. 16.00. Tilmelding efter først-til-mølle princippet foregår via www.sats-
kbh.dk. Vel mødt! 

Hold øje med opslag i MOK, på facebook, og på vores hjemmeside: sats-kbh.dk 

 

Besøg Rigshospitalets Traumecenter 
og helipad og hør om livet som 

flyvende læge! 

Studenterklubben
Så er et nyt semester startet og dertil er der også kommet en spritny studenterklub, 
som gæster lige har kunnet besøge en enkelt gang i juni. Men nu er den åben for 
good, og her er vores åbningstider:

mandag:  11 - 15
tir - fre:  11 - 17

Ud over dette, holder vi naturligvis nogle gange fester og lange fredagsbarer, som 
varierer i åbningstid. Der er:

- LANG FREDAGSBAR d. 6/9 fra 11 - 24 - nærmere info i næste uge!

- SEMESTERSTARTSFEST d. 14/9 - nærmere info følger i næste uge!

Vil du stå i bar til fredasbarer og lignende 
arrangmenter?
- og vil du gerne have over 150 nye venner?
Så skulle du ta' og komme til introduktion til studenterklubben/husgruppen på 
mandag d. 9/9 og/eller d. 16/9
Der vil blive lavet mad og festet om aftenen...
Læs mere omkring tidspunkt i næste uge...

Hvor er indgangen til den nye studenterklub?
Der er et lille og ret flot glastårn, hvis man går ned af den sti, som ligger mellem 
den nye bygning 42 (SAU/kantinebygningen) og hovedindgangen. Det er den nye 
indgang til klubben. Det har været umuligt at finde et kort 
over Panum i byggeperioden, beklager.
Ud over dette, kan man også komme ind i klubben via den 
nye indgang, som ligger lige ved toiletterne ved læsesalen. 
Dog er det ikke muligt at komme ind her under fester og 
lignende, hvor der KUN er indgang via glastårnet.

og husk som sædvanlig:
VI TAGER IKKE DANKORT, SOOOOORYYYYY!!!!

basisgrupper

MedicinerRådet gentager forrige semesters kæmpe 
succes og afholder BOGMARKED for efterårssemes-
tret 2013.

Disse ting skal du vide, hvis:

DU VIL SÆLGE BØGER:
Indlevering af bøger er mulig på to dage: 
•	 Torsdag den 29. august kl. 16.00-18.00
•	 Mandag den 2. september kl. 17.00-19.00
Tilbagelevering af bøger/penge er KUN torsdag den 5. september kl. 18.00-
20.00

DU VIL KØBE BØGER:
BOGMARKED tirsdag d. 3. september kl. 12.00-16.00. 

Hvis du vil være i kø som en af de første når BOGMARKED åbner, skal du 
møde op ved Studenterhuset kl. 08.00 (eller før) den 3/9, og få et nummer. De 
med numre vil blive lukket ind løbende når BOGMARKED starter kl. 12.00.
Ved tidligere BOGMARKED plejer folk uden numre at kunne komme frit ind 
fra kl. 14.00

Husk kontanter!

Bogmarkedet er non-profit, og der pålægges kun sælger et mindre gebyr per 
bog. 

For mere information eller spørgsmål, se vores BOGMARKED facebook side. 

Studietilbud
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Adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen 

per 1. september 2014
 Der er indført adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i medicin med ikrafttræden for optagelse til 
studiestart per 1. september 2014 og senere.
Alle studerende, der har et retskrav på optagelse, optages. Du har retskrav på optagelse, hvis du fortsæt-
ter på kandidatuddannelsen i medicin på KU semesteret efter, at du afslutter bacheloruddannelsen på KU.
Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger kapaciteten på kandidatuddannelsen i medicin, vil ikke 
alle ansøgere blive optaget. Kapacitetstallet er fastsat til 509 studerende.
Prioritering af ansøgere, der ikke har retskrav på optagelse, vil ske på baggrund af en skriftlig prøve, 
der afholdes første gang i foråret 2014, og som dækker de vigtigste fagelementer i bacheloruddannelsen i 
medicin ved KU. Yderligere oplysninger vedr. optagelsesprøven lægges ud på studier.ku.dk fra 1. februar 
2014.

Konsekvenser for medicinstuderende på KU
Hvis du afslutter din bacheloruddannelse ved KU ved sommereksamen 2014 eller derefter, skal du søge 
om optagelse på kandidatuddannelsen, så du fortsætter på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af 
afslutningen på bacheloruddannelsen. Gør du ikke det, skal du til optagelsesprøve, og du er ikke sikret en 
plads på kandidatuddannelsen. Der er ikke mulighed for at opnå dispensation fra dette krav. 

Bemærk, at du ikke kan få orlov på kandidatuddannelsen, før du har bestået 30 ECTS-point.
Særligt vedrørende sygdom, graviditet og barsel
Hvis du er syg, gravid, på barsel eller lignende, skal du alligevel søge om optagelse, så du fortsætter på 
kandidatuddannelsen umiddelbart efter afslutningen af bacheloruddannelsen. Efter optagelsen på kandi-
datuddannelsen kan du søge om orlov efter de specielle regler om dette.
 
Med venlig hilsen
 
Dorte Hørlück Lundsager
Studienævnssekretær for medicin 
    

EDB-studiesalen og EDB-undervisn-
ingsrummet på Panum er flyttet

 SUND IT skal flytte fra 1.2 i forbindelse med, at 
området skal ombygges til dekanat og fakultetsad-
ministration i 2014. SUND IT flytter derfor til 9.2 i 
starten af 2014. Det betyder, at etagen skal bygges om, 
og de nuværende aktiviteter flyttes til andre lokaler på 
Panum.
Ombygningen betyder, at efter sommerferien åbner 
EDB-studiesalen i 14.1.39 (glaslokalet) i Panum Studie-
Center og EDB-undervisningsrummet i 21.2.22A.
På sigt vil EDB-studiepladserne i Panum StudieCenter 
blive suppleret med yderligere pladser i vandregangen 
på 2. sal overfor SUND IT’s nye placering på 9.2.
 
Nye læsepladser i 1.1 på Panum

 I området i 1.1, hvor Studenterklubben holdt til 
midlertidigt, er der indrettet læsepladser til SUNDs 
studerende, indtil området omdannes til byggeplads 
i forbindelse med ombygning til dekanatet. De fleste 
møbler er genbrug, men stolene er nye. I det sven-
ske køkken findes elkedler og mikrobølgeovne til fri 
afbenyttelse.
 
Venlige hilsner
 
Gunilla Sommer
Projektleder

styrende organer

 QR-koder på SUND
Med en scanning af SUNDs nye QR-koder kan du nemt 
melde, hvis f.eks. et toilet løber, et vindue ikke kan åbne, 
eller lyset er gået på Panum, Teilum, Universitetsparken 
og Medicinsk Musion.

Fremtiden er ved at være over os, og det er tid til at 
tage ny teknologi og nye systemer i brug for at gøre da-
gligdagen nemmere for alle ansatte og studerende på SUND. Derfor opgraderer 
CS SUND vores Facility Help Desk (Ad-hoc fejlmeldingssystem) og indfører 
QR-koder til brug ved indmelding af fejl og andre driftsmæssige forstyrrelser via 
dit KU log-in og din smartphone. Målet er at øge driftsikkerheden,forebygge fejl, 
forkorte responstiden og holde dialog med brugerne til opgaven er løst. 

Alle SUNDs studerende og ansatte med en smartphone kan indberette fejl ved at 
scanne de opsatte QR-koder, og gennem en simpel menu indmelde fejlen til Facil-
ity Help Desken. Dette kræver blot, at der installeres en scanner-app i telefonen. 
Til iPhone anbefaler vi apps’en SCAN QR Code City, som vi ved virker og er 
uden reklamer. Til androide telefoner anbefaler vi Scan, inc.

SCAN QR Code City til iPhone.          Scan, inc. Til androide telefoner. Test din telefon. på koden.

   

Første gang du logger på systemet, skal du taste din ”svenske nummerplade” (dit 
KU log-in). 

Scanningsmuligheden findes på alle toiletter på Panum, Teilum, Medicinsk 
Museion og Universitetsparken, så alle med smartphone og et SUND KU log-in 
kan anvende systemet.

Når du logger på eller scanner, går der ca. 30 sekunder, før du kommer igennem 
firewallen på SUND og når frem til menuen.

Eksempel på QR-kode ved toilet. Menu på Facility Help Desk til et toilet.

   

De næste faser af indmeldelse via QR-koder bliver: 

•	 Elevatorer	

•	 Fællesområder	inde

•	 Fællesområder	ude

•	 Gårdhaver

•	 Auditorier

•	 Undervisningslokaler

CS SUND implementerer disse faser i løbet af sommeren 2013. De vil være klar 
til studiestart i september 2013.

Hvis du har problemer med Apps eller koder, kan du få hjælp i Campus Service 
SUNDs overvågning på teknikgangen ved Panums gamle hovedindgang.God 
fornøjelse med koderne!

Venlige hilsner Campus Service SUND

QR-koder på SUND 
Med en scanning af SUNDs nye QR-koder kan du nemt melde, hvis f.eks. et toilet løber, et vindue 
ikke kan åbne, eller lyset er gået på Panum, Teilum, Universitetsparken og Medicinsk Musion. 

Fremtiden er ved at være over os, og det er tid til at tage ny teknologi og nye systemer i brug for at 
gøre dagligdagen nemmere for alle ansatte og studerende på SUND. Derfor opgraderer CS SUND 
vores Facility Help Desk (Ad-hoc fejlmeldingssystem) og indfører QR-koder til brug ved indmelding 
af fejl og andre driftsmæssige forstyrrelser via dit KU log-in og din smartphone. Målet er at øge 
driftsikkerheden,forebygge fejl, forkorte responstiden og holde dialog med brugerne til opgaven er 
løst.  

Alle SUNDs studerende og ansatte med en smartphone kan indberette fejl ved at scanne de 
opsatte QR-koder, og gennem en simpel menu indmelde fejlen til Facility Help Desken. Dette 
kræver blot, at der installeres en scanner-app i telefonen. Til iPhone anbefaler vi apps’en SCAN QR 
Code City, som vi ved virker og er uden reklamer. Til androide telefoner anbefaler vi Scan, inc. 

 

SCAN QR Code City til iPhone. Scan, inc. Til androide telefoner. Test din telefon. 
på koden. 

 

Første gang du logger på systemet, skal du taste din ”svenske nummerplade” (dit KU log-in).  

QR-koder på SUND 
Med en scanning af SUNDs nye QR-koder kan du nemt melde, hvis f.eks. et toilet løber, et vindue 
ikke kan åbne, eller lyset er gået på Panum, Teilum, Universitetsparken og Medicinsk Musion. 

Fremtiden er ved at være over os, og det er tid til at tage ny teknologi og nye systemer i brug for at 
gøre dagligdagen nemmere for alle ansatte og studerende på SUND. Derfor opgraderer CS SUND 
vores Facility Help Desk (Ad-hoc fejlmeldingssystem) og indfører QR-koder til brug ved indmelding 
af fejl og andre driftsmæssige forstyrrelser via dit KU log-in og din smartphone. Målet er at øge 
driftsikkerheden,forebygge fejl, forkorte responstiden og holde dialog med brugerne til opgaven er 
løst.  

Alle SUNDs studerende og ansatte med en smartphone kan indberette fejl ved at scanne de 
opsatte QR-koder, og gennem en simpel menu indmelde fejlen til Facility Help Desken. Dette 
kræver blot, at der installeres en scanner-app i telefonen. Til iPhone anbefaler vi apps’en SCAN QR 
Code City, som vi ved virker og er uden reklamer. Til androide telefoner anbefaler vi Scan, inc. 

 

SCAN QR Code City til iPhone. Scan, inc. Til androide telefoner. Test din telefon. 
på koden. 

 

Første gang du logger på systemet, skal du taste din ”svenske nummerplade” (dit KU log-in).  

Scanningsmuligheden findes på alle toiletter på Panum, Teilum, Medicinsk Museion og 
Universitetsparken, så alle med smartphone og et SUND KU log-in kan anvende systemet. 

Når du logger på eller scanner, går der ca. 30 sekunder, før du kommer igennem firewallen på 
SUND og når frem til menuen. 

 

Eksempel på QR-kode ved toilet. Menu på Facility Help Desk til et toilet. 

  

De næste faser af indmeldelse via QR-koder bliver:  

• Elevatorer  

• Fællesområder inde 

• Fællesområder ude 

• Gårdhaver 

• Auditorier 

• Undervisningslokaler 

CS SUND implementerer disse faser i løbet af sommeren 2013. De vil være klar til studiestart i 
september 2013. 

Hvis du har problemer med Apps eller koder, kan du få hjælp i Campus Service SUNDs overvågning 
på teknikgangen ved Panums gamle hovedindgang.God fornøjelse med koderne! 

Venlige hilsner Campus Service SUND 
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Studievejledningen ønsker jer velkommen på Medicin
I studievejledningen for medicin er vi 5 vejledere, som alle er lægestuderende. Vi har et personligt såvel som fagligt kendskab til uddannelsen og kender til det at være 
studerende og de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse og studieforløb.
 
Vi er: Johan Kløvgaard Sørensen, Emil Josef Tikander, Christine Sävervall, Helene Lund-Sørensen og Pernille Heimdal Holm. 

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

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

•	 Hvis du skal i gang med 2. semester: Vi holder en SAU time med hvert hold, hvor vi følger op fra 1. semester. Her fortæller vi lidt om livet som bach-
elorstuderende, afliver myter på studiet og i for mulighed for at stille alle de spørgsmål, som I må brænde inde med. 

•	 Hvis du overvejer et forskningsår eller skal til at afslutte et forskningsår: Vi holder et oplæg i samarbejde med PUFF og PhD-kontoret i løbet af 
oktober, hvor vi informerer om forskningsåret. Her kan I få svar på, hvordan man benytter det til kandidatspeciale og få mulighed for at stille en masse spørgsmål. Se 
mere information i MOK, når vi nærmer os. 

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

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det… 

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET 
2014

Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 2014 hos en af vores part-
neruniversiteter i Norden eller på en ”restplads” i Europa, så skal du huske at 
søge senest den 13. september 2013.  
Denne ansøgningsfrist gælder til Norden og kun til de nedenstående restpladser 
i foråret 2014. Ansøgningsfrist til en plads på en udvekslingsaftale for studieop-
hold i efterår 2014 eller forår 2015 bliver ca. 1. marts 2014 (nærmere oplysninger 
kommer senere).
Oversigten er baseret på tidligere erfaringer og muligheder, men ikke hvorvidt 
samarbejdsuniversitetet ændrer studieplaner eller har mulighed for at tage 
udvekslingsstuderende. Du kan finde yderligere information om mulighederne 
til hvert enkelt partneruniversitet og tidligere studerendes erfaringsrapporter på 
KUnet	under	"Udlandsophold".
 
Hvortil:
Finland:       
•										Helsingfors	(sprog:	svensk	eller	finsk)	–	1-2	pladser	på	3.	semester	(KA)
Norge:
•										Bergen	–	2-3	pladser	på	enten	1.	eller	3.	semester	(KA)
•										Oslo	–	2-3	pladser	på	enten	1.	eller	3.	semester	(KA)
•										Tromsø	–	2-3	pladser	på	enten	1.	eller	3.	semester	(KA)
•										Trondheim	–	2-3	pladser	på	enten	1.	eller	3.	semester	(KA)	Ll
Sverige:       
•										Stockholm	–	3-4	pladser	på	delt	4./5.	semester

*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at komme på udveksling til vores 
partneruniversiteter i Sverige på grund af kapacitetsproblemer i Sverige. Det er 
dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester (kandidat) i Stockholm, hvor 
fagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi 
indgår i et enkelt kursus. Kurset afsluttes med en eksamen.

 
Island:         
•										Reykjavik	(sprog:	islandsk	eller	dansk).	2-3	pladser	på	1.	eller	3.	semester	
(KA)
 Restpladser i Europa:
Frankrig:
•										Poitiers	(sprog:	fransk)	–	2	plads	på	1.	eller	5.	semester	(KA)
•										Strasbourg	I	(sprog:	fransk)	–	2	plads	på	1.	semester	(KA)
Slovenien (NY AFTALE):
•										Ljubljana	(sprog:	engelsk)	–	2	pladser	på	1.	semester	(KA)
Spanien:
•										Madrid	(sprog:	spansk)	–	1	plads	på	1.	eller	5.	semester	(KA)
•										Oviedo	(sprog:	spansk)	–	1	plads	på	1.	eller	5.	semester	(KA)
 
 Tyskland:
•										Bonn	(sprog:	tysk)	–	2	pladser	på	1.,	3.
•										Münster	(sprog:	tysk)	–	2	pladser	på	1.,	3.	eller	5.	semester	(KA)
Østrig:
•										Wien	(sprog:	tysk)	–	2	pladser	på	3.	semester	(KA)
Du kan finde ansøgningsskemaet på vores hjemmeside: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/blanketter/ eller https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold/
hvordan/

Ansøgningsfrist:
Den 13. september 2013.
 
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sektion for Internationalisering på 
email: medicinudrejse@sund.ku.dk
 

Overvejer du et studieophold i udlandet –eller en international kandidatuddannelse på 
SUND?

Så læg vejen forbi vores Internationale Café
9. september 2013 mellem kl. 16-18
Vandrehallen Panum, Bygning 15

•	 Kom og hør om dine muligheder for studie- eller praktikophold i udlandet og få information om SUND´sengelsksprogede kandidatprogrammer 

•	 Tal med danske studerende om deres oplevelser i udlandet eller på en engelsksproget SUND kandidatuddannelse  

•	 Mød internationale studerende fra vores partneruniversiteter 

•	 Hør hvordan du bedst tilrettelægger et udenlandsophold og dine stipendiemuligheder

studievejledning

international corner
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HENAD:

5. Et inhalationsanæstetikum
8. Dette stof i HE-farve farver acidofilt materiale 
lyserødt
9. Symptomer som kvalme, opkastning, hovedpine, 
lysfølsomhed og nakke/ryg-stivhed benævnes samlet 
som....
11. Antipsykotikum med kun ringe sedativ effekt
12. Danmarks klart, klart fedeste forlystelsespark. Man 
kan få en bloody mary for fucking 25kr.
13. De to gæve gutter Henderson og Hasselbalch 
har udledt en ligning, som smukt beskriver dette 
buffersystem
16. Kroppens største organ
20. Syrepumpehæmmer, som er indikeret ved hyper-
sekretion af mavesyre
25. Disse strukturer deles op i kontinuerlige, 
fenestrerede og sinusoider
27. Salgsnavn for en smaddersmart neuraminidase-
hæmmer, som det bare er SÅÅÅÅÅ vigtigt at hamstre 
i tilfælde af influenzapandemier
28. Dette celleorganel findes i cytosol nær nucleus
29. Den KLART mest populære beklædningsgenstand 
på Panum, fraset undertøj

NEDAD :

1. Denne Christopher har instrueret film af ekstremt 

svingende kvalitet, eksempelvis den seneste Bat-
mantrilogi
2. Denne samling af celler, som findes i relation til 
nyrens glomeruli og tubuli, har som primær opgave at 
secernere renin
3. En for voldsom kompression af denne del af 
hjernestammen vil medføre respirationsstop og død.
4. Hvis der er slipømhed sv.t. McBurneys punkt, så er 
der med god sandsynlighed tale om...
6. Trykkræfterne over en kapillær består af dels af 
den hydrostatiske trykforskel over kapillæren, og den 
********* trykforskel
7. Disse strukturer fastholder øjets linse
9. Begreb, som KAN forveksles med en confounder. 
At kende forskellen på de to er allerhelvedes vigtigt, 
da det er pensum. Efter da er det ligegyldigt.
10. Denne knogleproces tjener blandt andet til fæste 
for m. flexor digitorum profundus
14. Hvis du var ung i Nordsjælland på det rigtige 
tidspunkt, havde du helt sikkert mange fremragende 
aftener på dette diskotek. Hvis ikke, så har du ikke 
været prol nok.
15. Mammas ca 20 lobi inddeles yderligere i....
17. Man skal ikke løbe med dette redskab. Man kan 
selv bestemme om man vil melde sig ind i basisgrup-
pen.
18. En vigtig funktion af makrofager er...
19. Et supercilium er ikke, som navnet kunne antyde, 
et megalangt og aktivt cilium, men rettere...
21. Dette hormon secerneres fra hjertet

22. Samtidig med at patientens hud skal være tør, skal 
den også være....
23. Denne del af urinvejene findes i en "femininum"- 
og "maskulinum"-udgave
24. En for lav serumværdi af denne elektrolyt kan føles 
ved snurren i læber og fingre. Prøv at holde vejret lidt.
26. HOMM3-helt, som starter med chain lightning

YAAAAAAY, så er der semesterstart!! 
Det kan jeg godt love Jer for at jeg har 
glædet mig til! Blandt andet fordi jeg 
elsker at lave MOK, og det gør man 
jo primært under semesteret. Noget 
af det fedeste ved at lave MOK er at 
jeg rimeligt ofte også får lov at lave et 
krydsord - og det har jeg så gjort igen. 
Nu er en god del af os vendt tilbage fra 
ferie, og vi skal have gang i mediciner-
hjernerne igen. Daddy obliges - her er 
noget hjernegymnastik. Hyg dig! Jeg 
elsker dig.

Peter "Suspenzo Pancho Pancho" James/
MOK-red



1616 vagtbureauet
RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

M E D D E L E L S E R

FADLS VAGTBUREAU
KØBENHAVN 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

16

VT KURSER (INKL. BVT) EFTERÅR 2013
HOLD C
Orientering Onsdag 02/10 16.30 – 17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 03/10 16.30 – 21.00 HVH
Lektion 2*: Lørdag 05/10 09.30 – 14.00 HVH

Søndag 06/10 09.30 – 14.00 HVH
Lektion 3*: Mandag 07/10 16.30 – 21.00 HVH

Tirsdag 08/10 16.30 – 21.00 HVH
Lektion 4*: Onsdag 09/10 16.30 – 20.00 HVH TILMELDINGSFRIST:

Torsdag 10/10 16.30 – 20.00 HVH ONSDAG DEN 11/09
Lektion 5*: Lørdag 12/10 09.30 – 13.00 HVH KL. 10.00 via

Søndag 13/10 09.30 – 13.00 HVH www.fadlvagt.dk
Lektion 6*: Mandag 14/10 16.30 – 18.45 HVH

14/10 18.45 – 21.00 HVH
Prøve*: Tirsdag 15/10 16.30 – 18.45 HVH

15/10 18.45 – 21.00 HVH

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:
2 dage på følgevagt: 19. + 20/10 eller 26. + 27/10
1 dag på følgevagt med dit flyverhold. 
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)

HOLD D
Orientering Onsdag 16/10 16.30 – 17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 17/10 16.30 – 21.00 HVH
Lektion 2*: Lørdag 19/10 09.30 – 14.00 HVH

Søndag 20/10 09.30 – 14.00 HVH
Lektion 3*: Mandag 21/10 16.30 – 21.00 HVH

Tirsdag 22/10 16.30 – 21.00 HVH
Lektion 4*: Onsdag 23/10 16.30 – 20.00 HVH TILMELDINGSFRIST:

Torsdag 24/10 16.30 – 20.00 HVH TIRSDAG DEN 24/09
Lektion 5*: Lørdag 26/10 09.30 – 13.00 HVH KL. 10.00 via

Søndag 27/10 09.30 – 13.00 HVH www.fadlvagt.dk
Lektion 6*: Mandag 28/10 16.30 – 18.45 HVH

28/10 18.45 – 21.00 HVH
Prøve*: Tirsdag 29/10 16.30 – 18.45 HVH

29/10 18.45 – 21.00 HVH

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer.
Hertil kommer:
2 dage på følgevagt: 02. + 03/11 eller 09. + 10/11
1 dag på følgevagt med dit flyverhold. 
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter)
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N
 

  

ER DU OVERFLYTTER   
FRA ODENSE OG ÅRHUS   

-SÅ SE HER!    
 

Ønsker du at få information om hvad 
Københavns Kredsforening kan gøre for dig ? 
 
Vil du gerne arbejde via Københavns Vagtbureau ? 

 Så kom og vær med til Kredsforeningens og Vagtbureauets  
 

INFORMATIONSAFTEN 
Torsdag den 5.septemper kl. 17.00 

eller  
Tirsdag den10.september kl.17.00 

   Kantinen i FADL huset 
 

 

OBS: Til informationsaften bliver der lagt individuelle akkrediteringsforløb, så 

husk at medbring: 

-Opdateret kalender 

-Udskrift for sidst bestået semestertrin 

-Dokumentation for indskrivning på KU 

-Kopi af dit studiekort Tilmelding ikke nødvendig 
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Modul E13-05 E13-06 E13-07 E13-08 E13-09 E13-10 E13-11 E13-12
A + B VB: Mandag 23.09. VB: Mandag 30.09. VB: Mandag 07.10. VB: Mandag 14.10. VB: Mandag 21.10. VB: Mandag 28.10 VB: Mandag 04.11. VB: Mandag 11.11.
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00
VB/  3,5 time 
D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 24.09. PA: Tirsdag 01.10. PA: Tirsdag 08.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Tirsdag 22.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Tirsdag 05.11. PA: Tirsdag 12.11.
Somatik.  3,5 timer 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
E FRB: Torsdag 26.09. FRB: Torsdag 10.10. FRB: Torsdag 17.10. FRB: Tirsdag 22.10. FRB: Torsdag 31.10. FRB: Tirsdag 05.11. FRB: Torsdag 07.11. FRB: Torsdag 

14.11.
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
FRB/ 
F –
Hjerne+kommunikation

PA: Mandag 07.10. PA: Onsdag 02.10. PA: Mandag 21.10. PA: Mandag 28.10. PA: Mandag 04.11. PA: Mandag 11.11. PA: Mandag 18.11. PA: Mandag 25.11.

Somatik.  3,75 timer 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00
PANUM/ 
G – Ernæring +
udskillelser

FRB: Torsdag 03.10. FRB: Mandag 14.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Torsdag 24.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Torsdag 
21.11.

Somatik.  4 timer 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
FRB/
H – Kredsløb PA: Tirsdag 01.10. PA: Torsdag 03.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Onsdag 23.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Torsdag 31.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Onsdag 13.11.
Somatik.  3,5 time 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 08.10. RH: Tirsdag 15.10. RH: Tirsdag 22.10. RH: Tirsdag 29.10. RH: Tirsdag 05.11. RH: Tirsdag 12.11. RH: Tirsdag 19.11. RH: Tirsdag 26.11.
Somatik.       4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00
RH/ 
J – Respiration+ døden PA: Onsdag 25.09. PA: Tirsdag 08.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Onsdag 16.10. PA: Torsdag 24.10. PA: Torsdag 07.11. PA: Tirsdag 12.11. PA: Tirsdag 19.11.
Somatik.  3,25 time 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30
PANUM/
K – Hygiejne RH: Mandag 30.09. RH: Mandag 07.10. RH: Mandag 14.10. RH: Mandag 21.10. RH: Mandag 28.10. RH: Mandag 04.11. RH: Mandag 11.11. RH: Mandag 18.11.
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00
RH/ 
L – Repetition 2 FRB: Onsdag 09.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 06.11. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Onsdag 20.11. FRB: Onsdag 27.11.
Somatik.  16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller
Holdopdelt 2,25 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30
FRB/
M1 PA: Onsdag 02.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Torsdag 10.10. PA: Torsdag 17.10. PA: Onsdag 30.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Torsdag 14.11. PA: Onsdag 20.11.
Psykiatri.  3 timer 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15
PANUM/ 
M2 RH: Lørdag 05.10. RH: Lørdag 12.10. FRB: Lørdag 12.10. RH: Lørdag 19.10. RH: Lørdag 02.11. RH: Lørdag 09.11. RH: Lørdag 16.11. RH: Lørdag 23.11.
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 15:00    09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00

RH eller FRB
N RH: Søndag 06.10. RH: Søndag 13.10. FRB: Søndag 13.10. RH: Søndag 20.10. RH: Søndag 03.11. RH: Søndag 10.11. RH: Søndag 17.11. RH: Søndag 24.11.
Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00

RH eller FRB
O FRB: Mandag 21.10. FRB: Tirsdag 29.10. FRB: Mandag 04.11. FRB: Tirsdag 12.11. FRB: Tirsdag 19.11. FRB: Mandag 25.11. FRB: Tirsdag 03.12. FRB: Tirsdag 10.12.
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00
FRB/ 
P RH: Onsdag 23.10. RH: Onsdag 30.10. RH: Onsdag 06.11. RH: Onsdag 13.11. RH: Onsdag 20.11. RH: Onsdag 27.11. RH: Onsdag 04.12. RH: Onsdag 11.12.
Behovsopgave + Rep. 4 t. 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
RH/ 
Q - Eksamen. 1. Time RH: Torsdag 24.10. RH: Torsdag 31.10. RH: Torsdag 07.11. RH: Torsdag 14.11. RH: Torsdag 21.11. RH: Torsdag 28.11. RH: Torsdag 05.12. RH: Torsdag 12.12.
RH/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 -

20:30
C VB: Tirsdag 29.10. VB: Tirsdag 05.11. VB: Tirsdag 12.11. VB: Tirsdag 19.11. VB: Tirsdag 26.11. VB: Tirsdag 03.12. VB: Tirsdag 10.12. VB: Tirsdag 17.12.
Orientering.  2,5 timer 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00
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Modul E13-05 E13-06 E13-07 E13-08 E13-09 E13-10 E13-11 E13-12
A + B VB: Mandag 23.09. VB: Mandag 30.09. VB: Mandag 07.10. VB: Mandag 14.10. VB: Mandag 21.10. VB: Mandag 28.10 VB: Mandag 04.11. VB: Mandag 11.11.
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00
VB/  3,5 time 
D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 24.09. PA: Tirsdag 01.10. PA: Tirsdag 08.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Tirsdag 22.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Tirsdag 05.11. PA: Tirsdag 12.11.
Somatik.  3,5 timer 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
E FRB: Torsdag 26.09. FRB: Torsdag 10.10. FRB: Torsdag 17.10. FRB: Tirsdag 22.10. FRB: Torsdag 31.10. FRB: Tirsdag 05.11. FRB: Torsdag 07.11. FRB: Torsdag 

14.11.
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
FRB/ 
F –
Hjerne+kommunikation

PA: Mandag 07.10. PA: Onsdag 02.10. PA: Mandag 21.10. PA: Mandag 28.10. PA: Mandag 04.11. PA: Mandag 11.11. PA: Mandag 18.11. PA: Mandag 25.11.

Somatik.  3,75 timer 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00
PANUM/ 
G – Ernæring +
udskillelser

FRB: Torsdag 03.10. FRB: Mandag 14.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Torsdag 24.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Torsdag 
21.11.

Somatik.  4 timer 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
FRB/
H – Kredsløb PA: Tirsdag 01.10. PA: Torsdag 03.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Onsdag 23.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Torsdag 31.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Onsdag 13.11.
Somatik.  3,5 time 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 08.10. RH: Tirsdag 15.10. RH: Tirsdag 22.10. RH: Tirsdag 29.10. RH: Tirsdag 05.11. RH: Tirsdag 12.11. RH: Tirsdag 19.11. RH: Tirsdag 26.11.
Somatik.       4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00
RH/ 
J – Respiration+ døden PA: Onsdag 25.09. PA: Tirsdag 08.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Onsdag 16.10. PA: Torsdag 24.10. PA: Torsdag 07.11. PA: Tirsdag 12.11. PA: Tirsdag 19.11.
Somatik.  3,25 time 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30
PANUM/
K – Hygiejne RH: Mandag 30.09. RH: Mandag 07.10. RH: Mandag 14.10. RH: Mandag 21.10. RH: Mandag 28.10. RH: Mandag 04.11. RH: Mandag 11.11. RH: Mandag 18.11.
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00
RH/ 
L – Repetition 2 FRB: Onsdag 09.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 06.11. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Onsdag 20.11. FRB: Onsdag 27.11.
Somatik.  16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller
Holdopdelt 2,25 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30
FRB/
M1 PA: Onsdag 02.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Torsdag 10.10. PA: Torsdag 17.10. PA: Onsdag 30.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Torsdag 14.11. PA: Onsdag 20.11.
Psykiatri.  3 timer 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15
PANUM/ 
M2 RH: Lørdag 05.10. RH: Lørdag 12.10. FRB: Lørdag 12.10. RH: Lørdag 19.10. RH: Lørdag 02.11. RH: Lørdag 09.11. RH: Lørdag 16.11. RH: Lørdag 23.11.
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 15:00    09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00

RH eller FRB
N RH: Søndag 06.10. RH: Søndag 13.10. FRB: Søndag 13.10. RH: Søndag 20.10. RH: Søndag 03.11. RH: Søndag 10.11. RH: Søndag 17.11. RH: Søndag 24.11.
Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00

RH eller FRB
O FRB: Mandag 21.10. FRB: Tirsdag 29.10. FRB: Mandag 04.11. FRB: Tirsdag 12.11. FRB: Tirsdag 19.11. FRB: Mandag 25.11. FRB: Tirsdag 03.12. FRB: Tirsdag 10.12.
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00
FRB/ 
P RH: Onsdag 23.10. RH: Onsdag 30.10. RH: Onsdag 06.11. RH: Onsdag 13.11. RH: Onsdag 20.11. RH: Onsdag 27.11. RH: Onsdag 04.12. RH: Onsdag 11.12.
Behovsopgave + Rep. 4 t. 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
RH/ 
Q - Eksamen. 1. Time RH: Torsdag 24.10. RH: Torsdag 31.10. RH: Torsdag 07.11. RH: Torsdag 14.11. RH: Torsdag 21.11. RH: Torsdag 28.11. RH: Torsdag 05.12. RH: Torsdag 12.12.
RH/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 -

20:30
C VB: Tirsdag 29.10. VB: Tirsdag 05.11. VB: Tirsdag 12.11. VB: Tirsdag 19.11. VB: Tirsdag 26.11. VB: Tirsdag 03.12. VB: Tirsdag 10.12. VB: Tirsdag 17.12.
Orientering.  2,5 timer 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00

Modul E13-05 E13-06 E13-07 E13-08 E13-09 E13-10 E13-11 E13-12
A + B VB: Mandag 23.09. VB: Mandag 30.09. VB: Mandag 07.10. VB: Mandag 14.10. VB: Mandag 21.10. VB: Mandag 28.10 VB: Mandag 04.11. VB: Mandag 11.11.
Test og introduktion. 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00 16:30 – 20:00
VB/  3,5 time 
D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 24.09. PA: Tirsdag 01.10. PA: Tirsdag 08.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Tirsdag 22.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Tirsdag 05.11. PA: Tirsdag 12.11.
Somatik.  3,5 timer 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
E FRB: Torsdag 26.09. FRB: Torsdag 10.10. FRB: Torsdag 17.10. FRB: Tirsdag 22.10. FRB: Torsdag 31.10. FRB: Tirsdag 05.11. FRB: Torsdag 07.11. FRB: Torsdag 

14.11.
Forflytning I.  3,75 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45
FRB/ 
F –
Hjerne+kommunikation

PA: Mandag 07.10. PA: Onsdag 02.10. PA: Mandag 21.10. PA: Mandag 28.10. PA: Mandag 04.11. PA: Mandag 11.11. PA: Mandag 18.11. PA: Mandag 25.11.

Somatik.  3,75 timer 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00 17:15 – 21:00
PANUM/ 
G – Ernæring +
udskillelser

FRB: Torsdag 03.10. FRB: Mandag 14.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Torsdag 24.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Torsdag 
21.11.

Somatik.  4 timer 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
FRB/
H – Kredsløb PA: Tirsdag 01.10. PA: Torsdag 03.10. PA: Tirsdag 15.10. PA: Onsdag 23.10. PA: Tirsdag 29.10. PA: Torsdag 31.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Onsdag 13.11.
Somatik.  3,5 time 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45
PANUM/ 
I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 08.10. RH: Tirsdag 15.10. RH: Tirsdag 22.10. RH: Tirsdag 29.10. RH: Tirsdag 05.11. RH: Tirsdag 12.11. RH: Tirsdag 19.11. RH: Tirsdag 26.11.
Somatik.       4,5 timer 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00
RH/ 
J – Respiration+ døden PA: Onsdag 25.09. PA: Tirsdag 08.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Onsdag 16.10. PA: Torsdag 24.10. PA: Torsdag 07.11. PA: Tirsdag 12.11. PA: Tirsdag 19.11.
Somatik.  3,25 time 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30 17:15 – 20:30
PANUM/
K – Hygiejne RH: Mandag 30.09. RH: Mandag 07.10. RH: Mandag 14.10. RH: Mandag 21.10. RH: Mandag 28.10. RH: Mandag 04.11. RH: Mandag 11.11. RH: Mandag 18.11.
Somatik.  4,25 timer 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00 16:45 – 21:00
RH/ 
L – Repetition 2 FRB: Onsdag 09.10. FRB: Onsdag 16.10. FRB: Onsdag 23.10. FRB: Onsdag 30.10. FRB: Onsdag 06.11. FRB: Onsdag 13.11. FRB: Onsdag 20.11. FRB: Onsdag 27.11.
Somatik.  16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller
Holdopdelt 2,25 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30
FRB/
M1 PA: Onsdag 02.10. PA: Onsdag 09.10. PA: Torsdag 10.10. PA: Torsdag 17.10. PA: Onsdag 30.10. PA: Onsdag 06.11. PA: Torsdag 14.11. PA: Onsdag 20.11.
Psykiatri.  3 timer 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15 17:15 – 20:15
PANUM/ 
M2 RH: Lørdag 05.10. RH: Lørdag 12.10. FRB: Lørdag 12.10. RH: Lørdag 19.10. RH: Lørdag 02.11. RH: Lørdag 09.11. RH: Lørdag 16.11. RH: Lørdag 23.11.
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 15:00    09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00

RH eller FRB
N RH: Søndag 06.10. RH: Søndag 13.10. FRB: Søndag 13.10. RH: Søndag 20.10. RH: Søndag 03.11. RH: Søndag 10.11. RH: Søndag 17.11. RH: Søndag 24.11.
Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00   OBS: 

FRB.
09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00 09:00 – 14:00

RH eller FRB
O FRB: Mandag 21.10. FRB: Tirsdag 29.10. FRB: Mandag 04.11. FRB: Tirsdag 12.11. FRB: Tirsdag 19.11. FRB: Mandag 25.11. FRB: Tirsdag 03.12. FRB: Tirsdag 10.12.
Forflytning II.  3 timer 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 17:00 – 20:00
FRB/ 
P RH: Onsdag 23.10. RH: Onsdag 30.10. RH: Onsdag 06.11. RH: Onsdag 13.11. RH: Onsdag 20.11. RH: Onsdag 27.11. RH: Onsdag 04.12. RH: Onsdag 11.12.
Behovsopgave + Rep. 4 t. 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30 16:30 – 20:30
RH/ 
Q - Eksamen. 1. Time RH: Torsdag 24.10. RH: Torsdag 31.10. RH: Torsdag 07.11. RH: Torsdag 14.11. RH: Torsdag 21.11. RH: Torsdag 28.11. RH: Torsdag 05.12. RH: Torsdag 12.12.
RH/ Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 - 20:30 Mellem 16:30 -

20:30
C VB: Tirsdag 29.10. VB: Tirsdag 05.11. VB: Tirsdag 12.11. VB: Tirsdag 19.11. VB: Tirsdag 26.11. VB: Tirsdag 03.12. VB: Tirsdag 10.12. VB: Tirsdag 17.12.
Orientering.  2,5 timer 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00
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Hundrede løbere er klar til DHL-
stafet på fredag
FADL København stiller med 100 løbere til DHL fredag den 30. 

august. Er du ikke en af løberne, er du stadig meget velkom-

men til at komme og heppe. Der vil blive opstillet grill til fri 

afbenyttelse samt være billige øl og vand. Løberne starter kl 

18.00. Vores telt ligger i blok 29 og vi glæder os til at se jer.

Færdig cand.med. - og hvad så? 
Lægeforeningen og FADL tilbyder en karriereworkshop til dig, 

der er stud.med. og som er i gang med kandidatdelen.

Her vil du få:

-          Input om formelle og uformelle karriereveje, der venter 

dig, når du bliver cand.med.

-          Gode tips til din egen afklaringsproces

-          Refleksionsøvelser, der sætter fokus på din egen motiva-

tion 

-          Introduktion til karrieremodeller og karriereankre. 

Hvordan er de relevante?

-          CV-pleje og opbygning inkl. de syv lægeroller

 

Workshoppen vil indeholde korte oplæg kombineret med øvel-

ser, der sætter gang i din egen refleksion. Derfor er det vigtigt, 

at du har lyst til at arbejde aktivt med dine karriereovervejelser 

sammen med andre studerende.

Pris: Gratis. Da workshoppen er et pilotprojekt, bliver du som 

deltager efterfølgende kontaktet med henblik på evaluering 

og anbefalinger.

Underviser: Chefkonsulent i Lægeforeningen, karrierecoach, 

Bodil Gavnholt.

Deltagerantal: Max 20. I tilfælde af overskridelse af deltager-

loftet trækkes der lod om pladserne.

Tid: Mandag den 23. september kl. 15 – 18.30

Sted: FADL, Blegdamsvej 26. Kantinen i baghuset.

Tilmelding: Skriv en mail til kkf@fadl.dk, hvor du i emnefeltet 

skriver ”Karriereworkshop 23. september” og i mailen også 

angiver dit semestertrin (7-12 semester). Deadline: 9. septem-

ber 2013

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!

Nu åbner vi for tilmelding til Læ-
gevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser åbner fredag den 

30. august kl. 15.00 og lukker igen torsdag den 5. septem-

ber kl. 15.00.

Følgende kurser udbydes:

- Akut medicin

- Radiologi

- Skadestue- og ortopædkirurgi

- Psykiatri

- Neurologi

- Kardiologi

- Klinisk farmakologi

- Infektionsmedicin

- Stetoskopi

- Sår og sutur

- Væske- og elektrolytforstyrrelser

- Blodprøver

- EKG

Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk  for 

medlemmer  kurser. Her kan du også læse mere om 

tilmeldingsproceduren og de enkelte kurser. 

Generalforsamling 11.oktober 
FADL København afholder sin årlige generalforsamling 

med efterfølgende festivitas.

Det foregår i den nye studenterklub på Panum fredag den 

11. oktober kl.17.00. 

Du inviteres også til at stille op til repræsentantskabet, 

som er foreningens øverste myndighed. Vil du høre 

mere om, hvad repræsentantskabets arbejde går ud på, 

afholder vi to informationsaftener i FADL-huset, hvor alle 

er velkomne. De to informationsaftener foregår torsdag 

den 12. september kl. 17.00 og onsdag d. 18. september 

kl. 17.00. 

2020kredsforeningen
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Om FADLs medlemsundersøgelse
Vi har nu opgjort svarene på forårets store medlemsun-

dersøgelse. Der har været en høj deltagelsesprocent på 47,5 

% (1340 ud af 2822 medlemmer) og vi bringer her en opsum-

mering af resultatet. 

Medlemmer er særligt tilfredse med den ’relevante uddan-

nelse vagtbureauet giver, som giver adgang til SPV vagter’, 

hvor der var udbredt tilfredshed hos 86,9 % af deltagerne i 

undersøgelsen. Derudover fandt vi 85,8 % tilfredshed med, 

at ’vagtbureauet formidler studierelevant arbejde’ og en 

tilfredshed på 70,4 % med at ’fagforeningen via overenskom-

ster sikrer, at medlemmer får gode arbejdsforhold og løn”.

Her følger en TOP 10 over hvilke dele af FADL Københavns 

medlemsservices, der er størst tilfredshed med. 

1. Åbningstider og tilgængelighed          

 3,25 ud af 4

2. Sekretariat og reception               

 3,10 ud af 4

3. MOK                                                  

 3,03 ud af 4

4. Gratis medlemstilbud og FADLs hjemmeside                                                        

 2,95 ud af 4

5. Medlemsarrangementer                                                                                                      

 2,94 ud af 4

6. Støtteordning                                                                                                                         

 2,92 ud af 4

7. Lægevikar kurser                                                                                                                    

 2,88 ud af 4

8. Forsikring                                                                                                                                 

 2,69 ud af 4

9. Semesterhæfte                                                                                                                        

 2,08 ud af 4 

10. Kontingentudbytte                                                                                                                 

 1,96 ud af 4

I den anden ende af spektret er der et bredt ønske om øget 

gennemsigtighed i forhold til, hvad repræsentantskabet 

og tillidsrepræsentanterne foretager sig. Vi fandt også, at 

tilfredsheden med udbyttet af kontingentbetaling er højest 

blandt studerende på 1-5 semester. Det samme gælder se-

mesterhæftet. Her var de mest tilfredse studerende på 0-5 

semestertrin, hvoreftewr tilfredsheden daler på de højere 

semestre.

Har du spørgsmål eller kommentarer til medlemsun-

dersøgelsen, er du velkommen til at skrive til os på kkf@

fadl.dk

Husk at betale dit FADL-kontingent 
senest 1.september
FADL København har netop udsendt kontingentopkrævning 

for efterårssemestret. Husk derfor at betale dit girokort inden 

den 1. september. Prisen er som bekendt 880 kr. pr. semes-

ter. Problemer eller spørgsmål? Skriv til kkf@fadl.dk. Er du 

tilmeldt betalingsservice skal du ikke foretage dig noget. 

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
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Horoskoper
af  Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co.

Så starter Panums trædemølle og endnu en 
gang, og igen kan astrologien finde orden, i det 
kaos der nu igen er din tilværelse.
Ferien har uden tvivl givet dig fornyet energi, 
mod på studiet og muligvis et par eksotiske 
tropesygdomme, men er du egentligt klar til at 
læse igen? I denne uge horoskopere vi studi-
estarten.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
I løbet af  den første uge vil et voldsomt ube-
hag indfinde sig. Du er igen blot et får i en stor 
flok studerende, og du får slet, slet, ikke nok 
opmærksomhed. Dette kan løses ved at male 
dig selv fuldstændigt blå.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du får en fiks ide i løbet af  tirsdag formiddag, 
og beslutter dig for at udforske ideen helt ud 
til sin logiske konklussion. omkring lørdag 
kl.16.23 acceptere du at du nok ikke lærer 
pensum  udenad igennem interpretive dancing.

Vædderen
20. marts - 19. april
Studiestart forløber nogenlunde som du havde  
planlagt. Medmindre du havde planlagt noget 
spændende. I så fald forløber det væsentligt 
kedeligere end du havde håbet.

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver frusteret da dit skema overlapper med 
dit pilateshold. Mars står på linje med Orion, 
så du kan med fordel droppe pilates og starte 
power yoga. Det er godt for din Ki. Eller hvad 
det nu er for noget overtroisk fis de opererer 
med.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du oplever at alting giver mening til den første 
fredagsbar. denne følelse forsvinder dog sam-
men med en solid del af  din værdighed dagen 
efter.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Der er nye holdkammerater, og du tager det 
på dine skuldre, at facebook-stalke dem alle 
sammen. Du opdager en håndfuld ubehagelige 
hemlighedder og beslutter efterfølgende, at du 
aldrig vil være alene i et rum med en person 
der hedder "Rafilhan 47".

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vælger at være på forkant med tingene dette 
semester, så du klager over eksamen allerede 
nu. Solen er 42 grader i vinkel med Saturn, så 
hvis du er vedholdende nok, vil du få medhold 
og bestå med bravur.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du har glemt studiestart, og har derfor glemt 
mok. Du læser dette horoskop for sent, og går 
derfor glip af  den første uges undervisning. Du 
får aldrig læst op på det tabte.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du bliver fanget i en flow-chart mani, der først 
for alvor bliver brudt i løbet af  weekenden. Til 
den tid har du kortlagt egerns migration-møn-
stre i fælledparken. Det bliver ikke publiceret.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Den første uge af  semesteret har du en ske-
malagt friuge, hvilket i længden viser sig at 
være pænt træls.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Din facination af  lim vil møde en brat afslut-
ning i løbet af  torsdag.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Efter dit selv-hjælps kursus i ferien er du klar 
til at sabotere dine medstuderende, eller som 
du kalder den, fremtidige konkurranter. Du 
bliver dog overvældet af  medfølelse og holder 
din undergravende virksomhed på et minimum. 
Indtil onsdag.



2323RETURN OF THE DIAGNOSTISKE
SÅ er den diagnostiske quiz vendt tilbage!
 I denne uge arbejder du som forvagt på AMA på 
Frederiksberg Hospital. Her modtager du en 25-
årig mand, som klager over brystsmerter. Han 
har selv ringet efter ambulancen, idet han har en 
voldsom frygt for at han har en blodprop i hjertet. 

På stuen møder du den unge mand, som er 
tydeligt berørt af situationen, smerteforpint 
(VAS 8) og fortvivlet. Han svarer relevant på 
tiltale og spørgsmål, men er bange, grænsende 
til panisk. Han fortæller at brystsmerterne 
begyndte en uges tid forinden, og har intensiv-
eret lige siden begyndelsen. Ellers rask uden 
særlige familiære dispositioner for hjerte-kar-
sygdom. Bemærker at han på det seneste har 
følt sig stresset, rastløs, med sænket stemning-
sleje, siden hans kæreste slog op med ham for 3 
måneder siden. Han har svært ved at falde i søvn 
om natten, og fungerer dårligt på sit arbejde. 
Han har et alkoholforbrug på 20-40 genstande 
ugentligt, centreret til fredag og lørdag. Han 
ryger ikke, udover en joint ved særlige lej-
ligheder. Han har intet dagligt medicinforbrug.

Objektivt: Tydeligt dæmpet respirationslyd 
basalt på venstre lunge. Der er takykardi, ellers 
normale hjertelyde. Abdomen er blød og uøm, 
med normale tarmlyde, ingen udfyldninger 
eller organomegali. Tydelige deklive ødemer.

Du bestiller et akut EKG, som ser helt nor-
malt ud. Du bestiller et fuldt blodbillede og 
sender patienten til CT, som viser pleuraef-
fusion og et infiltrat basalt i højre lunge.

D e r  f o r e t a g e s  p l e u r a c e n t e s e , 
o g  d e r  t ø m m e s  1 2 0 0 m l  v æ s k e .

Kort efter tikker blodprøvesvarene ind, og det 
mest bemærkelsesværdige er som i figur 1.

Hvilke af patienternes symptomer 
kan  b lodprøvesvarene  fork lare?
 
Du bestiller en urinprøve for at komme diag-
nosen nærmere, og får svaret som i figur 2.

Hvilken lidelse peger urinprøven på?

Hvilken invasiv prøve vil du nu bestille?

Hvad er den tilgrundliggende sygdom, 
og hvorledes er behandling og prognose?

Hvad kan forklare patientens ødemer?

Skriv svarene til mok@mok.dk og få en 
uforglemmelig præmie! Vinderen offentlig-
gøres på facebook og i næste uges MOK!

Peter	 "Death's	 Recon"	 James/MOK-red

Figur 1: Blodprøvesvar

Figur 2: Urinprøvesvar

AWKWARS
Storyline: PJ
Paint: Mille Følg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com

Mille skat ...
Jeg har opda-
get en SMS på 
din mobil

Øhm... Okay? 
Hvad står der?

"Jeg	har	så	
meget lyst til 
din	krop,	skat"

Nååh, jamen den er altså 
bare fra min mor.

Ah okay
hehe

Jeg nåede lige at 
blive helt nervøs 
for, at du går og 
er utro

Haha ... nejnej da

Haha ... 
Jaa' det var 
lidt akavet

Øhm, PJ, går du og tror, at 
vi er kærester?
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SCOREBOGEN 2013
Husk en 50'er og et smil!

Betal med MobilePay ved fototag-
ning til
Jakom Ohm  22431814
Henrik Ø Hjortkjær  
26137587

Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget 
billeder., Tak for det.

Vi undskylder for evt. ventetid og forsin-
kelser!

Alle opgivne tider er ca. tider. 

1. Semester:
28. August: Alle hold under rundvisning 
med deres tutor mellem kl. 10-12.15

2. Semester: Vigtige forelæsninger!
201 30. aug  kl. 11.00 LU
202 30. aug  kl. 11.04 LU
203 30. aug  kl. 11.08 LU
204 30. aug  kl. 11.12 LU
205 30. aug  kl. 12.00 LU
206 30. aug  kl. 12.04 LU
207 30. aug  kl. 12.08 LU
208 30. aug  kl. 15.00 LU 
209 30. aug  kl. 15.04 LU
210 30. aug  kl. 15.08 LU
211 30. aug  kl. 15.12 LU

3. Semester  - Anatomi, kernepensum!
301 4. sep kl. 10.00 TA
302 4. sep kl. 10.04 TA
303 4. sep kl. 10.08 TA
304 4. sep kl. 10.12 TA
305 6. sep kl. 09.00 LU
306 6. sep kl. 09.04 LU
307 6. sep kl. 09.08 LU
308 6. sep kl. 09.12 LU
309 6. sep kl. 10.00 LU
310 6. sep kl. 10.04 LU
311 6. sep kl. 10.08 LU

4. semester: Peter Rossel er forelæser!
401 17. sep kl. 10.00 LU
402 17. sep kl. 10.04 LU
403 17. sep kl. 10.08 LU
404 17. sep kl. 10.12 LU
405 17. sep kl. 11.00 LU
406 17. sep kl. 11.04 LU
407 17. sep kl. 11.08 LU
408 17. sep kl. 11.12 LU
409 17. sep kl. 12.00 LU
410 17. sep kl. 12.04 LU 
411 17. sep kl. 12.08 LU

5. Semester: Vigtigt: Nyrer!  
501 10. Sep kl. 09.00 TA
502 10. Sep kl. 09.04 TA
503 10. Sep kl. 09.08 TA
504 10. Sep kl. 09.12 TA
505 10. Sep kl. 10.00 TA
506 10. Sep kl. 10.04 TA
507 10. Sep kl. 10.08 TA
508 10. Sep kl. 10.12 TA
509 10. Sep kl. 13.00 TA
510 10. Sep kl. 13.04 TA
511 10. Sep kl. 13:08 TA  

6. Semester: Kernepensum! Kom!

RH 1-3   11. Sep kl. 11.00 TA
HER 4-6  3. Sep kl. 9.00 TA
HVH 7-9 3. Sep kl. 10.00 TA

7. Semester:

Send et billeder af holdet til info@score-
bogen.com  senest 30. september.
Hold med frirul i starten bør sende 
billeder hurtigst muligt

8. semester: Vigtige forelæsninger ;)

RH 1-4   19. sep kl. 15.00 HA
BBH 9  19. sep kl. 16.00 HA
HH 5-8  5. sep kl. 13.00 HA
BBH10-11  5. sep kl. 14.00 HA

Evt. restbilleder herefter!

9. Semester: Receptskrivningsprøve!  

Helsingør  11. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  11. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk   11. sep kl. 14.00 TA
Halmstad  11. sep kl. 14.00 TA
Bornholm  11. sep kl. 14.04 TA  
Hvidovre  11. sep kl. 14.04 TA 
Nykøbing  11. sep kl. 14.04 TA 
Køge   11. sep kl. 14.04 TA 
Roskilde  11. sep kl. 14.08 TA
Gentofte  11. sep kl. 14.08 TA   

10. semester: Essentielle forelæsninger!

Rul Neuro 29. aug kl. 9.00 TB
Rul Voksenpsyk 29. aug kl. 10.00 RH61A
Rul Børnepsyk 29. aug kl. 11.00 Panum 
29.1.30

11. Semester: Første forelæsninger!!

Hold 1+3-9 27. sep kl. 10.00 RH A2
Hold 10 +12-18 27. sep kl. 11.00 RH A2
Int. hold   27. sep kl. 12.00 RH 
2.06.1

12. Semester:

Rul 1:  13. sep kl. 11 RH 4.06.2
Rul 2:  13. sep kl. 10 RH
Rul 3:  16 sep kl. 13 CSS 22.0.19
Rul 4:  23. sep kl. 11 CSS 7.0.34

Basisgrupper: Send et billede på info@
scorebogen.com inden den 30.september 
2013

Semesterfri, eller dem der ikke var der 
ved billedtagning af deres hold, kan få ta-
get billeder til fredagsbaren d. 4. oktober 
2013

Hvis du ikke nåede at få taget billedet 
med dit hold, kan du også sende et billede 
til os på info@scorebogen.com med dit 
navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 
30.september

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men 
gerne vil købe den alligevel, kan du fange 
os på en af de andre tider eller indbetale 
på konto:

Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Husk, navn og semester i note til mod-
tager.

Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i 
jeres skema, vil vi meget gerne vide det 
.Send venligst en mail på info@scorebo-
gen.com

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i år be-
stræbe os på at få bogen hurtigere færdig. 
Dette kan kun lade sig gøre ved at vi 
presser os selv og sætter meget tid af i 
september. Vi håber at i støtter op om 
projektet igen i år, mange tak.

Vi glæder os til en ny og  endnu bedre 
udgave af medicinstudiets kernepensum. 
Scorebogen!

Scorebogshilsner

Scorebogsredaktionen anno 2013

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år 
kan dette gøres ved ovenstående fototider.

www.Scorebogen.com

SCOR HATTRICK
3 vindere fra Munksgaard

LÆS MERE PÅ MUNKSGAARD.DK

»Anbefalelsesværdig både til 
medicin studerende og til de 
yngre læger«  UGESKRIFT FOR LÆGER

2
012

Omslag 2012.indd   1 14-10-2012   19:37:34


