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Årg. 46 Nr. 2 - 4. sept.

Mere end 100 FADL´ere til DHL-stafet
Fadls dhl-stafet var en stor succes med 20 hold og 100 
løbere der gennemførte i flot stil til trods for store ud-
fordringer som kapgængere, regn og grill-os. Ud over 
løbere mødte der også en masse heppere frem som var 
med til at grille og hygge. Festen efter løbet udviklede sig 
til en magnet for de andre telte specielt medicinalfirmaet 
ved siden af sendte lange blikke efter det fyldte dansegulv.

På Fadl Københavns vegne siger vi mange tak for i år og vi 
glæder os allerede til at løbe med jer igen til næste år
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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: Jonas/FADL

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

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER
  Scorebogen tager billeder af 301-304, se bagsiden

Torsdag: Sexekspressen, kl. 17:00, se s. 8
  Scorebogen tager billeder af 8. sem, se bagsiden

Fredag: LAAAAAAAAAAANG FREDAGSBAR kl. 11:00, se s. 9
  Studenterpræstens Studentergudstjeneste, se s. 5
  Scorebogen tager billeder af 305-311, se bagsiden

Lørdag: SATS kursus, se s. 9
  Erik har moralske tømmermænd, kl. 11:00

Søndag: SATS kursus, se s. 9
  Erik har moralske tømmermænd fra fredag, kl. 04:30

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PIT infomøde, se s. 8
  

Tirsdag: Scorebogen tager billeder af 501-511, se bagsiden

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
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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
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske 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. sats-kbh.dk
www.scorebogen.com
www.studklub.dk
www.soenhks.dk

BASISGRUPPER

Hvis din basisgruppe mangler send da informationer til mok@mok.dk



33godt og blandet
MOK  på metodekursus
Kære 4. semester og alle studerende på Panum ge-
nerelt; I enten har været eller skal på et tidspunkt 
igennem det famøse metodekursus. Det består af tre 
dele: et grundkursus i statistik, et i epidemiologi og et 
kombineret af videnskabsteori og etik. Nu er du som 
studerende enten nysgerrig efter, hvad du skal opleve, 
eller om du tidligere er gået glip af noget. Hvad enten 
din situation er, er svaret et rungende MÅSKE, men 
frygt ej; MOK har sendt en redaktør i felten for at opleve 
på dine vegne og anmelde, så du selv slipper for den 
ubehagelige udfordring det er selv at skulle tage stilling 
til noget som helst.

Videnskabsteori og etik:
Jeg sidder cirka midt i Lundsgaards auditorium 
omgivet af ukendte ansigter på et semester, jeg ikke 
før har haft noget med at gøre. Salen er grebet af den 
der rastløse resignation, man kun oplever blandt folk, 
der skal i gang med deres første forelæsning efter en 
ekstremt lang men ultimativt utilstrækkelig sommer-
ferie. Klokken bliver kvart over elleve, og synkront og 
mekanisk rettes alle de studerendes ansigter fremad, 
mens de sætter sig pligtopfyldende på deres respektive 
pladser og lader deres samtaler forstumme. Tempera-

turen falder to grader i lokalet, man kan fornemme, at 
det bliver overskyet udenfor, og en forvildet kattekilling 
hyler efter sin mor et sted på Nørrebro; så er semestret 
i gang; så er ferien slut.

"Haha!" runger det temmelig megalomanisk fra en 
skægget herre, der tilsyneladende dukkede op ud af 
ingenting. "Etik!?" gjalder manden ud i rummet - var 
det et spørgsmål? Åbenbart ikke, for han fortsætter 
ufortrødent. "Hvad er rigtigt?" han gestikulerer en 
svingende vægt med hænderne; "hvad er forkert? 
Snak om det i to minutter!" Dæmpet samtale opstår i 
auditoriet kun afbrudt af et par højlydte, sporadiske 
"Haha!'er" Tiden er gået, og forelæseren udpeger tilfæl-
digt en pige på forreste række: "Dig! Hvad er rigtigt, og 
hvad er forkert?" Selvsikkert og velovervejet begynder 
pigen: "Ja, det er jo ikke et let spørgsmål, specielt fordi 
vi endnu ikke har nogen forudsætninger for at bes-" 
vores underviser afbryder hende; "Haha! Forkert!" Han 
sender et afprøvende blik ud over hele forsamlingen. 
"Rigtigt og forkert er, hvad jeg siger, det er. Haha!" 
Han klapper i hænderne, hvorefter han forsvinder fra 
det sted, han lige stod, og dukker op igen fem meter 
længere henne ad talergulvet. Et hurtigt blik rundt om 
mig afslører hævede øjenbryn og vantroiske udtryk.

"Videre! Pligt-etik, non-konsekventialisme, John Stuart 
Mill, paternalisme! Hvad er det, jeg prøver at sige?" han 
skuer kritisk ud over forsamlingen, hvor ingen hænder 
melder sig. "Tykke mænd, toge," fortsætter han og laver 
en række tju-tju toglyde, "Haha! Slå dem ihjel! Skub 
dem ned på sporet! Red de tynde mennesker! Haha!" 
Han klapper i hænderne, hvorefter lyset slukkes. Et 
splitsekund efter lyder et skrig fra en af de bagerste 
rækker og endnu et klap, hvorefter lyset tændes igen. 
Vores forelæser står på bordet ovenpå en nu smadret 
MacBook Pro foran en skræmt 4. semesters studer-
ende. "Du har smadret min computer! Hvorfor?" udbry-
der den misbilligende dreng. "Haha! Hvorfor ikke? Du 
får 12, det er fuldstændigt ligemeget, du får bare en ny 
computer! Timen er slut!" En endnu ikke afskrækket 
pige rækker hånden op og påpeger: "Men der er jo kun 
gået lidt mere end ti minutter..." Manden klapper og står 
nu foran pigen og udtaler med en alfaderlig stemme: 
"Du dumper desværre... Haha!"

Følg med i næste uge, når MOK beskriver et af de to 
andre dele af metodekurset.

MOK Red. Simon

Så skete det endnu en gang, at Mokkerne 
bevægede sig ud af det semigustne lokale 
i studenterhuset, og tog på tur i det 
københavnske kulturliv. Denne gang gik 
vi endda så langt, at vi brød det medicin-
ske tema/tabu, og tog på Planetariet. 

Det var som så mange andre tirsdage 
i løbet af denne sommer (sommeren 
2013), varmt og solrigt. Man kunne 
argumentere for, at vi burde have fyldt 
vores D-vitamin depoter i Fælledparken 
i stedet for at lurre den af indendørs 
(der er en gut i det nordøstlige hjørne 
der sælger D-vitaminer). 
Men man siger aldrig "nej" til en tur i 
Planetariet, og det er heldigvis således 
at folk fravælger indendørsaktiviteter, 
når det danske sommervejr en gang i 
mellem føjer sig. Vi slap derfor både 
for solskoldninger, og for at vælte over 
turister (-ish) mens vi lærte om planeter 
og fjerne galakser. 

Eftermiddagen startede med en rundtur 
i udstillingen, hvor Planetariets astro-
fysiker Tina Ibsen forklarede om livet, 
universet og alt det der, dog mest om 
universet. Herefter vi selv fik lov til at 
rende rundt, og udforske, eller bare købe 
popcorn til vores tur i rumteateret.

Her skulle vi se den spritnye nye film 
Det Skjulte Univers, som tager udgang-
spunkt i verdens største jordbaserede 
teleskop, og de billeder det tager. Og 
meget kan man sige om 3D, men det var 
nu rart at det kun var introfilmen som 
var i 3D, så man ikke behøver at sidde 
med de famøse briller på længere tid en 
højst nødvendigt. Filmen varede i ca. en 
time, og var bare smaddergod! 
Det var ret fedt at se rigtige fotos fra 
mars' overflade på en stor skærm, 
ligesom det var en fest at høre om den 
danske astronaut, der uheldigvis ikke 
har været ude i rummet endnu, men 
forhåbentlig kommer det i 2015. 

Mok på tur til Planetariet

Den diagnostiske quiz
I sidste uge bragte vi en relativt svær diagnostisk 
quiz. Vi modtog mange bud på, hvad den unge 
mand mon måske kunne fejle – desværre var der 
ingen, der nailede diagnosen, og patienten døde 
desværre ene og alene. Og nej, Sebasian Krog, det 
var ikke astma. 

Her kommer svaret:
Blodprøvesvarene kan forklare patientens 
nervøsitet og søvnløshed pga forhøjet s-adrenalin 
og s-noradrenalin i serum, og derved overaktiv 
sympatikus. Patienten har et paragangliom 
(ekstraadrenalt fæokromocytom) i højre lunge, 
som der skal tages en biopsi af. Kræften kan for-
mentlig opereres (der skal udredes videre herfor, 
især mht. spredningsgrad, størrelse og lokalitet) - 
ellers står den på stråling eller kemo. Indtil videre 
kan der behandles med smertestillende midler og 
antisympatika (både alfa- og betablokkere). De 
deklive ødemer kan forklares ved IVC-syndrom 
(inferior vena cava syndrom), fordi tumoren har 
trykket på vena cava inferior.

Sværere var det altså ikke!

En billet til Planetariet er lidt halvpe-
bret (144kr for voksne og 94kr for 
børn), men der findes ingen andre 
steder i Danmark, hvor man kan få en 
lignende oplevelse. 
Hvis man er rumnørd, så er det fuld-
stændig obligatorisk at afgive et besøg 
minimum en enkelt gang om året – 
den faste udstilling bliver nemlig ofte 
udskiftet, og er af en rigtig høj kvalitet. 
Man kan snildt få 3-4 timer til at gå 
i Planetariet, og det synes vi klart er 
pengene værd. 

Derudover får Planetariet fem ud 
af fem stjerner fordi den har lånt en 
månesten af NASA.

Mod det uendelige univers!!



44 Førstesemesterkryds!

HENAD 

1. Den tredie kranienerve
5. Navnet på Han Solos mega svedige rumskib. Pew 
pew pew.
6. Dette lymfoide organ smager fremragende i en 
frikassé med svampe, spinatsky og vermicelli
7. Latin for "bold" - udtrykket anvendes om en 
"ekstra" injektion, som gives for at øge stoffets 
serumkoncentration til et effektivt niveau
8. Disse blodceller indeholder hæmoglobin
9. De to store nerveplekser hedder plexus brachialis 
og plexus....
10. Blodigt urin
13. Benævnelse for menstruationsblod og sekret, 
som staser op bag en hymen imperforatio
15. Denne type leukocytter er talrigt repræsenteret 
ved akut inflammation
16. Kraftig menstruationsblødning
18. Patologisk frygt for kræft
23. Blodigt opkast
25. Dette organ ligger i abdomen og producerer 
blandt andet insulin
27. En bevægelse bort fra kroppens midtplan
30. Et rimeligt brugt antibiotikum
31. Napoleon døde - måske - af forgiftning med dette 
stof
32. Svælget

33. Næseblod
NEDAD

2. Klappen mellem hjertets venstre forkammer og 
venstre hjertekammer
3. Hjertet består primært af denne type muskelvæv
4. Stor mave som følge af tarmluft
11. Når en celle spiser
12. Den funktionelle enhed i knoglevæv
13. Indsænkning af øjne ved fx dehydratio
14. Hvad skal på fredag?
17. I denne fase af celledelingen arrangerer kromo-
somerne sig i den delende celles midtlinie
19. Når fødebollen bevæger i den rigtige retning 
gennem tarmsystemet bevæger den sig i **** 
retning
20. Når en struktur ligger "under" en anden, siger 
man at den ligger ********* i forhold til sidstnævnte
21. Den største mundspytkirtel
22. En flad, trekantet knogle
23. Blodigt ejakulat
24. Ved denne målemetode fremkommer en kurve, 
hvorfra man (oftest) kan læse P-, Q-, R-, S- og T-
takker
26. Disse molekyler består af to kulstofatomer og 4 
hydrogenatomer, hvor kulstofatomerne bindes sam-
men af en dobbeltbinding
28. Afføring med fordøjet blod

29. Patientens hud skal være tør og ......

Så har I 1. semesterstuderende efter-
hånden gået på lægeskole i en uges tid, 
og det forventes selvfølgelig at I har 
gennemlæst og memoreret pensum 
første gang. Jeg har derfor, traditionen 
tro, fabrikeret en kryds til de dygtige 
førstesemesterstuderende! Onkel PJ 
vil jo bare gerne have at I har det godt, 
og at I - vigtigst af alt - klarer Jer godt. 
Spørgsmålene er primært fokuseret på 
den del af pensum, som er til at finde i 
Hole's. Mest fordi 10 vilde elefanter ikke 
kunen få mig til at læse fucking kemi og 
TPK igen. Hole's derimod er fin nok.

Ellers har jeg haft en rigtig fin uge - tak 
fordi i spørger!

Løsningen på sidste uges kryds kan du 
finde på MOKs facebookside.

Peter "CEO of Blues" James/MOK-red
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Husk at tjekke din Alumni-mail, så 
du kan være med i processen. 
Resultater findes på: 
www.medicin.ku.dk 
 

Med venlig hilsen 
Evalueringsenheden 

Studentermenigheden i København
St. Kannikestræde 8, 1.
1169 København K

Ugens tilbud fra studenterpræsten 
& Co – Uge 36, 2013

________________________________________

Dystopier 

Jeg har sagt det til de nye studerende, men jeg siger 
det igen: Velkommen til Panum og medicinstudiet.  
Også et velkommen tilbage til alle de gamle.  

Endnu en gang vil akademisk medarbejder Lise Lotz 
og jeg skrive en føljeton-klumme i løbet af semes-
tret.  Og endnu en gang er der et gennemgående 
tema, der denne gang er valgt i sidste øjeblik i et 
anfald af panisk klarsyn eller momentan kollaps. 
Emnet er dystopi. 

For dem der ikke ved det er det et oldgræsk ord, 
der betyder ”dårligt (dys) sted (topos)” og betegner 
negative fremtidsvisioner. Det modsatte hedder 
eutopi, hvoraf den kvikke læser sikker har regnet 
ud, at ”eu” betyder god på oldgræsk. Nu er emnet 
ikke helt grebet ud i luften, da SMiK (Studenter-
menigheden i København) i indre by har temaet 
dystopi i dette semester. Der er både litteraturstud-
iekreds og foredrag om emnet, som du kan se i vores 
program. 

I programmet og på vores Facebookside kan du se 
mere om alle de ting, vi laver. Der er et rigt udvalg 
af forskellige aktiviteter, hvor du er velkommen. Det 
er ikke dystopisk alt sammen. I min egen boldgade 
har jeg den traditionelle filosofiske svampetur d. 
28. september. Det plejer at være fornøjeligt, og 
her er selv den megen regn, der lige nu (mandag 
før deadline) vælter ned meget velkomment. Uden 
vand, ingen svampe. 

Desuden har jeg også igen mit laboratorium – sprog 
for tro. Det er et særligt tilrettelagt forum for en 
lille kreds, hvor vi fortroligt prøver at sætte ord 
på, hvad vi tror på, hvad betyder tro for os, hvad er 
lykke og andre lignende store spørgsmål. Ring eller 
skriv til mig, hvis du synes, det lyder spændende. 

Endelig skal jeg også nævne vores store studietur 
næste år. Den går til New York. Studieturene er 
altid utroligt spændende og sjove med studerende 
fra flere fakulteter. Og New York er uforlignelig. 

Udover alle de mange gode aktiviteter er der også 
altid mulighed for at få en samtale med mig eller en 
af de andre præster, hvis du har brug for det. Hvis 
der er noget, der nager eller plager, så kom med det 
samme, før det vokser sig ufremkommeligt stort.  

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
________________________________________

Studentergudstjeneste

Vi lægger stille og roligt ud med semesterets første 
studentergudstjeneste i Trinitatis Kirke ved Run-
detårn. Prædikant er dr. theol. Tine Reeh. Alle er 
velkomne.

Tid: fredag den 6. september kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Efterfølgende er der frokost i St. Kannikestræde 8. 
Det koster kr. 20 at spise med.

________________________________________

Studietur til New York

Næste efterårssemester kommer i høj grad til at 
handle om den store studietur til New York, og 
hvis du er interesseret, kan du begynde at spare op 

allerede nu.

Tilmelding og nærmere info hos akademisk medar-
bejder og studieturskoordinator Annette Davidsen: 
davidsen@hum.ku.dk

Tid: 30. september-8. oktober 2014
Sted: New York
Pris: kr. 8.100. Depositum (kr. 2500) skal indbetales 
senest 1. april 2014 på konto: 9860 8929703716.

________________________________________

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du 
kan være anonym. Du bliver ikke registreret.

Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger 
som bryllup og dåb.

Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Tag et internationalt klinikophold i Danmark

På Hvidovre og Hillerød Hospital er der på de gynækologisk/
obstetriske og pædiatriske afdelinger igangsat et 3 årigt projekt, 
der kan styrke din internationale profil.
 
Forløbet er på engelsk. Holdene består af 50% internationale og 
50% danske studerende. 

Du vil komme til at arbejde sammen med internationale stu-
derende i dyader, bestående af én international og én dansk 
studerende. I forbindelse med patientkontakt forventes du at 
oversætte for den internationale studerende, så vedkommende 
også hver dag kan få direkte patientkontakt.

Eksaminerne er på dansk for de danske studerende.
Efter endt forløb på gynækologisk-obstetrisk afd. og pædiatrisk 
afd. får du et bevis på 10 ugers "Internationalisation at home".

I forbindelse med projektet er der afsat ekstra ressourcer på 
afdelingerne, og du vil være i tæt kontakt med de kliniske 
lektorer.
Du kan komme på det engelsksprogede hold på rul 1 og 3 
på enten Hvidovre eller Hillerød Hospital i foråret 2014.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kon-
takte Suzanne Andersen, Sektion for Internationalisering
(suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).

studietilbud
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Ny revideret udgave af
Histologi kompendium

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

Kompendiet følger samme kapitelstruktur som 
Genesers histologi, og undervejs henvises 
der til figurer i bogen. Desuden indeholder 
kompendiet en spotvejledning til almen- og 
specielhistologi. 

Brug kompendiet parallelt med undervisningen,  
   når du skal læse op til eksamen og senere
     hen til genopfriskning i forbindelse med de 
      kliniske fag.

       De tre forfattere bag kompendiet har læst 
     medicin på KU, og de har alle tre undervist i 
    histologi.

Kr. 295,-
(vejl.)

300 sider

Granulocytlaboratoriet, Rigshospitalet, søger 
studentermedhjælper til laboratoriearbejde og 
dyreforsøg. 

Vi tilbyder et spændende og anderledes studiejob med stor fleksibilitet, der vil 
give indsigt i arbejdet med forsøgsdyr og basale laboratorieteknikker indenfor 
medicinsk forskning. 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i genotypning af wildtype og knockout mus 
som skal indgå i planlagte forsøg. Dette medfører oplæring i PCR teknik og 
gelelektroforese samt tolkning af resultater.  Arbejdsopgaverne vil yderligere 
bestå i at monitorere trivselsniveauet hos mus inficeret med Klebsiella 
pneumonia. I vores laboratorium arbejder vi med genetisk modificerede mus 
som på baggrund af deres genotype er mere modtagelige for infektionen. For at 
undgå unødvendig lidelse hos forsøgsdyrene skal de i perioder observeres hver 
4. time. Der kan også blive mulighed for at assistere ved udtagelse af organer 
ect. Ansættelsen tilbyder en unik mulighed for at stifte bekendtskab med 
lægevidenskabelig grundforskning og in-vivo sygdoms modeller.

Vi forventer at kunne tilbyde ca. 6 timers arbejde ugentligt fordelt over to dage 
ifm genotypning. Når man er blevet oplært vil man selv kunne tilrettelægge sit 
arbejde og både dag- og aftenarbejde er muligt.  I perioder vil vi køre dyreforsøg, 
hvor man skal være på tilkald til at kunne monitorere musene - lidt a la `muse-
FADL´.  I disse perioder kan arbejdstiden overskride de 6 timer.
I henhold til HK-overenskonst Trin 12 vil man blive aflønnet som 
studentermedhjælper til 122,89 kr/time.

Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende der er interesseret i 
laboratoriearbejde og in-vivo dyremodeller. Vi forventer at du kan arbejde 
selvstændigt, omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Da arbejdet indbefatter 
håndtering af mus, er det naturligvis en forudsætning at man er indstillet på 
dette. Laboratorieerfaring fra bl.a. 2. og 4 semester er en fordel. 
Du skal kunne indgå i et ambitiøst og aktivt forskningsmiljø hvor grundighed, 
faglighed og kollegialitet er essentielt. 

Motiveret ansøgning bedes sendt til 

Læge, PhD studerende
Sara Dahl
Granulocytlaboratoriet, Rigshospitalet.
e-mail: sara.dahl@regionh.dk
tlf. 61 66 03 99

2 medicinstuderende til forskningsår på Hillerød 
lunge og infektionsmedicinsk afdeling 

På Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling har vi startet et stort forskningspro-
jekt omkring pneumoni, hvor vi undersøger forholdene omkring diagnostik og 
behandling af pneumoni, en af de største infektionssygdomme i Danmark.  Vi 
samarbejder med center of Excellence for Community Acquired Pneumonia 
(CAPNETZ) i Tyskland og undersøger her forhold som antibiotika resistens 
mikrobiologisk ætiologi, behandlings out-come mv. i hele Europa og vi planlæg-
ger 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 dataanalyse. 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 sygplejer-
ske forskningsmiljø. I vil komme til at arbejde tæt sammen os alle i forsknings-
gruppen og klinikken. 

Lønnen vil være delvist dækket og øvrige udgifter søger vi i fællesskab.
Ansøgningsfristen er 10 september 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
 

annoncer
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 Kursus i ryg- og ledundersøgelse

Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) – Rigshospitalet 
Mandag d. 07. oktober 2013 kl. 9.00 – 15.00
Teilumbygningen, afsnit 5404 - auditorium E 

TILMELDING
Tilmelding til Rita Dalhammer senest d. 27.09 2013 - rita.dalham-
mer@regionh.dk

Deltagelse i kurset kræver bestået bacheloruddannelse (dvs. fra 1. 
semester kandidat).

BESKRIVELSE
Kurset i ryg- og perifer ledundersøgelse er et hands-on kursus, hvor 
undersøgelse af ryg og perifere led gennemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reumatolog. I vil i grup-
per på to skulle undersøge hinanden. Det betyder, at du skal være 
klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientin-
struktører. En patientinstruktør er en patient, der er certificeret 
til at kunne undervise i ledundersøgelse og i dagligdagen med gigt. 
Patientinstruktørerne bruger deres eget liv og egne led som eksempel. 
Du får derfor mulighed for i mindre grupper dels at undersøge led 
med gigtforandringer, dels at høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en professionel 
undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERE
Reumatolog Karen Lisbet Faarvang 
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Rita Dalhammer. tlf. 3545 5408

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen samt reumatologerne Karen Lisbeth 
Faarvang, overlæge på Frederiksberg Hospital og Kirstine Amris, privatpraktiserende speciallæge

"Trying to locate a medical student named Sebas-
tian who did an internship year in Tel-Aviv, Israel. 
Contact with him was lost after his return to Co-
penhagen last winter. Lack of contact information 
made it impossible to locate his threw University 
administration, this is a last ditch attempt to 
locate a friend. If you have any information please 
contact me at: I.platfus@gmail.com.

sincerely,
Eli Lurie

STUD MED SØGES TIL SEKRETÆR-JOB
I LÆGEPRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG
 
I september og oktober måned.
Arbejdstid:
Mindst kl 9-12 tirsdag, torsdag og fredag,
men meget gerne mere og
f ex mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl 8-14. 
Onsdag kl 14-16.
 
Arbejdet kl 9-12:
passe kliniktelefonen,
forny recepter,
give prøvesvar,
tidsbestilling. 
 
Hvis du arbejder mere end kl 9-12:
vil der yderligere være
tage blodprøver, halspodninger, fjerne suturer,  
give vaccinationer, oprette svangrejournal, lunge-
funktionsundersøgelse, døgnblodtrykning
blodtrykskontroller  
 
Løn 140 kr pr time (+feriepenge)

Henvendelse
Praktiserende læge
Anne Marie Rytter
Rathsacksvej 4
1862 Frederiksberg
Tlf 26250404
efter kl 16.

annoncer

SUNDDAGEN 2013 - 28. SEPTEMBER
Den 28/9 gentager vi succesen og afholder igen i år et helt spektakulært og vidunderligt arrangement for ALLE SUNDs STUDERENDE!

Denne gang afholdes festen på TAP1 hallen - og festen kan rumme op mod 6.000 studerende!

Fra kl. 17.00 starter dagen med faglige arrangementer, som interesserer alle kloge hoveder på HELE fakultetet, en markedsplads 
med boder, hvor basisgrupperne kan fortælle om alt det fede de laver.  

Senere på aftenen kl. 20.00 er der fest. Oplev eksempelvis revy fra de forskellige studieretninger og spandevis af koncertoplevelser! 
Spilleplan følger, og det bliver STORT! 

Følg updates på facebook eventet "SUNDdagen 2013" her vil det også være muligt snarligst at købe billet til arrangementet.

SUNDdagen 2013 - 28 september 

Den 28/9 gentager vi succesen og afholder igen i år et helt spektakulært og vidunderligt arrangement for 
ALLE SUNDs STUDERENDE! 
Denne gang afholdes festen på TAP1 hallen - og festen kan rumme op mod 6.000 studerende! 

 
Fra kl. 17.00 starter dagen med faglige arrangementer, som interesserer alle kloge hoveder på HELE 
fakultetet, en markedsplads med boder, hvor basisgrupperne kan fortælle om alt det fede de laver.   

Senere på aftenen kl. 20.00 er der fest. Oplev eksempelvis revy fra de forskellige studieretninger og 
spandevis af koncertoplevelser! Spilleplan følger, og det bliver STORT!  

Følg updates på facebook eventet "SUNDdagen 2013" her vil det også være muligt snarligst at købe billet til 
arrangementet. 

Lucy Love til SUNDfest 2012 
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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.

PIT HOLDER INFOMØDE
PIT holder infomøde mandag d. 9. september 
kl. 16 i Store Mødelokalet.  Kom og hør en 
tidligere udsendt fortælle om sit ophold, og find 
ud af hvordan du kan komme af sted med PIT! 
Der vil være kaffe og kage. 

Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en 
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT 
(Praktikant i Troperne) noget for dig. PIT arran-
gerer kliniske ophold der består af 3-6 måneders 
klinik på et mindre hospital i Afrika, Indien eller 
Filippinerne. 

Vi glæder os til at se dig! 

Med Venlig Hilsen 
PIT

PIT HOLDER INFOMØDE
PIT holder infomøde mandag d. 9. september kl. 16 i Store Mødelokalet.  Kom og hør 
en tidligere udsendt fortælle om sit ophold, og find ud af hvordan du kan 
komme af sted med PIT! Der vil være kaffe og kage.

Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis gerne vil kombinere dit 
medicinstudie med en udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT 
(Praktikant i Troperne) noget for dig. PIT arrangerer kliniske ophold der består 
af 3-6 måneders klinik på et mindre hospital i Afrika, Indien eller Filippinerne. 

Vi glæder os til at se dig! 

Med Venlig Hilsen 
PIT

PIPPI Infomøde
Onsdag d. 11/9 kl. 16:30, Store Mødesal
 
Er der en børnelæge gemt i dig eller har du bare 
lyst til at høre lidt mere om hvad specialet går 
ud på? PIPPIer en lille hyggelig basisgruppe for 
pædiatriinteresserede medicinstuderende. Vi 
arrangerer spændende oplæg og kurser hvert 
semester. Onsdag d. 11/9 holder vi et infomøde 
om basisgruppen, hvor du kan høre mere om 
semestrets program.

Derudover vil Sophia Dettner fortælle om 
hvordan hun kom i gang med prægraduat forskn-
ingsår indenfor pædiatri.

Vi glæder os til at se jer til kaffe og kage.
http://pippikbh.wordpress.com/

Kunne du tænke dig at få en pause 
fra bøgerne og kedelige forelæsninger, 
men samtidig lave noget fagligt 
relevant? Så er panums mest sexede 
basisgruppe lige noget fra dig!
Sexekspressen er et gruppe der 
tager ud og laver seksualundervisn-
ing i folkeskoler 7.-10. Klasse. Dette 
betyder en hel dag, som går med 
sjov, lege og grundig undervisning i 
anatomi, kønssygdomme, prævention, 
kærlighed, grænser, den første gang, 
homoseksualitet og meget mere.
Om du lige er startet på 1. semester el-
ler suser igennem kandidaten er fuld-
stændig ligegyldigt. Alle er velkomne 
og vil gennem Sexekspressen interne 
undervisning blive uddannet som 
højkompetent sexpert.
Sexekspressen byder derudover på 
hyggeligt samvær med andre studer-
ende på tværs af semestretrin - 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 Sexek-
spressens 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 månedsmø-
det være valg til følgende poster:

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

INTRO TIL GYN-OBS SPECIALET OG 
FORTÆLLINGER FRA EN KLINIKERS ARBE-
JDSLIV VED ANETTE TØNNES PEDERSEN

Mandag d. 23.9  kl. 17-19, Store Mødesal 

Kom til semestrets første GO møde og få inspira-
tion til gyn-obs-specialet ved overlæge Anette 
Tønnes Pedersen. Hun vil fortælle om sin karri-
ere som gynækolog og sit engagement i Maternity 
Worldvide og Sex & Samfund. 
Efter oplægget holder vi månedsmøde hvor alle 
er velkomne.

Vi glæder os til at se jer!

Skal du rejse i efteråret og efterlader du en tom 
bolig i KBH, som du gerne vil tjene lidt penge på?  
SÅ SE HER! 

Eller har du blot et ekstra værelse for tiden, som 
du kunne tænke dig at leje ud? Så se endnu mere 
her!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en peri-
ode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor ikke 
være så generøs at leje den ud til en medicinstu-
derende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig 
med at du tjener lidt cash- helt præcis 1600 dan-
ske kroner per studerende, i en måned. 

Fordelene er:
1. En udenlandsk roommate i en periode
2. Du lærer en ny kultur at kende
3. Du får endnu en facebook-ven
4. Du får mulighed for at forbedre dine sprog-
kundskaber
5. Du tjener penge på det!

Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig til to udenlandske medicin-
studerende i perioderne:
- 29. september til 26. oktober
- 3. november til 30. november

De eneste krav der er, er at den udenlandske 
studerende skal have:
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken
Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes 
afgang, så vi er sikre på, at lejligheden forlades i 
god stand.

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er 
superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så 
skynd dig og skriv til bolig.exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange - 
København
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OPLÆG: Livet som yngre radiolog
Radiologi bliver mere og mere pop-
ulært og specialet 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, rønt-
genafdelingen (indgang 7A, konfer-
encerummet på repos, 2. sal).

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

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

Så afholder Studerendes Anæstesi-
ologiske 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 
hjertestop 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 undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke 
medlem endnu så skynd dig at blive det på 
www.sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetaling på 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 eft-
er først-til-mølle. Tilmelding åbnede d. 
23 august og skal ske inde på hjemmes-
iden www.sats-kbh.dk

SATS afholder oplæg om
Valgfrit Klinisk Ophold på Akutlægebilen
med Søren Loumann Nielsen, Leder af Akutlægebilen i Cityområdet
d. 18/9 kl 16.10
på Hovedbrandstationen lige bag ved Københavns Rådhus.

Der er plads til 16 SATS-medlemmer denne aften og tilmelding foregår via http://sats-kbh.dk/oplaeg-
om-vko-hos-akutlaegebilen/ efter først-til-mølle-princippet d. 1/9 kl. 16.00.
Til info skal det nævnes at folk på kandidatdelen nok får mest ud af foredraget.
Det koster gratis!!

Kom præcis til tiden, da vi skal lukkes ind ad porten i samlet flok - dvs. hellere kom lidt for tidligt end lidt 
for sent ;)

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

- og vil du gerne have over 150 nye venner?

Så skulle du ta' og komme til introduktion til 
studenterklubben/husgruppen en af de flg. dage:
 mandag d. 9/9 kl. 15:30
 mandag d. 16/9 kl. 15:30

Efter introduktionen kl. 15:30 vil der kl. 16:00 være 
mandagsmøde med alle de nuværende medlemmer af 
studenterklubben. 
Efter mødet vil der være fællesspisning og aftenen 
vil ende i en lille festivitas hvor man rigtig kan lære 
hinanden at kende.

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.

LAAAANG FREDAGSBAR
Tid: d. 6. sept. kl. 1100 til kl. 2359

Den første fredag i hver måned er der Laaaaang 
fredagsbar. Det er en fredagsbar der starter kl. 11 
og slutter kl. 2359.
Til den første lange fredagsbar i hvert semester kan 
man kun komme ind hvis man har gyldigt studiekort 
eller et optagelsesbrev med tilhørende billed ID. 
Fredagsbaren er en god mulighed for at få en tidlig 
brandert og efter fredagsbaren lukker så kan man jo 
eventuelt tage videre i byen.
Det er svært at forudsige om hvornår der kommer kø. 
I den gamle studenterklub kom der kø tidligt (omkring 
kl. 12:00) til denne første fredagsbar, men det er svært 
at forudsige nu når der kan være 200 flere personer 
(før var det 300 nu er det 500).

SEMESTERSTARTSFEST
Tid: d. 14. sept. kl. 2100 til d. 15. sept. kl. 0400

Semesterstartsfesten er en regulær fest for at skyde 
semestret igang. Det er en fest for alle de festlystende 
medicinstuderende på Panum. 

Det er en billetfest og hver billet koster kr. 
30. Billeterne kan købes i ugen op til festen i 
Studenterklubben. Hvis der ikke bliver solgt nok 
billeter til medicinstuderende vil der senere på ugen 
blive åbnet for salget for venner.

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

Datoer for fester i Studenterklubben:
Der er kommet en forespørgsel på hvilke krydser man 
skal sætte i sin kalender omkring for at kunne være 
med til alle arrangementer i studenterklubben:

• 6. sept. kl. 1100 til kl. 2359

LAANG FREDAGSBAR 
• 14. sept. kl. 2100 til 15. sept. kl. 0500

SEMESTERSTARTSFEST
•	4.	okt.	kl.	1100 til kl. 2359

LAANG FREDAGSBAR
• 24. okt. kl. 1100 til 27. okt. kl. 0700

69-TIMERSBAR
•	1.	nov.	kl.	1100 til kl. 2359

LAANG FREDAGSBAR
•	6.	dec.	kl.	1100 til kl. 2359

LAANG FREDAGSBAR

STUDENTERKLUBBEN
Af: Markus/PR-studklub

Hvor er indgangen til den nye 
studenterklub?

Vil du stå i bar til fredasbarer 
og lignende arrangmenter?

Hvad går de næste arrange-
menter ud på?
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Russerne kommer
Mens dette læses, er FADL København i fuld gang 
med at byde de nystartede russere velkommen i 
FADL-huset på Blegdamsvej 26. 

Hvert russerhold får udleveret semesterstartshæftet, 
forsikringspapirer og en lille velkomstpakke med an-
dre spændende medlemstilbud fra FADL København. 

På billederne ses de nyslåede medlemmer samt 
repræsentanterne fra FADL København i gang med at 
introducere til fagforeningen.

Hvad ville du gøre hvis du kunne 
bestemme over FADL?
Nu har du chancen for at leve din drøm ud. FADL 
København inviterer dig til at stille op til repræsent-
antskabet, som er foreningens øverste myndighed. Vi 
afholder i den anledning to informationsaftener om 
valget til repræsentantskabet. 

Skulle du have lyst til at stille op til valget skal vi have 
modtaget en opstillingsblanket fra dig senest tirsdag 
d. 24 september. Denne og meget mere bliver du 
introduceret til på vores to informationsmøder. Mød 
derfor op enten: 

Torsdag d.12.september kl.17.00 i forhusets 
mødelokale eller 

Onsdag d.18.september kl.17.00 i forhusets 
mødelokale.

 FADL København byder til begge arrangementer på 
en vand og lidt snacks.

Tilmelding til FADLs lægevikarkurs-
er lukker snart
På torsdag den 5. september lukkes der for tilmelding 
til FADLs lægevikarkurser. Herefter fordeles plad-
serne efter lodtrækningsprincippet. Skulle der være 
nogle pladser ledige – åbnes vi op igen i uge 38. Læs 
mere på ww.fadl.dk --> For medlemmer --> Kurser --> 
København 
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Nye 
studerende 

se her!
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Ordinær generalforsamling i FADL København

Fredag den 11. oktober 2013 kl.17.00 i studenterklubben på Panum Instituttet 

Dagsorden: 1. Valg af dirigenter

 2. Valg af referenter

 3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

 4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

 5. Beretning fra forlaget

 6. Beretning fra Københavns Vagtbureau (KVB)

 7. Forslag til drøftelse

 8. Lovændringer

 9. Valg af kritiske revisorer og revisorsupleanter

 10. Afslutning af valghandling

 11. Eventuelt, herunder fri debat

Efter Generalforsamlingen byder FADL København på lidt mad, drikke og musik

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00
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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

1212

DET ER NU MULIGT AT TAGE FADL-VAGTER PÅ 
SLAGELSE SYGEHUS

Det er besluttet at fra den 1. september 2013 er det FADLs Vagtbureau i Køben-
havn som skal dække vagter på Slagelse Sygehus.
Når man arbejder i Slagelse er dagtimelønnen 140,73 kr. (inkl. pensionsbidrag) 
og tilsvarende aften/nat taksten 151,97 kr.  Der ydes en times betalt transport 
fra København til Slagelse og tilsvarende retur samt transportbetaling på i alt 
236 kr. pr vagt.

Vagterne er typisk på de 
medicinske afdelinger og 
vi vil gerne høre fra Jer, som 
kunne tænkes at tage vagter 
på Slagelse Sygehus.

ALMEN PRAKSIS I SØBORG
Praksis i Søborg har brug for en vikar for lægesekretær/sygeplejerske                   
       Fra den 14.oktober 2013

Arbejdstider:
•	 6-12	timer	fordelt	på	2-4	dage	pr.	uge
•	 Mandag	–tirsdag-torsdag	kl.	09-12
•	 Onsdag	kl.	15-18

Arbejdsopgaver: 
•	 Arbejdsopgaverne	består	af	 telefonpasning,	 tidsbestilling	
pr. telefon og mail; modtagelse af patienter, sygeplejeopgaver som 
vaccination, blodtrykskontroller, målinger af INR, blodsukker, hgb. 
m.m. efter kvalifikationer og andet forefaldende arbejde f.eks. vask 
af instrumenter, pakning af prøver o.lign. 

Krav:
•	 Helst	højt	semester
•	 Gerne	have	kendskab	til	computersystemet	med	ikke	noget	
krav.
•	 Medlemskab	af	FADL
•	 Min.	200	SPV	timer
•	 Gyldigt	akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 30. september 2013 kl. 10 Via www.fadl-
vagt.dk	–	for	medlemmer	–	ledige	hold	–	hold	”Læge	Carl	Blochs	Alle”

A N N O N C E R
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

vagtbureauet

 
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) 
    



1414 14

A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

14vagtbureauet
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

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

Hej Mille! 
Jeg håber du har 
haft en god som-
mer - Jeg hører, 
at du har fået 
barn?

Nej, det er en 
misforståelse - Jeg 
har fået *garn*

Nååååårh, 
hvor er den 
sød!!

Ja, ikke? 
Han hedder 
Stoffer

Skal du ikke snart 
amme Stoffer?

basisgrupper

SCOREBOGEN 2013
Husk en 50'er og et smil!

Betal med MobilePay ved fototagning 
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 forsinkel-
ser!

Alle opgivne tider er ca. tider. 

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@scorebo-
gen.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   

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 taget 
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.sep-
tember

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 modtager.

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

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræbe 
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


