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

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER
  Dennis har føsselsdag, og det har han jo, og det er i dag!
  PiPPi infomøde, se s. 16

Torsdag: MIRA oplæg: livet som yngre radiolog, se s. 17
  Infomøde om FaDLs repræsentantskab, se s. 7

Fredag: Erik leger med tøris
  Held og lykke 9. semester
  

Lørdag: SEMESTERSTARTSFEST!! Se dog forsiden, fool!

Søndag: Nogle har tømmermænd, andre er stadig unge

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PIT månedsmøde kl. 17, se s. 17

Tirsdag: 1 uges jubilæum for Milles IKEA tur

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

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
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.aks-kbh.dk

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
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Sofie, 3. semester

Jeg vil gerne fremhæve, at det ikke var specielt fedt 
at stå i kø i 2½ time i fredags til fredagsbaren og 
stadigvæk ikke komme ind. Bortset fra det, synes jeg 
den er super fed.

Linn, 6. semester

Jeg kan meget godt lide, at det er lidt større end den 
forrige klub. 

Mette, 6. semester

Jeg synes den nye studenterklub er mega fed, og det 
var en rigtig god fredagsbar i fredags.

Laura Schmidt Hansen, 4. semester

Jeg synes den nye studenterklub er blevet rigtig flot 
især store bar er meget... altså det går meget hurti-
gere, ihvertfald i fredags, også helt klart pigetoilet-
terne - der er kommet mange flere. Så er det også 
godt, at vi stadig har atriumgården.

Rasmus, 3. semester

Jeg kan rigtig godt lide udeområdet og den større bar 
og at der er plads til et dansegulv. Det kan jeg rigtig 
godt lide, og så synes jeg generelt bare den er dejlig, 
lidt mørk men dejlig

Tobias Stripp, 4. semester

Altså jeg synes den er ekstremt svedig. Da jeg først 
så den, mindede den mig lidt om en svedig natklub et 
eller andet sted inde i byen. Jeg er helt vild med det 
her farverige halløj inde under pladerne foran baren, 
det er jeg nede med.

Andrés Fritzbøger, 5. semester

Jeg synes det er et rigtig flot layout, men jeg savner 
altså lidt det hyggelige hjørne, hvor man kan sidde ned 
og chille som man kunne i den gamle. Jeg er sgu blevet 
for gammel det her disco-dasco. Det kunne være læk-
kert, hvis der var et bodegahjørne. BODEGAHJØRNE, 
det er det I skal. Det tror jeg godt man kunne sælge 
til folk!

Adam Femerling, 9. semester

Jeg synes den er super, jeg kan især rigtig godt lide 
den nye store bar og det nye anlæg, som scenen har 
fået - funktion one - det spiller rigtig lækkert. Så er 
der måske ting, der ikke er ligeså godt. Det er en lidt 
mere aflang klub, det er lidt svært at komme igennem 
oplevede man til sidste fredagsbar, men det skal vi nok 
få løst, det er jeg helt sikker på.

Thomas Aaen, 9. semester

- Jeg synes at den nye studenterklub er rigtig rigtig 
nice. Jeg synes den er flot, og jeg kan gode lide den 
måde den er indrettet på. Jeg ved der er mange, der 
snakker om, at den er lidt for mørk, men jeg kan 
sådan set godt lide den.

af Jonas/MOK-red

Så blev det igen mandag, og hvad er bedre at foretage sige på en mandag end at gå ned i klubben og høre de hungrende, kaffedrikkende, pensumterpende, gullerødder 
på læsesalen gnaskende og til evig tid overspringshandlende medicinstuderende om, hvad de egentlig synes om den nye klub, som de lige har været til fredagsbar i.

Her er, hvad tilfældige forbipasserende havde på hjertet:

MOK til fredagsbar

Omend det ikke var den første fest i den nye klub, så var 
det dog den første fredagsbar på dette semester i den nye 
klub, og som forventet var MOK på pletten til at konversere, 
charmere, genere og alkoholisere. MOKs udsendte ankom på 
scenen lidt tidligere end gennemsnittet; med en durum i den 
ene hånd og en reservedurum i den anden, var jeg klar til at 
indtage den nye klub. At jeg ankom allerede kl. 13.00 gjorde, 
at jeg let kunne komme ind, da der endnu ikke var så meget 
som tilgang til den kødannelse, der senere blev fredagsbarens 
største problem.

En halvlang sti leder ned til klubbens indgang tjener til at 
bygge min ekstreme forventning til studiets nye slaraffenland 
op. Desværre ligger denne sti ved siden af StudieServiceCent-
er, og mine erindringer om deres unikke service lægger en 
dæmper på stemningen. Jeg når ned til indgangen af klubben 
og hilser på de tre af mine venner, der sidder der. "Arh fuck, 
kommer du også i aften?" siger den ene af dem. Den anden 
noterer, at der nu er endnu en i klubben, mens den tredje 

kigger på mig, rejser sig uden et ord og forlader fredagsbaren 
for ikke at komme tilbage. Jeg smutter ned ad trappen fra 
indgangen til den egentlige klub; trappen ned med oven-
lysvinduer får mig til at tænke på de bedre af de Berlinske 
natklubber, jeg har været på, og jeg er allerede positivt stemt 
over klubben.

MOK-trick: Lige til venstre for den egentlige, underjordiske 
indgang til klubben, kan man gå lidt bagom, så man faktisk 
står UNDER trappen i ly fra udspionerende øjne. Nu vil vi jo 
ikke bestemme, hvad I skal bruge dette diskrete og private sted 
til, men der er der da visse oplagte muligheder...  Man kunne 
jo f.eks. invitere en sød pige derom, sweet talke hende og så 
bryde sammen pga. ens påtagede selvtillid, ens manglende 
sociale kompetencer og det, at ens far ikke elsker en.

Når man herfra kommer ind i selve klubben herfra, ser 
man først indgangen til herretoilettet, der fortjener en lille 
kommentar, for det er vanvittigt nice nu! Pissoiret er nu 
bredt nok til at fire fyre komfortabelt kan stå akavet ved 
siden af hinanden, mens de prøver ihærdigt på ikke at stirre 

på hinanden genitalier og forsøger at slappe nok af til at 
tisse. Desuden er der FEM (!!!) nye toiletbåse, som mændene 
selvfølgelig ikke får lov at bruge til en fredagsbar, da pigerne 
altid mangler toiletter. Dette er til glæde for exhibitionistiske 
mænd ved pisrenden (dem alle, når de er fulde).

Jeg har nu ti linier tilbage at gøre godt med, så lad mig 
påpege resten nøgternt: Store Bar er lækker, åben og med 
plads til både barpersonale, glade kunder og - i hvert fald i 
fredags - suveræn betjening. Gulvet ved siden af fik hurtigt 
funktion som dansegulv for de festglade horder, men bliver 
det for varmt, er Atriumgården lige ved siden af: Den var 
øjensynligt fredagsbarens mest populære sted.
I den anden ende af den nu ret aflange klub er der Lille Bar, 
en fed scene og et stort dansegulv.  Alt i alt er faciliteterne 
ekstremt flotte, store og generelt lækre. Det eneste den gamle 
og gnavne mand, jeg er, kunne savne, er det lidt kummerlige 
- men hyggelige sofaparti i siden af dansegulvet i den gamle 
klub. 
- af Simon/MOKred
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Varsling af lovændring
FADL København er gået i gang med at lave en ny drift-
saftale med Region Hovedstaden og Region Sjælland. I 
denne proces ændrer vagtbureauet status til fremover 
at blive en selvejende institution med nye vedtægter og 
et nyt navn: Den selvejende institution FADLs Vagtbu-
reau København. (I det følgende forkortet KVB).
Fordi KVB nu får en helt ny status, skal FADL Køben-
havn have ændret sine love. Det er på Generalforsam-
lingen fredag den 11. oktober dette vil foregå.
Det er disse lovændringsforslag, du kan se i kolonnerne 
nedenfor.
I korte træk drejer lovændringerne om følgende to 
forhold:
1. KVBs øverste myndighed er fremover KVBs egen 
bestyrelse. En bestyrelse, der sammensættes af FADLs 
øverste myndighed, repræsentskabet, og som er iden-
tisk med FADL Københavns egen bestyrelse. Dette skal 
præciseres i FADL Københavns love. Derfor foreslås et 
nyt afsnit med overskriften ”Bestyrelsen i Vagtbureauet”
2. Skulle vi komme ud for en dramatisk ændring 
af KVB, f.eks. en opløsning, så skal FADL København 
naturligvis inddrages. Bestyrelsen foreslår, at General-

forsamlingen involveres i sådan en proces. Dette 
skal præciseres i lovene. Derfor foreslås et nyt afs-
nit med overskriften ”Lovændringer og opløsning af 
vagtbureauet”
Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til 
lovændringerne, håber vi, at du vil møde op til 
vores Generalforsamling , der foregår i Studenterk-
lubben fredag den 11.oktober kl.17

--- --- -- --- 
Forslag til KKF lovændringer til vedtagelse på Gen-
eralforsamlingen 11.oktober
Ifølge FADL Københavns love §13 stk.2 skal lovæn-
dringer forelægges bestyrelsen og offentliggøres i to 
på hinanden følgende numre af MOK.
Venstre kolonne viser de nuværende formuleringer. 
Højre kolonne viser bestyrelsens konkrete æn-
dringsforslag.
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på 
www.fadl.dk ->  Københavns Kredsforeningen -> 
Foreningens vedtægter.

Gældende formulering i KKF-love
Det nuværende afsnit 4; BESTYRELSEN, bibeholdes med 
undtagelse §11A, der erstattes af 
Nyt afsnit 5.

§ 11A. Bestyrelsen er højeste myndighed for FADLs 
vagtbu¬reau i Køben¬havn.

§ 11A, stk. 2. Bestyrelsen ansætter vagtbureauets direktør.

§ 11A, stk. 3. Det påhviler Bestyrelsen at sikre, at der 
udarbejdes skriftlige retningslinier for hvordan der skal 
administreres, hvis der fra vagtbureauets side iværksættes 
vagtbinding eller andre af de foranstaltninger, der er 
hjemlet mulighed for i § 3, stk. 4 i vagtbureauets statutter. 

Ændringsforslag KKF
Det nye afsnit 5 får følgende formulering:
AFSNIT 5 - BESTYRELSEN I VAGTBUREAUET

§ 11 A. FADLs Vagtbureau København er en selve-
jende institution, hvori det oprindelige FADL’s 
Vagtbureau København fra 1964 er fusioneret ind.

§ 11 A stk. 2. Den selvejende institution øverste 
myndighed er bestyrelsen, hvortil FADL Køben-
havns Kredsforening vælger 7 bestyrelsesmedlem-
mer og 3 suppleanter.

§ 11 A stk. 3. Repræsentantskabet for FADL Køben-
havns Kredsforening vælger på efterårsrepræsent-

Kredsforeningen 1515kredsforeningen 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!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig 
godkendelse i KKR.

§ 11A, stk. 4. Det påhviler Bestyrelsen at udarbejde 
retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, 
der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således 
at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de 
SPV-ere, der arbejder i hold, og én samlet pulje for de 
VT-ere, der arbejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge 
disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

§ 11A, stk. 5. Bestyrelsen er appelinstans ift. de dis-
ciplinære forholdsregler, som vagtbureauet efter § 3, 
stk. 3 i vagtbureauets statutter kan fastlægge overfor 
medlemmerne.

antskabsmødet, det første efter den ordinære gen-
eralforsamling, 7 bestyrelsesmedlemmer (og 3 sup-
pleanter) der samtidig er bestyrelsesmedlemmer (og 
suppleanter) valgt jf.§ 9 stk.3, d)

§ 11 A stk. 4. Bestyrelseshvervet kan til enhver tid 
fratages af repræsentantskabet, når et flertal stem-
mer for et forslag herom efter at spørgsmålet har 
været optaget på dagsordenen på et repræsentant-
skabsmøde. Bestyrelsesmandatet mistet derved også i 
Københavns Kredsforening.

§11 A stk. 5. Senest på det førstkommende 
repræsentantskabsmøde efter et eller flere besty-
relsesmedlemmer er frataget deres hverv vælger 
repræsentantskabet nye bestyrelsesmedlemmer (og 
suppleanter). 
§ 11 A stk. 6. Ønsker et bestyrelsesmedlem at 
fratræde sit hverv indtræder en suppleant i den ræk-
kefølge de er valgt med mindre repræsentantskabet 
beslutter en anden sammensætning af bestyrelsen 
efter at et forslag herom har været optaget på dag-
sordenen.

Det nuværende afsnit 5; GENERALFORSAMLINGEN 
bibeholdes og bliver nyt afsnit 6

§ 12. Ordinær Generalforsamling, der afhol¬des 
i oktober, indkaldes fø¬rste uge i september ved 
opslag i MOK. På denne af¬læg¬ger Bestyrelsen 
beret¬ning om fore-nin¬gens virk¬som¬hed og 
fremsætter evt. for¬slag til drøftelse. Samtidig med 
ind¬kal-del¬sen ud¬sendes dag¬sorden samt evt. 
vedtægtsæn¬dringsfor¬slag.

§ 12, stk. 2. Den ordinære Generalforsamling 
kan, så¬fremt for¬slag herom er optaget på dags-
or¬denen, ved¬tage at annul¬lere ud-skrivel¬sen 
af or¬dinært valg til Repræsentantskabet, så¬fremt 
valg til Repræsentantskabet har fundet sted mindre 
end tre måneder før afhol¬del¬sen af den ordi¬nære 
Generalforsamling, jf. § 8, stk. 4.

§ 12, stk. 3. Ekstraordinær Generalforsamling, der 
indkaldes med en uges varsel ved opslag på Panum 
og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes af Besty-
relsen og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens 

medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom 
med angivelse af hvilke emner og forslag, der ønskes 
behandlet.

§ 12, stk. 4. På General¬forsam-lin¬ger, hvor mindst 
50 med-lemmer giver møde, kan, hvor dette fin¬des 
på dag¬sordenen, ved simpel flertal vedtages, at der 
ud-skrives valg til Re¬præsen-tantskabet.

§ 12, stk. 5. Der kan kun stem-mes ved person¬ligt 
frem¬møde på Generalforsamlingen. 

§ 12, stk. 6. Der vælges to kritiske revisorer blandt 
kredsforeningens medlemmer. Genvalg kan finde 
sted. Revisorerne kan ikke samtidigt opstille til 
Repræsentantskabet.

Kredsforeningen
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Det nuværende afsnit 6 LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING 
AF KREDSFORENINGEN bliver nyt afsnit 7. 

§ 13. Forslag om ændringer af Kredsforeningens love skal 
altid være vedtaget på en Generalforsamling, inden ved-
tagelse i Repræsentantskabet kan finde sted. Forslag, der 
nedstemmes på en Generalforsamling, kan af Bestyrelsen 
forlanges gjort til genstand for skriftlig afstemning blandt 
Kredsforeningens medlemmer.

§ 13, stk. 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage love 
eller lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem Besty-
relsen, og som ikke har været offentliggjort i to på hinanden 
følgende numre af MOK eller på tilsvarende vis er bekendtg-
jort for medlemmerne.

Medlemmerne kan indtil 2 uger før en ordinær Generalfor-
samling indgive forslag til lovændring til Bestyrelsen. 

Ved ekstraordinær Generalforsamling kan medlemmer indg-
ive lovændringsforslag til Bestyrelsen indtil 4 dage før Gen-
eralforsamlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til 
behandling, offentliggøre dem i MOK eller på tilsvarende vis 
bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på 
Generalforsamlingen.

§ 13, stk. 3. Lovændringer skal godkendes af HovedBesty-
relsen.

§ 14. Beslutning om Kreds-foreningens opløsning kan kun 
træffes med 4/5 flertal i Repræsentantskabet på et dertil 
indkaldt møde og tillige på betingelse af:

1. at ekstraordinær Generalforsamling med simpelt flertal 
godkender, og
2. at Hovedforeningens hovedbestyrelse enstemmigt har 
godkendt, at Kredsforeningen opløses.

Såfremt opløsning heraf er besluttet, skal der samtidig dis-
poneres over foreningens midler ved Kredsforeningens 
nærmere beslutning.

§ 14, stk. 2. Beslutning om Kredsforeningens udmeldelse 
af Hovedforeningen kan kun træffes med 4/5 flertal i 
Repræsentantskabet på et dertil indkaldt møde, og tillige på 
betingelse af, at en ekstraordinær Generalforsamling med 
simpelt flertal godkender udmeldelsen.

Herefter indføres et nyt afsnit 8 med følgende 
formulering: 

LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING AF VAGT-
BUREAUET
§ 15. Forslag om ændringer af Vagtbureauets 
vedtægter jf. vedtægternes § 12.2 skal altid 
være vedtaget på en Generalforsamling, inden 
vedtagelse i Repræsentantskabet kan finde sted. 

§ 15, stk. 2. Generalforsamlingen kan ikke 
vedtage love eller lovændringsforslag, som ikke 
er forelagt gennem Bestyrelsen, og som ikke 
har været offentliggjort i to på hinanden føl-
gende numre af MOK eller på tilsvarende vis er 
bekendtgjort for medlemmerne. 

§ 16. Beslutning om Vagtbureauet opløsning 
kan kun træffes med 4/5 flertal i Repræsentant-
skabet på et dertil indkaldt møde og tillige på 
betingelse af: 
1. at ekstraordinær Generalforsamling med 
simpelt flertal godkender opløsningen 

Såfremt opløsning heraf er besluttet, skal der 
samtidig disponeres over foreningens midler jf. 
vagtbureauets vedtægter § 14. 3

Kredsforeningen
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Det nuværende AFSNIT 7; IKRAFTRÆDEN bliver til AFSNIT 9

§ 15. Disse love træder i kraft den 8. oktober 1980. Med 
æn¬dringer fra Ge¬neralfor¬sam¬lingerne 1981, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2008 og 2010.
Det foreslås at vedtægtsændringers ikrafttræden sker fra d.d. 
dog med dispensation således at vedtægter omhandlende 
antallet af suppleanter først træder i kraft i forbindelse med 
valg. Denne formulering frafalder automatisk og erstattes 
med ”2012” ved den ordinære Generalforsamlings afholdelse 
i oktober.

§15 ændres til §17

Kom til informationsmøde om valg til repræsentantskabet

Har du lyst til at stille op til repræsentantskabet?  Så har du nu chancen.
Senest den 24. september skal du aflevere en blanket til sekretariatet. 
Selve valget til repræsentantskabet foregår i ugen op til Generalforsam-
lingen, der som bekendt afholdes den 11.oktober kl.17.

Du inviteres til et informationsmøde om, hvad arbejdet i repræsentant-
skabet går ud på.

Informationsmødet foregår torsdag den 12. september kl. 17-18 og onsdag 
den 18. september kl. 17-18. Det foregår i FADL-huset på Blegdamsvej 
26, hvor FADL København byder på lidt snacks og drikke. 
Vel mødt, den 12. september eller 18. september.

Kredsforeningen 1515kredsforeningen 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!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

”For 
medicinstuderende 
kan basisbogen i 

diagnostiske fag helt 
sikkert anbefales”

Ugeskrift for Læger

”...anbefalelses-
værdig både til 

medicinstuderende 
og til de yngre læger”
Ugeskrift for Læger

Test dig selv 
med Quiz i 

medicin og kirurgi 
til iPhone og 

iPad

Hjemmeside 
med cases giver 
ekstra perspektiv 

på stoffet

SUNDdagen
 Vi gentager successen og afholder igen i år et helt spektakulært og vidunderligt arrangement for ALLE SUNDs STUDERENDE! 

 Konceptet er udviklet efter devisen: højere, større, vildere! 

Vi starter dagen med et fagligt arrangement, som vil interessere alle kloge hoveder på HELE fakultetet: 

SUND-loungen 
•	 Basisgrupperne holder workshop og præsenterer jer for hvad de kan tilbyde. 
•	 Forskellige forskere vil tale om deres respektive områder. 
•	 Udefra vil vi også få fint besøg af organisationer som arbejder inden for sundhed.

Efter det faglige indslag starter festen langsomt op! 

Det vil være muligt at købe billig mad! (Menu samt priser offentliggøres senere).
Umiddelbart efter mad vil et potpourri af SUNDs revyer præsentere deres bedske sketches! Puh ha, det vil du ikke gå glip af!
Sidst men ikke mindst vil et program af kompetente bands og DJs gå på kl. 21 for at underholde jer resten af aftenen! 

Barpriserne holdes nede i en 20 kroners bar, men hvis billetsalget er stort nok, vil priserne falde! 

Billetsalget er nu åbent!!! 
http://billetto.dk/sunddag2013

(Der er kun muligt at komme ind til festen med billet samt gyldigt SUND 
studiekort eller optagelsesbrev fra KU - vinterstartere). 

Følg med her på siden, så får du alle de seneste updates omkring talere og 
spilleplan - og inviter alle dine medstuderende NU, så vi er sikre på, at alle 
får sat et X i kalenderen!

Line-Up
•	 Eagger & Stunn
•	 When Saints Go Machine
•	 Jazz Malaika
•	 More to come...!

FØLG EVENTET PÅ FACEBOOK! Søg "SUNDdagen 2013".  
SUNDfest 2013 - Copyright Uniavisen.
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Speciale projekt
(Humanbiolog, Molekylær Biomedicin, Idræt)

Mitokondriefunktionen i human skeletmuskel
Mitokondriernes funktion vurderes ofte på deres 
respiratoriske evne, dvs. omsætningen af O2. 
Dette kan måles i et ”respirometer”. En anden 
måde at vurdere mitokondriefunktionen på, er 
ved at måle aktiviteten af de forskellige kom-
plekser som indgår i respirationskæden. Dette 
foregår ved ”klassisk” enzymanalyse. Ydermere 
hænger funktionen/aktiviteten ofte sammen med 
mængden af de forskellige komplekser. Mængden 
af komplekserne vurderes ved estimering af pro-
teinmængden vha. Western blot.

Hvorledes disse tre mål (respirometri, enzymak-
tivitet og proteinmængde) hænger sammen indby-
rdes er aldrig blevet undersøgt i sammenlignende 
undersøgelse – og slet ikke på mennesker.
Projektet skal belyse denne sammenhæng.

Den specialestuderende skal bl.a.: rekruttere 
forsøgspersoner; måle VO2max, kropskomposi-
tion (DXA scanning), vægt/højde. Medvirke til 
muskelbiopsier, selvstændigt udføre Western blot 
analyser, enzymanalyser og medvirke i respiro-
metriske målinger. 
Det hele skal ende med en videnskabelig artikel 
(og selve dit speciale!) hvori der redegøres for 
sammenhængen mellem de tre målte parametre. 

Start tidspunkt: snarest muligt.
Varighed: 1 år.

Henvendelse til professor Flemming Dela, fdela@
sund.ku.dk, Biomedicinsk Institut. 
Se mere på www.Xlab.dk   Vi er en gruppe på 3 
VIP, 2 post docs, 8 PhD studerende, 4 bioanaly-
tikere, 1 sekretær, 1 molekylær biolog og 10-12 
specialestuderende og videnskabelige assistenter.

Studerende til forskningsår på Hvidovre Hospitals 
børneafdeling søges
Hvidovre Hospitals børneafdeling søger medicinstuderende til forskningsår i forbindelse med ”Calmette-
studiet” med start senest 1. februar 2014 men gerne tidligere.

Calmette-studiet

Calmette-studiet (www.calmette-studiet.dk) startede i september 2012. Formålet med studiet er at under-
søge, om børn, der har fået Calmette-vaccinen kort efter fødslen, bliver mindre syge, får mindre allergi, får 
mindre risiko for hospitalsindlæggelse og sjældnere får behov for medicin. For at få sikre resultater, er det 
nødvendigt at 4300 børn deltager. Disse rekrutteres på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Kolding Syge-
hus. Halvdelen af børnene vil efter lodtrækning blive vaccineret inden for en uge efter fødslen, og den anden 
halvdel vil ikke blive vaccineret. Alle børn, der indgår i forsøget, vil blive fulgt i op til 2 år efter fødslen. 
Studiet støttes af Grundforskningsfondens center for Vitaminer og Vacciner (www.cviva.dk)

På Hvidovre Hospital stiler vi efter at inkludere i alt 1500 børn. Fokus på Hvidovre er på de immunologiske 
effekter af Calmette-vaccinen, hvor en del af børnene vil få taget blodprøver og lavet thymusskanning. 

Vi søger en studerende, der har

•	 Interesse	for	pædiatri,	infektionsmedicin	og	immunologi
•	 Lyst	til	at	forske	i	hvordan	vi	forbedrer	sundhedsforholdene
•	 Gå	på	mod	og	lyst	til	at	indgå	i	en	travl	klinisk	hverdag		
•	 Ambitioner	om	at	skrive	videnskabelige	artikler	på	engelsk
•	 Humor	og	empati

Vi kan tilbyde 

Et forskningsår i forbindelse med ”Calmette-studiet”.  Dit forskningsprojekt vil blive defineret indenfor 
rammerne af studiet, og du vil komme til at være involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med 
to læge-ph.d.-studerende. Det er et meget ambitiøst team og du skal være indstillet på, at der er tale om 
masser af arbejde, men til gengæld også et meget spændende og vigtigt forskningsprojekt og vejledning i 
topklasse. 

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2013 og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til:

Nina Marie Birk Eriksen
Læge, ph.d.-studerende

ninabirk@gmail.com

den diagnostiske quiz

I årgangens første MOK mødte vi en ung 
mand på 25-årig mand med en lungecancer, 
som gav ham nogle smadderbelastende gener, 
som kostede ham en kæreste, og næsten 
livet. For arguments sake siger vi at canceren 
kandiderede til konkomittant behandling 
med 2-stofskemoterapi, og stråling mod 
tumoren. Manden modtog for en uge siden 
første serie (ud af 3) kemoterapi, og har 
modtaget stråling 5 gange (en gang om dagen 
fra mandag til fredag). Han henvender sig 
i medicinsk ambulatorium, hvor du af en 
eller anden grund arbejder for tiden. Han 
henvender sig med almindelige bivirkninger 
såsom kvalme og træthed, men har et meget 
presserende problem, som forhindrer ham i at 
spise adækvat. Han har efter behandlingens 
start udviklet smertefulde belægninger/sår 
i mundhulen. Anamnestisk beskriver han 
at det føles som om at have en blist, bare 
i HELE munden. Han kan ikke sove eller 
spise, og det er meget smertefuldt. Objek-
tivt finder du talrige hvide belægninger på 
erythematøs baggrund på kindslimhinder ud 
for øvre og nedre kindtænder både i venstre 
og højre side. På ganebuerne ses også talrige 
belægninger, som kan skrabes væk. Du giver 
ham en simpel behandling, som virker inden 
for en uges tid.

Hvad er diagnosen?

Hvad er den mest sandsynlige ætiologi?

Hvad er behandlingen?

Skyldes belægningerne kemoterapien eller 
strålingen? Hvorfor? 

Af PJ/MOKred
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Ugens tilbud fra studenterpræsten 
& Co – Uge 37, 2013

Dystopier 
”Livet er en jammerdal.” Det kan vi lige så godt 
vænne os til – og forberede os på. Udtryk som Tår-
ernes Dal eller Denne verdens Jammerdal har været 
brugt både i Bibelen, Brorsons salmer og i Gustav 
Wieds Livsens Ondskab som et udtryk for livet på 
jorden, og det er da heller ingen hemmelighed, at 
de fleste menneskeliv i perioder vil føles som sådan. 
Triste, ubærlige og elendige.

Ordet dystopi er et spin-off af udtrykket utopi. 
Det ord er opfundet af forfatteren, humanisten, 
statsmanden og filosoffen Thomas More. Han udgav 
bogen Utopia i 1516, og i den beskrev han et fiktivt - 
men lykkeligt - ønskesamfund på øen og landet Uto-
pia, og han redegjorde for landets religiøse, sociale og 
politiske strukturer. 

En dystopi, derimod, er en forestilling om en verden, 
et sted eller et landskab (topos), der er ”dys” – som 
i ”dys”-funktionelt, altså dårligt eller forkert. Ordet 
blev brugt første gang af den liberale tænker og 
politiker John Stuart Mill i 1868, som en hån mod 
sine politiske modstandere, der i hans syn - fejlagtigt 
- så sig selv som fortalere for et virkeligt Utopia. Mill 
udtalte, at de var på vej mod Dystopia i stedet.

Mennesker har til alle tider – efter bedste evne - 
beskrevet verden, både som den faktisk så ud, og 
som man kun frygte eller glæde sig til, at den kunne 
se ud. I dette semester vil Nicolai og jeg se nærmere 
på forskellige gode eller onde verdensforestillinger – 
og blande dem med vores egne.

Som Nicolai skrev i sidste uge, arbejder studenter-
menigheden i indre by også med et tema om 
”Dystopier”. Det bliver fulgt op af foredrag og film. 
Semesterets dystopiske film udgøres af en visning af 
Truffauts filmatisering af bogen ”Fahrenheit 451” 
fra 1966. Filmen indledes af skribent og debattør 
Christopher Arzrouni. Filmen vises i Cinemateket 
24. oktober kl. 19. Læs mere på vores facebookside, 
hvis du er interesseret i en fribillet.
 
Venlig hilsen

Lise Lotz
Akademisk medarbejder
________________________________________

Laboratorium om sprog og tro
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer til tre 
laboratorier om at sætte ord på tro. Alle kan være 
med. Også dem, der ikke er religiøse. 

Hvad tror du på? 7 ud af ti danskere betegner sig 
som troende ifølge den seneste store måling af 
danskernes værdier. Men hvad vil det sige? At være 
troende er langt fra nogen entydig bestemmelse. 

Tro er for nogle det dybeste og mest afgørende i 
livet. For andre er al tro blot overtro. Hvordan taler 
vi om tro, religion, mening, lykke, transcendens? 
Laboratoriet er et samtaleforum udviklet så alle kan 
være med som sig selv. 

Vær med og bliv klogere på tro og på dig selv.

Tid: Tirsdagene 24. sept. + 1. okt. + 8. okt., kl. 17.00 
– ca. 20.30 
Aftensmad er inkluderet.
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København K
Tilmelding: Det er gratis at deltage, men send gerne 
en tilmelding (navn og studie og gerne dit tlf.nr.) til 
studenterpræst Nicolai Halvorsen på praest@sund.
ku.dk 

________________________________________
Filosofisk svampetur
Svampeturen vil foregå i fodsporene på sidste års 
glimrende tur. Alle svampe er jo spiselige, men nogle 
smager dårligt og andre har hurtige fatale kon-
sekvenser. Omvendte er alle svampe sikkert giftige, 
men for en del virker giften bare meget langsomt og 
de samme svampe har måske andre sunde bivirk-
ninger. Vi har eksperter med som vil vejlede os. 

Der vil blive filosoferet og der kommer givetvis også 
en opbyggelig tale. 

Husk at medbringe frokost, godt fodtøj, kniv og kurv 
til svampe. 

Arrangeret i samarbejde med Center for Naturf-
ilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturviden-
skabelige Fakultet, KU. Lektor Claus Emmeche, 
lektor Flemming Ekelund og Studenterpræst Nicolai 
Halvorsen deltager.

Tid: lørdag den 28. september kl. 10.10
Mødested: Kagerup Station
________________________________________

Studentergudstjenester

Tid: fredage 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. 2.500) 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
 

To muligheder for at komme til USA i forår 2014
Det er nu muligt at søge om en plads på to udvekslingsprogrammer i 
USA til forår 2014.

1) The Methodist Hospital i Texas – til studerende, der er på 3. 
semester KA i forår 2014 (2 pladser)
Opholdet kan vare i op til 12 uger i perioden 1. februar-30. april 2014 og 
vil omfatte rotation i Vascular Surgery samt to uger i Anesthesiology.
2) US-EU-MEE (United States-Europe Medical Education 
Exchange): til studerende, der har som minimum afsluttet 3. semester 
KA inden forår 2014 (1 plads)

Et fire-ugers udvekslingsophold på Cornell University Medical College. 
I forbindelse med opholdet skal man skrive en obligatorisk rapport 
(case study), der med udgangspunkt i et patientforløb sammenligner 
sundhedssystemerne i Danmark og USA.
Yderligere oplysninger findes på selve ansøgningsskemaerne.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 27. september kl. 12.
Ansøgerne vil prioriteres på baggrund af motiveret ansøgning og 
karaktergennemsnit. Interviews med mulige kandidater planlægges 
afholdt i uge 41.

Links til ansøgningsblanketterne i opslaget under studiebeskeder på 
KU-net:
Søg om 3. semester KA ophold på The Methodist Hospital i Texas, forår 
2014 
Søg om US-EU-MEE ophold på Cornell University Medical College, 
forår 2014 

Afslutter du bacheloruddannelsen før 
sommeren 2014? 
Det betyder adgangsbegrænsningen for dig
 
Der indføres adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i medicin 
med virkning pr. 1. september 2014. Det kan også have betydning for 
studerende, der afslutter bacheloruddannelsen før sommeren 2014.
Hvis du afslutter din bacheloruddannelse før sommeren 2014, f.eks. 
i januar 2014, og først ønsker at starte på kandidatuddannelsen i 
efterårssemesteret 2014, vil du ikke være retskravsbachelor. 

Det vil sige, at du skal til optagelsesprøve og ikke er sikret en plads 
på kandidatuddannelsen. Der er ikke mulighed for at opnå dispensa-
tion fra dette krav. Hvis du har afsluttet bacheloruddannelsen og vil 
være sikker på at kunne fortsætte på kandidatuddannelsen, skal du 
derfor ikke holde pause i forårssemesteret 2014.
Du kan læse mere om adgangsbegrænsningen på din uddannelsespor-
tal i KUnet.
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Henad
2. Dansk gruppe, der sang om hvalen Hval-
borg og regnormen kurt
4. Hvilket musikprogram blev vist på DR1 
fra 2002-2010?
6. Betegnelse for, når musik skal være højt
9. Stjerner som Jenna Jameson er gode til 
at spille på denne "fløjte"
10. Olsenbandens kendingsmelodi er ind-
spillet på dette instrument
11. Chris Brown's kæreste, der faldt ned af 
trappen og ind i en dør
13. Det kor på panum, der hvert år laver 
luciaoptog
15. Toneinterval på 5 toner
16. Daft Punk har lavet al musikken til 
denne film, som udkom i 2010
17. Hanne på P3 spiller kendte sange på 
dette instrument. Israel Kamakawiwo'ole 
var desuden kendt for at spille på dette 
instrument.
21. Værktøj, man kan spille musik på med 
en violin-bue
22. Instrument, som Mumrik fra mummitr-
oldene spiller på
23. Musiker, der synger om lilla regn
25. Rap-gruppe, der spillede til studenterk-
lubbens lukfest i maj'12
26. PSY's virkelige fornavn
27. Har opført titler som "perler for svin" og 
"mænd, der mader kvinder"... Er desuden 
kendt for sketchesne "aikido" og "Hennings 
vise"

Nedad
1. Signaturtrin for en kendt musiker, hvis 
hud skiftede farve. Han døde i 2009
3. Adobe lydprogram, som hedder det 
samme som det, man går til, hvis man 
gerne vil være med i X-factor
5. Famøs koncert, der varede i 3 dage i 1969
7. TV2's musikprogram fra 90'erne med 
værten Jonas
8. Synger om rævens lyd
9. 440 hertz kaldes for...
12. L.O.C.'s religiøse overbevisning
14. En karakter fra malk de koijns reper-
toire, som hedder Jim til fornavn, hedder 
dette til efternavn
15. Dette instrument findes i mange kirker
18. Avicii sang som er det samme som 
mange gamere stiger i, i spil som world og 
warcraft, LoL og diablo
19. Raquel Rastenni sang denne sang om 
rengøring i 1953
20. Musiker, der har lyst til at rulle dig
24. Downloadtjeneste, der først hittede med 
ulovlige musikdownloads

Yo DAWGZZZ!!

Er I nede med lidt 
"MUSICA???"

Denne uge har vi 
ladet os inspirirere 
af pirrende tekster, 
dunkende rytmer og 
eksotisk dans..

Ugens "kriss-kross" 
(bare et lille musikal-
sk ordspil;) handler 
om alt musik mel-
lem himmel og jord, 
og lægger op til en 
hyggelig eftermiddag 
i stearinlysets skær, 
med Burt Bacaharach 
på grammofonen...

- Så WOOP, WOOP
og SKEET, SKEET!!

-god fornøjelse, 
batches... 
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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, blodtrykskon-
troller, 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.fadlvagt.dk	–	for	
medlemmer	–	ledige	hold	–	hold	”Læge	Carl	Blochs	Alle”

A N N O N C E R
LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk	afdeling	P	-	Gentofte	Hospital

Lægevikarhold	på	Hjertemedicinsk	afdeling	P,	Gentofte	Hospital	søger	flere	nye	holdm-
edlemmer som kan starte fra november, evt. med oplæring i oktober.
Holdet	skriver	elektroniske	 journaler	og	klargør	elektronisk	medicin	status	på	henviste	
elektive	og	subakutte	iskæmi	patienter	forud	for	koronararteriografi	(KAG)	og	Percutan	
Coronar	Intervention	(PCI).	Der	er	et	tæt	samarbejde	med	sygeplejerskerne	på	afdelingen.	
Jobbet giver god rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom og journalskrivning. 
Arbejdet er travlt og lærerigt.
Arbejdstider:
•	 Mandag	til	fredag	fra	kl.	07.00-13.00.
Krav:
•	 FADL-medlemskab	og	gyldigt	akkrediteringskort
•	 Du	skal	minimum	være	holdsat	på	9.	semester.
•	 Det	forventes	at	du	kan	tage	3-4	vagter	pr.	måned	–	også	i	eksamensperioder.
•	 At	du	kan	deltage	i	4	følgevagter	på	5	timer	inden	start,	samt	deltage	i	hospi-
talsintroduktion (2 hele dage), som altid ligger de første to hverdage i hver måned.
•	 Tidligere	holderfaring,	lægevikariater	og	lign.	værdsættes,	men	er	ikke	et	krav.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved	spørgsmål	kan	du	henvende	dig	til	Astrid	Bruun	tlf:	3524	5408	eller	holdleder	Ole	
Kruse, tlf: 22737615
Ansøgningsfrist:	 Søndag	den	22.	 september	2013.	Ansøgninger	 via	www.fadlvagt.dk	 –	
For	medlemmer	–	tilmelding	til	hold	–	Mærket	”Hold	Gentofte”.	Husk	at	give	motiveret	
ansøgning i notefeltet.
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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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INTRO TIL GYN-OBS SEPCIALET 
OG FORTÆLLINGER FRA EN 
KLINIKERS ARBEJDSLIV VED AN-
ETTE TØNNES PEDERSEN

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

Kom til semestrets første GO møde og 
få inspiration til gyn-obs-specialet ved 
overlæge Anette Tønnes Pedersen. 

Hun vil fortælle om sin karriere som 
gynækolog og sit engagement i Mater-
nity Worldvide og Sex & Samfund. 

Efter oplægget holder vi månedsmøde 
hvor alle er velkomne.Vi glæder os til 
at se jer! 

Førstehjælp For Folkeskoler
Der var engang tre gamle koner. 
Den første var Vis, for hun kunne se alt, 
hvad der var sket siden tidernes mor-
gen.
Den anden var Nysgerrig, for hun 
oplevede alting, der skete i netop dette 
øjeblik.
Den tredje var Munter, for hun kendte 
til alle dage efter i dag og vidste at frem-
tiden holdt mange goder i sig. 
De tre koner sad en aften på Parthenons 
vestlige side og funderede over fænome-
ner. 
Som altid var Nysgerrig fyldt med 
energi – hun oplevede følelsen af fuglens 
flugt gennem luften, den dagsvarme 
marmor mod hendes hud og regnen mod 
et lukket vindue, imens pejsen er tændt. 
Men hun oplevede også de kolde sider 
af eksistensen. Børnene som aldrig ser 
deres evigt arbejdende forældre, den 
skræmte eksistens hos den paranoidt 
psykotiske – og oplevelsen af at haste 
forbi et andet, besvimet menneske i nød, 
blot fordi man aldrig har lært, hvordan 
man skal tackle situationen. 
Hun spurgte derfor Vis, om det altid 
havde været tilfældet, at så mange i 
verden ikke havde lært, hvordan de skal 
hjælpe andre i nød. Vis svarede hende 
med ord betinget af sorg. 
”Det har altid været sådan. Mennesker 
vil gerne hjæpe, men de frygter kon-
ceptet i at fejle mere en de værdsætter 
muligheden for at redde en anden.” 
Nysgerrig vendte sig til Munter og 

skulle lige til spørge – men Munter kom 
hende, som altid, i forkøbet. 
”Jo, i fremtiden vil der være nogen, der 
gør noget ved dette problem. Der vil 
sågar sidde en studerende og læse om 
vores samtale og dette individ vil være 
inspireret til at deltage i månedsmø-
det hos Førstehjælp For Folkeskoler 
d. 18 oktober, kl. 17 i studenterhusets 
lounge. Denne person vil blive taget 
godt imod og vil hurtigt føle sig hjemme 
bandt de andre FFF’ere. Med tiden vil 
personen deltage i en Uddannelsesweek-
end, hvorefter der vil blive undervist 
i førstehjælp på folkeskoler, således at 
fremtidige generationer ikke skal man-
gle viden om, hvordan de hjælper deres 
næste i nød.”
Nysgerrig var glad for dette svar. Frem-
tiden kom til at være et godt sted at 
være.

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? PIPPI er 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
forskningsår indenfor pædiatri. 
Vi glæder os til at se jer til kaffe og kage :)

http://pippikbh.wordpress.com/

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 udskrevet 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 – Psykiatrigrup-
pen 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 spændende, 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 – Psykiatri-
gruppen for Medicinstuderende. 

Kilde: ”Akut Psykiatri”, S. Benjamin-
sen, B. Glenthøj, U. Bartels, 2. udgave, 
FADL’s forlag.
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PUFF – Panums UngdomsForsker 
Forening

Er en studentergruppe dannet og 
bestående af studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Foreningens 
formål er at motivere til og forbedre 
vilkårene for den sundhedsvidenska-
belige studenterforskerens faglige 
kompetencer. 

Medlemmer af PUFF er medicinstu-
derende og andre studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige 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.

Månedsmøde PUFF
Good Clinical Practice

Hvad er Good Clinical Practice? Det er 
en international etisk og videnskabelig 
kvalitetsstandard for undersøgel-
ser, hvor mennesker deltager. GCP 
omfatter design, udførelse, dataind-
samling og afrapportering af kliniske 
lægemiddelundersøgelser. Formålet 
med denne kvalitetsstandard er at give 
befolkningen sikkerhed for, at forsøg-
spersoners rettigheder, sikkerhed og 
velbefindende beskyttes som beskrevet 
i Helsinki-deklarationen, samt at data 
fra kliniske undersøgelser er trovær-
dige.

I planlægningsfasen af ethvert klinisk 
forsøg er det altid en god ide at skele 
til Good Clinical Practice, især med 
den stigende medie bevågenhed, som 
kliniske forsøg underkastes. 

Efter oplægget vil der være kage og 
rig mulighed for at tale med PUFF-
medlemmer om alt mellem himmel og 
jord. 

Sted: Møderum 1 (42.0.01) pavillonen.
Dato: 1.Oktober - 2013

PUFF
Program for det kommende
semester

Kom godt I gang med forskning
- 10. September

Foredrag om Good Clinical Practice
- 1. Oktober

Foredrag om hypotesegenerering 
- Dato kommer

Workshop i fondsansøgning   
- 9. Oktober

Workshop I projektstyring   
- 23. Oktober

Workshop I litteratursøgning  
- 5. November

Se tid og sted på vores hjemmeside eller 
MOK. Medlemmer af PUFF, vil også 
løbende modtage mails om kurser og 
andre aktiviteter. 

Bedste hilsner PUFF

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde mandag d. 
16. september kl. 17.00 i Studenter-
huset.

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 noget 
for dig.

Kom til vores månedsmøde og hør alt 
om vores meget aktive og hyggelige 
basisgruppe. 

Vi glæder os som altid til at se nye 
såvel som gamle!

Mvh. PIT - Praktikant i Troperne

Radiologi bliver mere og mere populært og specialet tilbyder mange mu-
ligheder.
I oplægget LIVET SOM YNGRE RADIOLOG kan du høre om:
- hvad de laver i hverdagen
- hvad de laver i vagterne
- fordele ved specialet
og se hvordan en røntgenafdeling kan se ud.

Oplægget er gratis og der er ingen tilmelding. Det afholdes 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).

RØNTGEN AF THORAX
Oplæg om aflæsning og tolkning af røntgen af thorax d. 10/10 kl. 16.30 på BBH. 
Relevant for mange semestre på kandidat-delen af medicin, for de som overvejer 
lægevikariat eller snart skal i KBU. 
Varighed ca. 2 timer. Tilmelding sker ved at sende en mail til mirakbh@gmail.
com med emnet "tilmelding thorax". Det koster 50 kr. at deltage (medlemsgebyr), 
hvorefter man kan deltage i andre arrangementer frem til næste betalingsperiode i 
marts 2014.

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

 noget helt nyt i SATS
inviterer vi til kursus i

pæ
diatriske procedurer!

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut m
edicin og børn eller er du bare i tvivl 

om
, hvordan du skal klare de pæ

diatriske procedurer i m
odtagelsen? 

-Så er dette uden tvivl et kursus for dig! 

Kurset vil blive afholdt d. 1.oktober fra 17-21 på DIM
S på Herlev hospital, hvor 

undervisningen vil blive varetaget af 3 topprofessionelle yngre læ
ger. 

Prisen for arrangem
entet er 50kr pr. person

Der vil væ
re teoretisk og ikke m

indst praktisk gennem
gang og træ

ning af em
nerne: 

den akutte luftvej, intraossøs adgang sam
t navle-vene-kateter 

På kurset vil der blive lavet en lille præ
-og post-test sam

t en praktisk prøve. Dette 
vil give dig en idé om

, hvor dygtig du er blevet undervejs -ligesom
 vi evaluerer 

både kursus og undervisere. 

Kurset er kun for m
edlem

m
er og har KUN plads til 12 kursister 

Er du ikke m
edlem

 kan du skynde dig at blive det på www.sats-kbh.dk

Vi glæ
der os til at se dig!

OBS tilm
elding begynder m

andag d. 9/9 kl 16
http://sats-kbh.dk/fastekurser/paediatiske-procedure/

basisgrupper
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Exchange
Landeliste
2014-15

Vil du også have 
mulighed for at 
omsætte teori til 
praksis og samtidig 
stifte bekendtskab 
med andre kulturer 
og sundhedssyste-
mer? 

Så tag af sted på et 
klinisk hospitalsop-
hold af en måneds 
varighed med IMCC 
Exchange.

Her kommer listen 
over lande som 
IMCC Exchange har 
kontrakter med for 
sæsonen 1. marts 
2014 – 28. februar 
2015. 

Alle betingelser er 
vejledende – tjek 
imcc.dk/Exchange 
-> Landeliste for 
detaljer

Ansøgningsfrist: 1. 
december 2013 - 
elektronisk ansøgn-
ing på imcc.dk åbner 
den 1. oktober.

•	Prækliniske	plad-
ser = alle semes-
tertrin

•	Kliniske	pladser	=	
5. – 12. semester

Spørgsmål: 
Skriv til National 
Exchange for-
mand Marianne 
Kristensen:neo.den-
mark@gmail.com

LAND Antal pladser Særlige betingelser
Brasilien  7 DENEM: Prækliniske pladser
3 IFMSA   IFMSA: kliniske pladser
4DENEM   

Belgien  1 Klinisk plads
Chile  3 Kliniske pladser
   Garanteret engelske pladser –   
   mulighed for spansk plads
Ecuador  2 Kliniske pladser
   Garanteret engelske pladser –   
   mulighed for spansk plads
Frankrig  2 Kliniske pladser
Ghana  3 Kliniske pladser
Grækenland 2 Kliniske pladser
Holland  2 Kliniske pladser, 2 pladser i juli
Indonesien  2 Kliniske pladser
Island  1 Klinisk plads
   Mulighed for præklinisk plads   
   efter aftale
   1 unilateral plads i juli eller august

Israel  4 Kliniske pladser
   4 unilaterale pladser

Italien  2 Kliniske pladser
   1 plads i juli og 1 plads i august

Japan  4 Kliniske pladser
Kenya  2 Kliniske pladser
   Juli eller august

Kina  2 Kliniske pladser
Korea  2 Kliniske pladser
Libanon  4 Kliniske pladser
Litauen  1 Klinisk plads
Malta  2 Prækliniske pladser
Mexico  4 Kliniske pladser
Marokko   2 Kliniske pladser
Oman  1 Klinisk plads
   Juni, august og september
   Al personale kommunikation +   
   journaler på engelsk. 

LAND Antal pladser Særlige betingelser
Peru  4 IFMSA: prækliniske pladser
3 IFMSA, 1 APEMH   APEMH: kliniske pladser, præ-  
   klinisk efter aftale. Garanteret   
   engelske pladser.

Polen  1 Klinisk plads
   Juli, august, september

Rumænien  1 Klinisk plads
Rusland  2 Kliniske pladser
   Garanteret plads i Skt. Petersborg   
   og Moskva i juli og august. Muligt   
   at ønske andre byer (hele året).

Slovenien  1 Klinisk plads
Spanien, Catalonien 2 Kliniske pladser
   2 pladser i Juli
Spanien, øvrige 3 Kliniske pladser
Schweiz   2 Afsluttet 8. semester
   Tysk eller fransk, ingen engelske   
   pladser

Taiwan  4 Kliniske pladser
Tatarstan  1 Præklinisk plads
   (÷ januar, maj, juni, december)

Tunesien  6 Prækliniske pladser
   (÷ Januar,  maj, december)

Tyrkiet  5 Afsluttet 2. semester
Tyskland  3 Kliniske pladser (÷ december)
Ungarn  1 Klinisk plads
   (÷ januar, maj, juni, december)
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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. 

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

6. Semester: Kernepensum! Kom!
RH 1-3   16. Sep kl. 11.00 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

Evt. restbilleder herefter!

9. Semester: Receptskrivningsprøve!  

Helsingør  11. sep kl. 11.00 TA 
Hillerød   11. sep kl. 11.00 TA 
Holbæk   11. sep kl. 11.00 TA
Halmstad  11. sep kl. 11.00 TA
Bornholm  11. sep kl. 12.00 TA  
Hvidovre  11. sep kl. 12.00 TA 
Nykøbing  11. sep kl. 12.00 TA 
Køge   11. sep kl. 12.00 TA 
Roskilde   11. sep kl. 12.05 TA
Gentofte  11. sep kl. 12.05 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
NY DAG

NY TID

ÆNDRING AF 

TIDER FOR 6. OG 

9. SEMESTER!!

Basisgrupper

Min veninde holdet 
meldte sig fra 
eksamen for at have 
mere tid til dans

Hehe, ja, kællinger kan 
godt nok være dumme en 
gang imellem

Ej undskyld, jeg kan være 
så ubetænksom. Hvor er 
min situationsfornemmelse

Jeg glemmer helt, at du 
jo også er en kælling

AWKWARS Storyline: PJ
Paint: Mille (og David) Følg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com


