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Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse:

Læs også:
•	 9. semesters  

OSCE problematik
•	 Ugens krydsord
•	 Oliver Bjerrehus og 

Frederik Fetterlein 
stiller op til valg

•	 Panum killer som er 
den nye dræber-
maskine

•	 AWKWARS er tilbage
•	 Erik er med i kalenderen
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33redaktionelt

Karrieredag 2013 torsdag den 10. oktober på SUND
Vi fylder vandrehallen på Panum med stande og auditorierne med spændende oplæg, og det hele starter kl. 12.30 - torsdagd. 10. oktober. 

Korte oplæg og dialog i auditorierne
På årets karrieredag vil der være fokus på, at give de studerende mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emner på baggrund af de enkelte oplæg. 
Årets tema er farmakologi og der vil være en lang række oplæg, der henvender sig til de mange forskellige uddannelser på SUND. Vi byder desuden på et særligt 
foredragstilbud for studerende på Folkesundhedsvidenskab. 

Markedsplads i vandrehallen
Igen i år vil vandrehallen summe af aktivitet. Der vil være over 50 stande med repræsentanter fra en lang række specialer, organisationer og virksomheder, bl.a. Novo 
Nordisk og Lundbeck. Her vil det være muligt at få en uformel snak om jobbet i praksis, karrieremuligheder og alt der relaterer sig til det. 

I kan fordøje dagens indtryk med en let buffet i kantinen til tonerne af lidt blød loungemusik.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag2013/

karrieredag

Af Jonas/MOK-red
Som studerende er man lavest i fødekæden. Det er 
ikke noget, man får at vide første dag på studiet, 
når dekanen holder tale. Men det er et indtryk, man 
hurtigt får, når man fx skal have en parkeringstil-
ladelse eller kommer i problemer med tilmelding til 
undervisning og eksamen. Det er nemlig ikke læn-
gere muligt for studerende at få parkeringstilladelse 
på Panum , og det er op til én selv at bevise, at man 
HAR tilmeldt sig undervisning/eksamen, såfremt ens 
tilmelding skulle forsvinde i cyberspace. Det er vel i 
grunden fair nok. Vi har jo trods alt friskere ben end 
forskerne og kan derfor bare cykle til studiet i stedet 
for at tage bilen, som de færreste alligevel har råd til 
at eje. Desuden får vi prædiket ørene fulde af, at vi 
skal være helt sikre på, at vi har fået en kvittering 
for vores tilmelding til undervisning osv.
Men der, hvor vi studerende i virkeligheden kan gøre 
noget er følgende steder:

- At udfylde evalueringsskemaer, så dårlig undervisn-
ing kan blive bedre.

- At bruge vores indflydelse i studienævnet og andre 
udvalg, så studiet kan blive bedre.

- At kende sine rettigheder som studerende

At få et evalueringsskema i sin indbakke kan 
muligvis virke som spam, men det er her, at du som 
studerende virkelig har mulighed for at få indfly-
delse. Det kan godt være, at man ikke kan rykke alt 
for meget på statistikken, men til gengæld kan man i 
kommentarfeltet skrive, hvis man har haft en dårlig 
oplevelse på studiet.

Studienævnet virker måske som et tørt sted at være, 
men det er her, de studerende har allermest indfly-
delse på deres uddannelse. Jeg har selv siddet i stu-
dienævnet i 3 år sammenlagt, og har dermed været 
med til at udforme ny bachelor- og kandidatstudieor-
dning. Det er en post, man bliver demokratisk valgt 
til, og alle studerende har mulighed for at stille op. 
Derfor har man som studienævnsrepræsentant også 
en forpligtelse til at lytte på sine medstuderendes 
ønsker og beklagelser over studiet, og bringe disse op 
i studienævnet.

At kende sine rettigheder som studerende kan være 
rigtig svært. De fleste rettigheder såsom holdsæt-
ning inden for frister, undervisning og erstatning-
stimer osv. er noget, de studerende godt ved. Men 
der er også småting hist og her, som de studerende 
muligvis ikke er klar over, at de har ret til. Fx har 
studerende ret til at se tidligere stillede eksamensop-
gaver samt rettevejledninger inden for et fag, de skal 
til eksamen i. Det er der ikke mange, der ved. Derfor 
skal jeg en vejledning i at søge aktindsigt i eksamen-
sopgaver til OSCE på 9. Semester, da disse indtil 
for nylig er blevet hemmeligholdt. Der har samtidig 
cirkuleret en del af de gamle opgaver, som nogle 
heldige studerende kunne få fat i. Dette gav naturlig-
vis en urimelig fordel for dem, og jeg mener der skal 
være lige vilkår. Jeg havde hørt om studerende, der 
havde gjort lignende på jura og efter at have googlet 
lidt rundt, fandt jeg nogle regler osv, jeg mente, der 
kunne bruges.

Her er vejledningen, jeg skrev:

Der var en række studerende, der søgte, og det resul-
terede i følgende svar et par dage efter:

Det betyder altså, at alle for fremtiden kan få adgang 
til de mange OSCE-opgaver samt rettevejledninger 
til disse. På den måde håber jeg, at studerende, der 
forbereder sig til OSCE, både synes det er mere og 
samtidig bliver bedre klinikere.

Jeg synes vi på medicinstudiet har rigtig gode forud-
sætninger for at sikre, at vi som studerende bliver 
behandlet godt. For det første har vi et medicinerråd, 
som hjertens gerne hører fra studerende, der føler 
sig uretfærdigt behandlet. For det andet har vi en 
fagforening (FADL), der før har givet juridisk bi-
stand til studerende, der er kommet i problemer med 
universitetet og for det tredje har vi et studieblad 
(MOK), som altid kan bruges til at skabe sammen-
hold og afsløre uretfærdigheder over for studerende, 
som vi fx gjorde i vores temanummer årgang 44 nr 2 
(http://mok.dk/wp-arkiv/web/44/mok02.pdf)

Jo flere engagerede, der er i et godt studiemiljø, 
desto bedre - sammen står vi stærkest.

At Kæmpe For Sine Rettigheder

"Skriv en mail fra din KU-mail til:
Eksamenskoordinator 3. semester
Kære studiesekretær

Så vidt jeg er orienteret, er du eksamen-
skoordinator for 3. semester kandidat, og 
har dermed med OSCE at gøre.

Jeg skriver til dig, fordi jeg søger aktind-
sigt i tidligere stillede eksamensspørgsmål 
i den pågældende prøve med dertilhørende 
rettevejledninger. Jeg skal selv til OSCE 
til januar og mener derfor, jeg har ret til at 
få aktindsigt i OSCE-opgaverne jf. Offent-
lighedslovens § 8 stk 4.
Jeg håber på at høre fra dig snarest

Med venlig hilsen
(INDSÆT NAVN)
Stud.med.

(husk at rette navnet)"

Kære Studerende

Tak for fremsendte mail vedr. 
forespørgsel af gamle OSCE op-
gaver til offentliggørelse. Sagen er 
nu vendt i OSCE udvalget som har 
besluttet at ligge opgaverne til offen-
tliggørelse på nettet. Det vil være til 
at finde i slutningen af næste uge på 
følgende link. https://intranet.ku.dk/
MEDICIN_KA/EKSAMEN/Sider/de-
fault.aspx
 
Med venlig hilsen
 
Anja Nordahl Horn

Kontorfuldmægtig
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Line Smith, 3. semester

Har jeg et godt råd - ja - engager dig i noget socialt, 
så bliver det hele meget sjovere

Morten Ruge, 2. semester

Mit råd til de nye studerende er, at de skal slappe af 
på 1. semester og drikke mere vin!

Simon Juul, 5. semester

Mit gode råd til de nye er at de skal engagere sig i alt 
det sociale, så de får lidt liv uden for læsningen og 
får en hel masse kammerarter den vej. Derudover så 
er det også en nem måde at få nye bøger på og tips af 
de ældre studerende, f.eks. til hvad man skal komme 
til og hvad man ikke skal komme til - selvom man 
selvfølgelig kommer til alt når man lige er startet 

Anna, 3. semester

Mit gode råd til de 1. semesters studerende må være, 
at I skal lade være med at læse i kemibogen, men 
bruge Mastering Chemistry på nettet i stedet for, og 
lave en masse opgaver. 

Ida Roost, 5. semester

Mit gode råd til den nye studerende er: "Du skal en-
gagere dig socialt og få nogle nye venner på de højere 
semestre, det er godt og giver billige bøger".  

Morten Jørgensen, 4. semester

Hvis jeg skal give et råd til de nye studerende, så skal 
det være at man engagerer sig i sit studie, og tænker 
lidt ud over det faglige og engagerer sig både socialt og 
måsker prøver at finde nogle basisgrupper man synes 
kunne være spændende. Personligt har jeg været 
rigtig glad for at være med i medicinerrådet og det har 
jeg fået rigtigt meget ud af både fagligt og socialt. Og 
kom til fredags fredagsbarerne og festerne, det synes 
jeg også selv er rigtigt sjovt. 

Anders Jønsson, 3. semester 

Mit råd til de nye studerende er, at de skal huske på 
1. semester at slappe og ikke at lave for meget, men i 
stedet skal de have det sjovt og bruge tiden på deres 
nye klassekammerarter, og ikke på at læse. 

Niels Bach-Frommer, fri efter 6. semester

Mit gode råd til de nye studerende er, at man ikke skal 
tage alle eksamner tre gange - og husk at slappe af og 
at feste meget!

af AM/MOK-red

Nu har semersteret efterhånden været i gang et par uger, og gangene, klubben, og sågar  biblioteket vrimler allerede med Panums nye studerende. Her på Mok     
redaktionen kan vi godt huske, hvor forvirrende og skræmmende det var at starte på 1. semester, og derfor har vi i denne uge været en tur rundt på Panum og spørge 
"de gamle rotter", og de har nogle gode råd ti de nye.    

Alexander Wessely Silberbrandt, 12 semester

Mit allerbedste råd til de nye studerende er: "Kom 
ned i studenterklubben, engager jer, network og så 
kan I altid få svar på jeres spørgsmål, bare hiv fat fat 
i nogle fra de ældre semestre, vi elsker at høre os selv 
snakke".        

HUSK AT RYDDE OP I 
STUDENTERHUSET

Af: Markus/MOK.red.

Det er kommet for øre at Studenterhusets køkken 

er blevet rodet.

Husk at rydde op efter jer selv!

JERES MOR BOR HER IKKE! (forhåbentligt)
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MEDICINERRÅDET INDKALDER TIL 
MÅNEDSMØDE D. 25. SEPTEMBER
Så er det blevet tid til Medicinerrådets første månedsmøde! Alle er velkomne, 
uanset om du lige er startet på 1. semester og gerne vil snuse lidt til studenter-
politik, eller om du er på 9. og har noget helt specifikt på hjerte. Vi glæder os til 
at se så mange som muligt. Programet ser ud som følger:

kl. 16-17.45
- Formalia
- Studienævnet
- Eventuelt

kl. 18-20
- Formalia
- Studenterrådet (kl. 18.05)
        Besøg fra Studenterrådet, som fortæller om generalforsamling og spæn-
dende initiativer mm.
- Tilbagemelding fra semestrene
- Tilbagemelding fra udvalg
- Orientering fra bestyrelsen
- Sundrådet
- Institutråd
- Meddelelser
- Eventuelt

Det hele foregår i Studenterhuset på 1. sal lige over 
for Panum v. Nørre Allé gemt lidt væk i byggerodet.

Det er helt op til Jer, om I vil komme til det hele 
eller fx nøjes med at dukke op og høre, hvad der er 
nyt i Studienævnet.

Vel mødt!
Medicinerrådet

Trænger din cykel til lidt luft, så benyt cykel-
pumpen, som er opsat på det sorte plankehegn 
på bagsiden af gartnergården ved Panums nye 
hovedindgang ud mod Nørre Allé. Cykelpumpen – 
som egentligt er en luftkompressor med slange - er 
tændt mandag til fredag kl. 7-17. Pumpen kan 
bruges til både racerventiler og almindelige ventiler.

Pengene til cykelpumpen har SUNDs studerende 
fået ved at søge studiemiljømidler fra KU.
 
TAK!
Venlige hilsner Gunilla.

Dystopier
Ingen klumme i denne uge…

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? Labora-
toriet 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 

Studiekreds: dystopier
I studiekredsen læser vi de bøger, der ligger til grund 
for semestertemaet dystopi:Lars Frost: Skønvirke, 
Ray Bradbury: Fahrenheit 451og Hans Hauge: Dan-
mark.Vi begynder med Lars Frost.

Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen styrer 
begivenhedernes gang.

Tid: kl. 15.15-17onsdagene 25.sept., 9. okt., 23. okt., 
6. nov. og 20. nov.
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal

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 Naturfilosofi 
og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, KU. Lektor Claus Emmeche, lektor Flem-
ming 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 han-
dle 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
 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 38, 2013

Kære medicinstuderende!
 
Hermed indkaldes du til ordinær generalforsamling i Demokratiske Medicinere. 
Alle medicinstuderende ved KU er velkomne:
 
Tirsdag d. 15. oktober, kl. 18:30. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Demokratiske Medicineres lokale i studenterhuset.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Valg af stemmetællere
3.   Formandens beretning
4.   Regnskabsaflæggelse og godkendelse
5.   Behandling af indkomne forslag
6.   Godkendelse af budget
7.   Valg
8.   Eventuelt

 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8/10 og 
sendes til moesmann@gmail.com.

 

Bedste hilsner
Demokratiske medicinere

Luft i cykeldækkene!?



66 studievejledningen
Er du på Bachelorstudieordningen 2006? 
 
Husk, at der snart er sidste chance for at tage kurser og eksamener på studieordning 2006. 
 
Her kan du se en oversigt over udbud af kurser og eksamener på 2006-studieordningen  
efter udrulning af 2012-studieordningen 
 
Udfasningen af kurser, eksamener og reeksamener på 2006-studieordningen 
vil følge denne plan: 

 

Udfasning af 
2006- 
studieordningen 

 
 
E13 

 
 
F14 

 
 
E14 

 
 
F15 

 
 
E15 

 
 
2. semester 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

    

 
 
3. semester 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

   

 
 
4. semester 

 Kurser, 
eks. og 
re-eks 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

  

 
 
5. semester 

  Kurser, 
eks. og 
re-eks 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

 

 
 
6. semester 

   Kurser, 
eks. og 
re-eks 

Kurser, 
eks. og 
re-eks 

 

Du kan læse mere om overgangsstudieordningen på KUnet.dk  Mine enheder  Bachelor medicin  
Uddannelsens forløb  Studieordninger og regler. 

OBS! Har du udskudt metodelære? 

Sidste chance for at tage kursus og eksamen i metodelære på 2006-bachelorstudieordningen vil være i E14 
(der kører overgangsordning i F14 og E14). Det er ikke muligt at tage kurset på bachelorstudieordning 2012, 
så vær opmærksom på at kurset SKAL tages F14 eller E14. 

Venlig hilsen  
Studievejledningen for Medicin 

 

Er du på Bachelorstudieordningen 2006?
Husk, at der snart er sidste chance for at tage kurser og eksamener på studieordn-
ing 2006.

Her kan du se en oversigt over udbud af kurser og eksamener på 2006-studieord-
ningen 
efter udrulning af 2012-studieordningen

Udfasningen af kurser, eksamener og reeksamener på 2006-studieordningen
vil følge denne plan:

Du kan læse mere om overgangsstudieordningen på KUnet.dk -> Mine enheder 
-> Bachelor medicin -> Uddannelsens forløb -> Studieordninger og regler.

OBS! Har du udskudt metodelære?

Sidste chance for at tage kursus og eksamen i metodelære på 2006-bach-
elorstudieordningen vil være i E14 
(der kører overgangsordning i F14 og E14). 

Det er ikke muligt at tage kurset på bachelorstudieordning 2012, så vær opmærk-
som på at kurset SKAL tages F14 eller E14.

Venlig hilsen 
Studievejledningen for Medicin

Merit – kunsten at slippe for en eksamen
Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller hele eksaminer, hvis du har læst fag, 
der kan give merit. Bare vær opmærksom på, at der er en ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan det være at nogen af de fag, du 
har bestået på den pågældende uddannelse, kan give merit. Det vil sige at du kan 
blive fritaget for obligatoriske studieelementer eller for en hel eksamen. Man skal 
have ansøgt om merit senest semesteret før, man skal have det pågældende fag, 1. 
semester er dog undtaget. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der er som 
hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for meritansøgninger, hvorfor det er 
bedst at ansøge så hurtigt som muligt. Du finder ansøgningsblanketten på www.
KUnet.dk, under Mine Enheder, bachelor eller kandidat i medicin, blanketter.Des-
uden bør man have talt med en studievejleder, inden man afleverer sin ansøgning. 

Mangler du en læsemakker dette semester?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme igennem, hvis man har en læsemak-
ker. Her er nogle steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du lige er startet på studiet, i 
tilfælde af at du er dumpet, ikke kender folk på dit semester eller bare føler dig 
lidt isoleret. Men der er masser af andre, der ligesom dig har svært ved at finde én/
flere at læse med.

Du kan fx skrive et opslag og hænge det op forskellige opslagstavler rundt om-
kring på Panum. Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i MOK, hvor 
masser af medicinstuderende kigger. Inde på KUnet kan du også skrive et opslag 
på markedspladsen, som du finder på ”bagsiden”. Hvis du er ny på studiet, kan du 
prøve at spørge din tutor om han/hun kender nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at spørge. Mange der dumper en 
eksamen, er bange for hvordan andre studerende ser på dem, men der er mange 
andre i samme situation som dig. Så kom ud af busken og spørg dine medstuder-
ende.

Studieteknikkursus

Ønsker du at lære at læse 20 - 50 % hurtigere, at tage gode notater og at kunne 
huske det du har lært - så er dette kursus lige noget for dig.

Studieteknik er noget alle studerende skal lære, og som de fleste først rigtig får 
fod på efter et par semestre. Studieteknik handler både om, hvordan man læser 
hvilke typer stof, og hvordan man tager gode notater i undervisningen og til 
forelæsningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, du husker. Desværre følger der 
ikke en brugsvejledning med din hjerne, men der eksisterer til gengæld en lang 
række teknikker. 

SUNDs kursus om studieteknik varer 3 timer og vil belyse de teknikker, der kan 
give dig det daglige forspring.

•	 Motivation
•	 Koncentration
•	 Læseteknik
•	 Hukommelse
•	 Notatteknik

Alle emnerne behandles i teori og praksis - vekslende mellem korte oplæg, diskus-
sioner og øvelser. 

Tid og sted:

•	 ……………………………………….	Panum,	Haderup	auditoriet.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studerende, som vil blive først udvalgt.  
Alle kan dog tilmelde sig, når tilmeldingen åbner en gang i september på denne 
hjemmeside: 
http://sund.ku.dk/sundinternt/studievejledning/kursus_i_studieteknik/

Studievejledningen for Medicin
præsenterer

Denne gang med oplæg af Camilla Noelle Rathcke fra Yngre Læger, som vil fortælle lidt 
kort om tiden efter lægeløftet, status på 4. årsreglen, de syv lægeroller og herunder 
prøve at belyse om forskningen er nødvendig for at få en specialestilling eller om man 
kan klare sig uden prægraduat forskningsår eller PhD.

Derudover har vi inviteret Martin Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig 
Videreuddannelse - Region Øst, som vil fortælle lidt om forskning og kvalifikation til 
speciallægestillinger. 

PROGRAM:
16.15-16.30: Velkomst  - Studievejledningen
16.30-17.15: Camilla Noelle Rathcke, Næstformand Yngre Læger
17.15-17.30: Spørgsmål 
17.30-18.00: Martin Mayntz Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Vi glæder os til at se Jer! Studevejledningen 
for Medicin &

Karriere og forskning
- er forskningen nødvendig?

PROGRAM
Torsdag d. 26. september 2013 i Aud. Lundsgaard
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Hvad med et studenterjob i 
stor lægepraksis i Rødovre 
Lægehus?
Pr. 1. november eller snarest muligt søger vi en 
kvik medicinstuderende, som kan hjælpe os man-
dag til torsdag ca. kl. 14.00 til 19.00 og fredag kl. 
8-15.  Gerne studerende på 2. eller 3. semester.
Arbejdsopgaverne består som hovedfunktion i 
at passe vores reception. I receptionen visiteres 
patienter, der bookes tider og telefonen passes 
fredag. Desuden forfaldende arbejde som arkiver-
ing, indkøb, post, oprydning af venteværelse, 
nedlukning af klinikken dagligt både i Rødovre og 
satellit klinikken i Albertslund.
Vi er 5 speciallæger, 5 uddannelseslæger, 6 syge-
plejersker 4 so-su assistenter og 1 sekretær. 
Der vil være både læge og sygeplejerske til stede i 
de sene eftermiddagstimer.
Løn efter aftale.
Hvis dette lyder interessant, så send venligst din 
ansøgning senest d. 1. oktober til:
Rødovre Lægehus
Rødovre centrum 272
2610 Rødovre
eller på Tina@rlhus.dk

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte 
Tina Olsen eller Mette Hallund på tlf. 20686787

SÆLGES:
Perfekt iPad mini 16 GB Hvid inkl. Mørkegråt 
smart cover til 2100 kr. (Butikspris 2950 kr) - lige 
til kittellommen! 

Ubrugt 'Klinisk Elektrokardiologi' den detaljerede 
EKG-bibel! til 400 kr (Butikspris 800 kr.)

Sms/Ring 53 53 67 60

Vi søger en studerende eller to der kan hjælpe 
med at inkludere patienter i et projekt, hvor vi 
anvender levende musik som intervention under 
indgift af kemoterapi i et randomiseret studie 
blandt patienter med hæmatologisk kræftsyg-
domme på Rigshospitalet. 

Studenten informerer om undersøgelsen, 
randomiserer, tager blodprøve, transporterer blod-
prøve til laboratoriet og sørger for at spørgeske-
maer bliver udfyldt. Dette skal for hver patient i 
undersøgelsen ske 5 gange over nogle måneder. 

Du får HK studentertakst og ansættes på Livet 
efter Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Forskn-
ings Center med reference til Professor, overlæge 
dr.med. Christoffer Johansen – 
kunne du tænke dig det, så send en kort email 
med et CV til christof@cancer.dk inden onsdag 
den 25. September klokken 17.

Kontakt
Jeg er en helt almindelig mand på 25 år. Jeg har et 
rent og permanent lyst hår. Jeg langer drinks over 
disken i Studenterklubben. Jeg har styr på de der 
HG'ere. Jeg ville aldrig føle glæde ved at møde en 
pseudo-HG'er. 

Jeg burde kunne score babes når min titel er Studi-
enævnsrepræsentant for MR. Men det går bare ikke 
når man ikke er med i Scorebogen.

Ring til mig hvis du vil hjælpe mig ud af min 
damekrise...

Gangsta hilsner
Bo Rasmussen
Tlf.: 61462846

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave 
for medicinstuderende i samarbejde med 
regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for 
Distriktspsykiatri 

Formålet med prisopgaven er at fremme medicin-
studerendes interesse for specialerne børne- og 
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. 

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt 
niveau. De tre bedste opgaver præmieres med 
henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.     

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske 
specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit 
forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i 
bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde 
forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere,  
at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske 
Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg  
og Københavns universiteter, kan deltage. For  
at ligestille studerende fra alle fire medicinske 
fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven 
skal være universitetsbedømt. 

Bedømmelsesudvalget

Professor, ledende overlæge dr.med. Raben Rosenberg
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Thomas I. Jensen

i klinisk psykiatri for medicinstuderende

Prisopgave

Formkrav 

•	 Personer der tidligere har deltaget i 
konkurrencen kan ikke deltage igen.

•	 Tidligere indsendte opgaver kan ikke 
indgå og vil blive frasorteret.

•	 Opgaven skal kunne publiceres i sin 
fulde længde, hvis den skal indgå i 
konkurrencen.

•	 Opgaven må maksimalt bestå af 
18.000 tegn/anslag (med mellemrum) 
alt inklusive og indeholde 6 figurer/ 
tabeller. 

•	 Der må maksimalt medtages 40 
referencer.

•	 Såfremt en vejleder eller anden person 
er tilknyttet bedes navnet oplyst.

•	 Er der tale om en opgave med flere 
forfattere, skal der redegøres for 
indsenders/indsenderes selvstændige 
bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Deadline 

Opgaverne indsendes elektronisk senest 
fredag d. 9. november 2013 til: 
sgf@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der 
må påregnes op til tre måneders 
bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i 
relevante faglige tidsskrifter/nyheds- 
medier og på Danske Regioners 
hjemmeside.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, 
Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri 
Formålet med prisopgaven er at fremme medicin-studerendes interesse for specialerne børne- og ungdomsp-
sykiatri og voksenpsykiatri. 
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henhold-
svis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig 
hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske 
overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse. Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske 
Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille 
studerende fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være univer-
sitetsbedømt.

Bedømmelsesudvalget
Professor, ledende overlæge dr.med. Raben Rosenberg
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Thomas I. Jensen

Formkrav
•	Personer	der	tidligere	har	deltaget	i	konkurrencen	kan	ikke	deltage	igen.
•	Tidligere	indsendte	opgaver	kan	ikke	indgå	og	vil	blive	frasorteret.
•	Opgaven	skal	kunne	publiceres	i	sin	fulde	længde,	hvis	den	skal	indgå	i	konkurrencen.
•	Opgaven	må	maksimalt	bestå	af	18.000	tegn/anslag	(med	mellemrum)	alt	inklusive	og	indeholde	6	figurer/	
tabeller.
•	Der	må	maksimalt	medtages	40	referencer.
•	Såfremt	en	vejleder	eller	anden	person	er	tilknyttet	bedes	navnet	oplyst.
•	Er	der	tale	om	en	opgave	med	flere	forfattere,	skal	der	redegøres	for	indsenders/indsenderes	selvstændige	
bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Deadline
Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 9. november 2013 til: sgf@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmel-
sestid. Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners 
hjemmeside.

FADL’s Forlags udgivelse af Larsens er en 
oversættelse af den engelske version. Den 
står i konkurrence med Langmans Embryolo-
gi, der også er en dansk oversættelse. Derfor 
vil jeg prøve at sammenligne disse to.

Den største fordel, Larsens har, i forhold til 
Langmans må helt sikkert være illustration-
erne. Disse er i Larsens meget flotte og giver 
en god forståelse af de komplicerede struktur-
er. Illustrationerne i Langmans er også gode, 
men lærer man bedst visuelt, er Larsens 
helt klart den, man skal vælge. En lille, men 
fed detalje ved illustrationerne er, at der ved 
siden af dem er tegnet en lille firkant med 
den faktiske 1:1 størrelse af fosteret på det 
givne tidspunkt. En simpel tilføjelse, der 
giver et godt overblik.

En anden forskel på de to bøger, hvilket 
gør sig gældende generelt i faget, er en ofte 
forskellig terminologi. Der er i embryologi 
mange ord for de samme ting, og det kan til 
tider være irriterende, hvis ens underviser 
læser efter den anden bog. Dog skal det siges, 
at Larsens til gengæld er bygget rigtig godt 
op, i forhold til kronologien kapitlerne imel-
lem. Det giver god mening, og bogens kapitler 
stemmer godt overens med undervisningen.

Derudover indeholder Larsens rigtig mange 
afsnit med enten kliniske eksempler eller 
beskrivelse af forskningen bag den viden, vi 
har om embryologien. Disse er dog tydeligt 

markeret, så hvis man ikke har brug for 
det, er det nemt at se, hvor den øvrige tekst 
fortsætter. På den anden side, så er Larsens 
rigtig god, hvis man er sulten efter ekstra 
viden.

Alt i alt en god bog, der er interessant at læse 
i. Især pga. den høje standard af illustra-
tioner og den store mængde ekstra læsestof. 
Og den kan sagtens anbefales at læse til 
eksamen efter.

Skrevet af
Stud.med. Mads Marstrand Helsted, 4. sem.

boganmeldelse
Anmeldelse af Larsens Human Embryologi
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N
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 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00
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RIGSHOSPITALETS KLINIKS 
BIOKEMISKE AFDELING

Søger nogle FADL vagter som har lyst til at arbejde som 
dispensanter på afdelingen.

                           Fra nu og til 1. februar 2014

Arbejdet består primært i prøvetagning, forfaldende 
arbejde og enkelte laboratorieopgaver.

Arbejdstid:
• 7.30- 15.00

Krav: 
• Min. 200 SPV timer
• Have gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. september 2013 kl. 
10.00. Ansøg via www.fadlvagt.dk- ledige hold – mærke 
” RH klinisk kemisk afd.”
Har du spørgsmål så kontakt Astrid Bruun ab@fadl.dk 

HOLD 1704 AMAGER HOSPITALS 
LÆGESEKRETÆRHOLD

Akutklinikken på Amager Hospital skal starte et nyt 
lægesekretærhold op. Holdet skal dække dag- og af-
tenvagter både hverdag, weekend og helligdage. Da 
arbejdsdagen kan være meget travl, er det vigtigt, at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og er hurtig 
til at lære nye ting. Holdet skal have 5 holdmedlemmer 
med god holdånd. Jobbet er spændende og lærerigt.

Et udsnit af dine arbejdsområder som lægesekretær:

- Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra lægerne
- Skrive primærjournaler på akut indlagte patienter og 
øvrige notater i patientforløb efter digitale diktater
- Registrere i det elektroniske system Opus
- Div. registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb

Krav:
- Beherske dansk retskrivning
- Være hurtig på tastaturet
- Kunne håndtere stressede situationer
- SPV timer minimum 200 timer
- Skal have bestået minimum 5. semester
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. måned
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Du skal skrive en motiveret ansøgning

Løn: SPV-holdløn.

Hvis du er kommet i betragtning, vil du blive indkaldt 
til ansættelsessamtale, som afholdes onsdag den 25. 
september 2013 om eftermiddagen
Oplæring: 2-3 aflønnede oplæringsvagter, som planlæg-
ges individuelt og afvikles umiddelbart efter ansættelse, 
du skal kunne arbejde selvstændigt fra den 8. oktober.

Der vil blive afholdt stiftende holdmøde fredag den 27. 
september 2013.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. september 2013 kl. 10.  
Tilmelding via hjemmesiden www.fadlvagt.dk – Køben-
havn – Tilmelding til hold ”1704”

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeplejer-
ske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 / mail ab@fadl.dk 

 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, tidsbestill-
ing pr. telefon og mail; modtagelse af patienter, sygeple-
jeopgaver 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.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”Læge Carl Blochs Alle”

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 – 
FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper og et godt 
holdfællesskab? ja så er dette nok noget for dig.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Fred-
eriksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse 
pr 1/10-2013. Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på 
afdelingerne på Frederiksberg Hospital og ude i patien-
ternes hjem. Vi tager både blodprøver og EKG.

Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængigt af 
hvilken vagt der dækkes. 
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00, 13-18 
(onsdage), 6.30-14 (torsdage) én EKG vagt kl. 8.00-15.15 
samt én aftenvagt kl. 18.00-22.00 på hverdage. Kortere 
og længere vagter dækkes i weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt vagter på 
hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blod-
prøvetagning og EKG-optagelse samt arbejdsgangen i 
ambulatoriet er opnået.

2 lønnede oplæringsvagter er obligatoriske fra kl. 7.45-14 
begge dage. Disse er fordelt på:

Oktober:  Tirsdag den 8. og onsdag den 9.
 eller
 Tirsdag den 15. og onsdag den 16.

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter om 
måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 24/9 fra kl. 15.30, 
hvor vi planlægger vagter for oktober
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden 
og i sommerferien
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Thomas Piper på  mzf291@alumni.ku.dk 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 23. september kl. 10.00 
(med angivelse af semestertrin)

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– tilmelding til hold - Mærk 1605.

PRAKSIS PÅ VESTERBRO
 
Praksis på Vesterbro har brug for en - to FADL vagt til at 
komme i klinikken til afløsning for vores læge sekretær 

Arbejdstid: Dagtid, afløsning ved sygdom og ferie             

Arbejdsopgaver:
• Primært svare telefoner og booke patienter
• Tage blodprøver, CPR, BS, INR, EKG og andet forfalden 
arbejde

Krav:
• Bestået 8. Semester
• Stikkeerfaring vil være godt, men er ikke et krav
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt dog senest den 23. sep-
tember 2013 kl. 10. Via www.fadlvagt.dk – for medlem-
mer – ledige hold – hold ”Almen praksis Vesterbro”



999

A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

99vagtbureauet

NYT HOLD PÅ KLINISK BIOKEMISK 
AFDELING RH

Rigshospitalets klinisk biokemisk afdeling har i en pe-
riode brug for ekstra hjælpe fra et stikke hold på afde-
lingen. Holdet skal hjælpe med stikke arbejde og andet 
forfaldende arbejde i en periode hvor der er ombygning 
og personale mangle på afdelingen.
Planen for det nye stikke hold er, at der skal møde fire 
FADL-vagter på alle hverdage fra kl. 07.30-11.30.

Arbejdstid:
• Mandag til fredag fra kl. 07.30-11.30

Oplæring:
• Der bliver planlagt oplæring på afdelingen inden 
opstart.

Krav:
- Medlem af FADL
- Minimum 300 SPV-timer
- Ansøgere med stikke erfaring vil blive prioriteret
- Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. september 2013 kl. 10 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld-
ing til hold– ”Hold RH Kliniks Bio.”

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

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

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

Krav:
- Minimum 400 SPV- timer
- Have bestået minimum 7. semester
- Kunne tage i gennemsnit ca. 3-4 vagter (+bagvagter) - 
også i eksamens- og ferieperioder
- Skal kunne komme til samtale i uge 39 og starte 
oplæring i oktober.
- Gyldigt akkrediteringskort
- Tidligere hold- og stikkererfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hol-
dleder Andreas Andersen på 31 71 77 55 eller vcq570@
alumni.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 23. september 2013 kl. 10. 
Via Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Motiveret ansøgning, da der vil blive afholdt ansættelses-
samtaler i uge 39.

LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk afdeling P - Gentofte Hospital

Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, Gentofte 
Hospital søger flere nye holdmedlemmer som kan starte 
fra november, evt. med oplæring i oktober.
Holdet skriver elektroniske journaler og klargør elekt-
ronisk medicin status på henviste elektive og subakutte 
iskæmi patienter forud for koronararteriografi (KAG) og 
Percutan Coronar Intervention (PCI). Der er et tæt samar-
bejde 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 hospitalsintroduktion (2 hele dage), som 
altid ligger de første to hverdage i hver måned.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, 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.

VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2013

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)

VT KURSER (INKL. BVT)
EFTERÅR 2013

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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Venstre kolonne viser de nuværende formuleringer. Højre kol-
onne viser bestyrelsens konkrete ændringsforslag.

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk 
-> Københavns Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

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!

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 vagtbureau i 
København.

§ 11A, stk. 2. Bestyrelsen ansæt-ter vagtbureauets direktør.

§ 11A, stk. 3. Det påhviler Bestyrelsen at sikre, at der udarbejdes 
skriftlige ret-ningslinier for hvordan der skal administreres, hvis der 
fra vagtbureauets side iværksættes vagtbinding eller andre af de for-
anstaltninger, der er hjemlet mu-lighed for i § 3, stk. 4 i vagtbu-reauets 
statutter. Bestyrelsen skal forelægge disse retningslini-er 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 disciplinære forhold-
sregler, som vagtbureau-et efter § 3, stk. 3 i vagtbureau-ets statutter 
kan fastlægge overfor medlemmerne.

Ændringsforslag KKF

Det nye afsnit 5 får følgende formulering:

AFSNIT 5 - BESTYRELSEN I VAGTBUREAUET
§ 11 A. FADLs Vagtbureau København er en selvejende institu-
tion, 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 Københavns Kredsforening vælger 7 
bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

§ 11 A stk. 3. Repræsentantskabet for FADL Københavns Kreds-
forening vælger på efterårsrepræsentantskabsmødet, det første 
efter den ordinære generalforsamling, 7 bestyrelsesmedlemmer 
(og 3 suppleanter) 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 stemmer for et forslag herom 
efter at spørgsmålet har været optaget på dagsordenen på et 
repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmandatet mistet derved 
også i Københavns Kredsforening.

§11 A stk. 5. Senest på det førstkommende repræsentantska-
bsmøde efter et eller flere bestyrelsesmedlemmer er frataget 
deres hverv vælger repræsentantskabet nye bestyrelsesm-
edlemmer (og suppleanter). 

§ 11 A stk. 6. Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde sit 
hverv indtræder en suppleant i den rækkefølge de er valgt med 
mindre repræsentantskabet beslutter en anden sammensætning 
af bestyrelsen efter at et forslag herom har været optaget på 
dagsordenen.

Forslag til KKF lovændringer til vedtagelse på Generalforsamlingen 11.oktober

Har du lyst til at stille op til repræsentantskabet?
Så kom til informationsmøde på FADL på onsdag 
d.18.september kl.17.00.

Du kan også hente en opstillingsblanket i sekretariatet. Denne 

blanket skal du – hvis du ønsker at stille op - udfylde og aflevere 

inden tirsdag d.24. september kl.12.00

Lodtrækning til Lægevikarkurserne

Der er i skrivende stund ledige pladser på:
Akut Medicin
Psykiatri
Elektrolyt og Væskebalance
EKG og
Blodprøvekursus
Selvom du i forvejen har været så heldig, at du har fået to kurser i 
forvejen, kan du godt deltage i lodtrækningen og få plads på flere 
kurser.

Tilmelding foregår løbende med lodtrækning hver dag indtil plad-
serne på de respektive kurser er fyldt ud. Betaling skal altid ske 
senest tre dage efter tildeling af plads! 

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 Repræsentantsk-
abet kan finde sted. Forslag, der ned-stemmes på en Generalforsamling, 
kan af Bestyrelsen forlanges gjort til genstand for skriftlig afstemning 
blandt Kredsforeningens med-lemmer.

§ 13, stk. 2. Generalforsamlin-gen kan ikke vedtage love eller lovæn-
dringsforslag, som ikke er forelagt gennem Bestyrelsen, og som ikke 
har været offentliggjort i to på hinanden følgende numre af MOK eller 
på tilsvarende vis er bekendtgjort for medlemmerne.

Medlemmerne kan indtil 2 uger før en ordinær Generalforsamling 
indgive forslag til lovændring til Bestyrelsen. 

Ved ekstraordinær Generalforsamling kan medlemmer indgive lovæn-
dring-sforslag til Bestyrelsen indtil 4 dage før Generalforsamlingen. 
Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til behandling, of-fentliggøre 
dem i MOK eller på tilsvarende vis bekendtgøre dem for medlemmerne, 
samt forelæg-ge dem på Generalforsamlingen.

§ 13, stk. 3. Lovændringer skal godkendes af HovedBestyrelsen.

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

1. at ekstraordinær Generalforsamling med sim-pelt flertal godkender, 
og
2. at Hovedforeningens hovedbestyrelse enstemmigt har god-kendt, 
at Kredsforeningen oplø-ses.

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

§ 14, stk. 2. Beslutning om Kredsforeningens udmeldelse af Hoved-
foreningen 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 for-
mulering:

LOVÆNDRINGER OG OPLØSNING AF VAGTBUREAUET
§ 15. Forslag om ændringer af Vagtbureauets vedtægter jf. 
vedtægternes § 12.2 skal altid være vedtaget på en General-
forsamling, inden ved-tagelse 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 følgende 
numre af MOK eller på tilsvarende vis er bekendtgjort for 
medlemmerne. 

§ 16. Beslutning om Vagtbureauet opløsning kan kun træffes 
med 4/5 flertal i Repræsentantskabet på et dertil indkaldt 
møde og tillige på betin-gelse af: 
1. at ekstraordinær Generalforsamling med simpelt flertal 
godkender opløsningen 
Såfremt opløsning heraf er be-sluttet, skal der samtidig dispo-
neres over foreningens midler jf. vagtbureauets vedtægter § 
14.3

Det nuværende AFSNIT 7; IKRAFTRÆDEN bliver til AF-
SNIT 9 

§ 15. Disse love træder i kraft den 8. oktober 1980. Med ændringer fra 
Generalforsamlingerne 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 Generalforsam-
lings afholdelse i oktober.

§15 ændres til §17

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

§ 12. Ordinær Generalforsamling, der afholdes i oktober, in-
dkaldes første uge i september ved opslag i MOK. På denne 
aflægger Bestyrelsen beretning om fore-ningens virksomhed og 
fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig med indkal-delsen 
udsendes dagsorden samt evt. vedtægtsændringsforslag.

§ 12, stk. 2. Den ordinære Generalforsamling kan, såfremt forslag 
herom er optaget på dags-ordenen, vedtage at annullere ud-
skrivelsen af ordinært valg til Repræsentantskabet, såfremt valg til 
Repræsentantskabet har fundet sted mindre end tre måneder før 
afholdelsen af den ordinære 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 Bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af fore-
ningens medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom med 
angivelse af hvilke emner og forslag, der ønskes behandlet.

§ 12, stk. 4. På Generalforsam-linger, hvor mindst 50 med-lemmer 
giver møde, kan, hvor dette findes på dagsordenen, ved simpel 
flertal vedtages, at der ud-skrives valg til Repræsen-tantskabet.

§ 12, stk. 5. Der kan kun stem-mes ved personligt fremmøde på 
Generalforsamlingen. 

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

kredsforeningen
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Kære medstuderende
Kom til generaLForsamLing i FADL København fredag den 11. oktober kl. 17 i 

 Studenterklubben på Panum Instituttet. Kom og få indflydelse på din forening!  

Bliv til aFTer-ParTY! Efter generalforsamlingen sørger vi for drikkelse, mad og god musik! 

Så bliv hængende og vær med til at fejre en ny sæson med kolde øl og festligt selskab!

Tilmeld dig på kkf@fadl.dk

Har du lyst til at stille op til repræsentantskabet?
Så kom til informationsmøde en af følgende dage hos FADL København, Blegdamsvej 26,  

2200 København NV: Torsdag den 12. september kl. 17 eller onsdag den 18. september kl. 17.

Kærlig hilsen 

fadl, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening · www.fadl.dk

Fredag 11. oktober kl. 17 i Studenterklubben på panum

generalForSamling
Tag dine medsTuderende under armen 
og Lær FadL København aT Kende!

med aFter-partY!

kredsforeningen
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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. 

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!

12. Semester:
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

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

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

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

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:

•	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?

SUNDDagen 2013
Hvornår: 28/9 2013 fra kl. 17.00 og frem
Hvor: TAP1 hallerne, vesterbro

Hvem optræder:
Musikprogrammet er nu offentliggjort:

21.00: When Saints Go Machine (LIVE)
22.00: Anders K (DJ)
23.30: Jazz Malaika (LIVE)
00.00: Eagger & Stunn (LIVE)
00.30: ELOQ, Julius Sylvest og Dixone (YO Felles - DJ)

Hvordan:
Det er nu muligt at erhverve sig billetter kan købes på: 

http://billetto.dk/sunddag2013

50 kr i forsalg - 100 kr i dør! 

Det er kun muligt at komme ind til SUNDdagen med 
billet samt gyldigt SUND studiekort / optagelsesbrev 

til SUND-fakultetet, KU (vinterstartere).
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

basisgrupper
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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 sundhedsvidenskabelige studenterfor-
skerens faglige kompetencer. 

Medlemmer af PUFF er medicinstuderende og andre studerende 
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som har interesse I for-
skning 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 interna-
tional etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for 
undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP om-
fatter design, udførelse, dataindsamling og afrap-
portering af kliniske lægemiddelundersøgelser. 
Formålet med denne kvalitetsstandard er at give 
befolkningen sikkerhed for, at forsøgspersoners 
rettigheder, sikkerhed og velbefindende beskyttes 
som beskrevet i Helsinki-deklarationen, samt at 
data fra kliniske undersøgelser er troværdige.

I planlægningsfasen af ethvert klinisk forsøg er 
det altid en god ide at skele til Good Clinical Prac-
tice, 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

Program for det 
   kommende semester

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. 

Kan du huske det?
Styrk din studieteknik og kom bedre igennem 
semestrets pensum. Deltag i FORNIKS’ årligt 
tilbagevendende arrangement om 

”Hukommelse og Indlæring”
Dato: Tirsdag d. 1. oktober 2013 

kl. 16.15 – 18.30
Sted: Einar Lundsgaard auditoriet, Panum

Lær at bruge din hukommelse bedst muligt, få 
et indblik i hvordan hukommelsen fungerer og 
se eksempler på, hvordan en patologisk svækket 
hukommelse kommer til udtryk i klinikken.

Foredragsholdere:
Troels Kjær, neurolog, ph.d., overlæge, dr.med.
Hysse Forchhammer, neuropsykolog, ph.d.
Steen Hasselbalch, neurolog, professor, overlæge, 
dr.med.

Se fulde program på Facebook ”Hukommelse og 
Indlæring” eller på www.forniks.dk

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 – Psykiatrigruppen for Medicinstuderende. 

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

Intro til Gyn-obs specialet
og fortællinger fra en klinikers arbejdsliv 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 karriere 
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! 
 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Basisgrupperådet.
 
Basisgrupperne vil have indflydelse.
Efter den strukturelle omlægning på SUND er der opstået et behov for at organisere basisgrupperne 
således at vi fortsat har indflydelse i forbindelsen med fordelingen af fakultetets puljemidler.
Basisgrupperådet ønsker at stille med en repræsentant, valgt blandt basisgrupperne til den kreds af studer-
ende, der rådgiver dekanatet omkring fordelingen af puljemidler til studenteraktiviteter.
Dette vil vi gøre noget ved. Vi har allerede været i kontakt med SundRådet og dekanatet som stiller sig 
positivt over for idéen og vil samarbejde om at skabe et forum hvor basisgrupperne også kan få deres 
stemme hørt.
De fleste af basisgrupperne har allerede været inviteret til at deltage i opstarten af dette projekt. Der er 
blevet diskuteret og arbejdet på at finde en løsning som skulle give basisgrupperne indflydelse på fordelin-
gen af puljemidlerne. Resultatet er blevet at vi vil stifte Basisgrupperådet.
Stiftende generalforsamling er den 3. oktober kl. 1700 i loungen i Studenterhuset.
Basisgrupperådet kommer til at være en sted hvor basisgrupperne kan mødes, udveksle idéer på tværs, 
planlægge fælles arrangementer. Basisgrupperådet kommer også til at hjælpe nye basisgrupper med at 
blive oprettet og godkendt.
Men for at dette skal lykkes må vi alle være med. Det er lettere at gå til dekanen og søge indflydelse hvis vi 
kan sige at vi repræsentere alle basisgrupperne på medicin.
Så tag fat i din basisgruppe, kom og fortæl os hvad netop i mener og vær med til at skabe den indflydelse 
som din basisgruppe fortjener.
Hvis i vil høre mere, kan i tage kontakt til basisgrupperne@gmail.com
Mvh
Andreas Gyldenkærne, AKS
Alexander Henriksen, FORNIKS
Sandra Viggers-Helligsøe, SATS
Nanna Brøns, GO 
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Kom gratis til Lægedage

11. – 15. november 2013 i Bella Center 

Lægedage er de praktiserende lægers efteruddannelseskongres, arrangeret af Dansk 
Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). 
Der vil være over 100 kurser - praktiske såvel som teoretiske. 
Der er også færdighedsværksteder og en stor udstilling (med gratis kittelgejl). 
SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver medlemmer af SAMS 
mulighed for at deltage gratis på Lægedage (normalpris for læger: 2.500 kr.) mod at 
hjælpe under kongressen. 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej, bistå kursusledere og 
være mikrofonholder. 

Arbejde 1 dag giver 1 dags fri adgang til Lægedages åbne kurser. 

Gratis frokost begge dage inkluderet. 

Tjek programmet på www.plo-e.dk

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage, både under arbejdet og under 
kurserne. Kurserne er godkendte til VKO, og desuden er det en udmærket chance for at 
knytte kontakter til de praktiserende læger og få lidt indblik i arbejdet i almen praksis. 
Hvis du synes, at dette lyder interessant, så gå ind på vores hjemmeside: sams.dsam.dk
og tilmeld dig ved at følge linket under “Lægedage”. Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 
21. oktober. 

For at deltage skal man komme til informationsmødet onsdag d. 30. oktober kl. 17, hvor 
kongressekretæren vil briefe deltagerne om de forskellige arbejdsopgaver. 

Vi ses på Lægedage! 
Mange hilsner 
SAMS
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Besøg Rigshospitalets Traumecenter og helipad 
og hør om livet som flyvende læge!

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

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

Traumemanager og overlæge ved Rigshospitalets TraumeCenter 
Jacob Steinmetz, kendt fra tv-dokumentaren Alarm 112, vil fortælle 
om livet som flyvende læge, herunder udfordringer i behandlingen 
af traumatologiske og akutmedicinske problemstillinger. Der vil 
være udvalgte cases fra det virkelige liv. Efter foredraget går vi ned 
i TraumeCentret til en lille rundvisning og til sidst går turen op på 
helipaden (medmindre den er i brug naturligvis).
Arrangementet er gratis, dog forbeholdt medlemmer af SATS. 
Tilmelding åbner d. 10/9-13 kl. 16.00. Tilmelding efter først-til-mølle 
princippet foregår via www.sats-kbh.dk. Vel mødt!

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

Kursus i Akutte Procedurer

Kursus i anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang og nødtrache-
otomi på donationsmateriale (mors) vil blive gennemført

Torsdag den 3. oktober 2013 kl. 16.00 – 20.00 
på dissektionssalen på Panum Instituttet

Arrangementet er lukket, dvs. members only, og koster 50 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold, svarende til 
indgrebene, dvs. bestået 3. sem.

Tilmelding via www.sats-kbh.dk fra mandag d. 16. september kl. 16.00
Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter først-til-mølle.

Med venlig hilsen SATS 
Dennis Karimi
Monika Afzali

INTROMØDE I SOFAS-KBH 

mandag d. 23. september kl 17.00
 

Panum Studerendes Organisation For Akutmedicinsk Speciale 
SOFAS er en organisation for medicinstuderende inden for 
akutmedicin.
Akutmedicinens brede spektrum inden for de medicinske specialer 
tillader SOFAS at kunne dygtiggøre, udvikle og forbedre de 
studerendes kompetencer indenfor stabilisering, udredning, 
diagnosticering og behandling af de akutte tilstande.
Som medlem af SOFAS har du mange fordele. Du deltager bl.a. gratis 
til alle vores foredrag og kurser. Samtidigt kan du søge de danske og 
udenlandske klinikophold SOFAS udbyder 
til både bachelor og
kandidatstuderende.

Har du interesse for akutmedicin, lyst til 
at være aktiv eller blot lyst til at høre mere 
- så duk op til vores Intromøde mandag d. 
23 september kl 17.00 på Panum, 
København (lokale vil blive udmeldt på 
sofas.dk og Facebook)

Vi glæder os til at se nye ansigter :)

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013!

Fredag d. 4. oktober kl. 11.00, inden laaaaaaange fredagsbar i Klubben, afholdes 
der i Fælledparken Panummesterskaberne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mandshold, hvor der skal være min. 2 
piger på banen (hvis man kun har 1 pige på holdet – så stil op alligevel!). 
Det kommer til at koste en 50'er pr. hold

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste udklædning!
Mere info følger!

Ørekirurgi for medicinstuderende

Onsdag 25/9 kl. 16.30 i Store Mødesal, Panum

Sygdomme i ørerne rammer såvel børn som voksne, og er et krydsfelt mellem øre-
næsehalskirurgi, neurokirurgi og pædiatri.
Ørekirurgi benyttes som led i behandlingen af sygdomme i mellemøret samt som adgang til 
intrakranielle tumorer.
En af de nye grunde til at operere i øret, er en af de senere års store landvindinger, nemlig
muligheden for at give en gruppe døve hørelsen igen med Cochlear Implants.
Hør om hvordan indgrebet udføres fra kirurgen, om teknikken bag fra producenten og om
mulighed for at øve sig med simulation fra den ph.d. studerende.

Kirurgisk adgang til øret og laterale skull base - the hows and whys
Overlæge, dr.med. Per Cayé-Thomasen, Rigshospitalet

Fra døv til hørende- CochlearImplants
Kristian Skov, Cochlear

Simulationstræning
Ph.D. stud. Steven Wuyts Andersen, Gentofte Hospital

STUDERENDES ØNSKE OM LIVREDNING

Der er mange studerende der ønsker at være læger. Men det er ikke alle 
der ønsker at redde liv. Så derfor bliver der nu oprettet en basisgruppe 
for medicinstuderende der rent faktisk ønsker at redde liv.

Der er stiftende generalforsamling: Webersgade 8, 2100 Kbh Ø. 

Det foregår på fredag d. 20. september 2013 kl. 19:00, 
- der vil også være aftensmad

Hilsen Jonas Hilbert Olsen, 61462846, jonas.h.olsen@gmail.com

SØL
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VIL DU OGSÅ HAVE MULIGHED FOR AT OMSÆTTE 
TEORI TIL PRAKSIS – OG SAMTIDIG STIFTE 
BEKENDTSKAB MED ANDRE KULTURER OG 
SUNDHEDSSYSTEMER?

TAG PÅ 4 UGERS KLNISK UDVEKSLING MED IMCC 
EXCHANGE

DEN NYE LANDELISTE ER NU OFFENTLIGGJORT!

SE LISTEN OG LÆS MERE OM 
ANSØGNINGSPROCEDUREN PÅ:
Imcc.dk/landelisteexchange201415

SPØRGSMÅL RETTES TIL NATIONAL EXCHANGE 
OFFICER FOR OUTGOINGS
MARIANNE KRISTENSEN
exchange@imcc.dk

Førsthjælp for folkeskoler
(In medias res.)

Og den studerende stod i en tilspidset situation af nærmest uforudsigelig oprin-
delse...
”HVAD VIL I HA’?!”, råber et individ på en kasse af træ.
Indtagelse af diverse rusmidler, bl.a. C8H10N4O2 og C2H6O havde været en del af 
beskæftigelsen...
”FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING!”, gengiver de andre.
Hvorfor ender jeg altid blandt en gruppe ufatalistiske galninge, reflekterede den 
studerendes beduggede hjerne.
”HVEM SKAL HAVE DET?!”, kræver det kassestående individ.
Den studerende kigger sig omkring og gnubber sine øjne med hænderne, hvor der 
findes mængder af søvn sv.t. mindst 20 g.
”ALLE FOLKESKOLER!”, svarer mængden.
Hmm, det her budskab er egentlig ikke så tosset igen, tænker den studerende.
”Alle der er enige, elevér manus over caput!”, udbryder ham, der kompenserer for 
sin manglende højde ved at stå på et boksformet objekt.
Den studerende, pludselig grebet af det fornuftige budskab, rejser ivrigt sin hånd 
vejret! 
...
To andre studerende går forbi den første, som tydeligvis har fået 17 bajere for 
meget fra klubbens fagre favn.
De smiler til hinanden, idet den fordrukne står og stirrer intenst på en plakat, der 
fortæller om gruppen 
Førstehjælp For Folkeskoler og deres mission 
for at få alle folkeskoleklasser undervist i 
førstehjælp.
Plakaten informerer samtidig om, at der i 
FFF d. 18. september (også kendt som i dag) 
afholdes månedsmøde i Studenterhusets 
lounge kl. 17, hvor alle er velkomne til at 
deltage i festivitas og glædelige brandtaler 
(sidstnævnte primært i form af oplæg om 
udredning og behandling af brandsår).
Selv den fordrukne studerende har fornuft 
nok til at realisere, at FFF har et fornufdigt 
budskab 
    – HAR DU?! 

IMCC exchange-ophold til Filippinerne – noget for dig?

Holder du fri dette semester og brænder du for at komme ud at opleve 
verden, men mangler inspiration til hvor du skal tage hen? Så er dette 
måske noget for dig. Da jeg er blevet forhindret i at tage af sted på planlagt 
exchange-ophold til Filippinerne gennem IMCC, er der nu en plads ledig. Op-
holdet strækker sig over 1 måned og foregår på et velfungerende hospital i 
Manilla, hovedstaden i Filippinerne. Det er et krav du taler engelsk og prisen 
for opholdet er 2500 kr. Pladsen kan bruges til og med marts 2014, dog kan 
der være måneder hvor hospitalet ikke har plads.
Hvis det lyder interessant kan jeg kontaktes på mail mia_lubbert@hotmail.
com
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Kære Stud.Med.er!

Kan du sy?
Bygge kulisser?
Spille skuespil?
Danse? 
Eller synge?
Så er panums hyggeligste og bedste studenterrevy måske 
noget for dig!
Hvis du ikke ønsker at stå på scenen, men brænder for at 
fantastisk hyggeligt fællesskab, så mangler vi masser af folk 
til at sy, hjælpe med kulisser og male backstage.  
Men brænder du for at stå på scenen, så er der også plads til 
det.

Vi holder intromøde torsdag d. 26/9 kl. 19.00 i stu-
denterklubben og byder her på kaffe og kage. 

Kom glad!

Kh Medicinerrevyen
Hvis I ikke kan finde stedet, ring/skriv til 40829048 el. 
5189005

Sundhedsfaglig person til udviklingsprojekt i 
Zambia
Northern Star Academy er et udviklingsprojekt med fokus på sport, sundhed og 
science, som har til formål at uddanne, oplyse og støtte unge zambiere i alderen fra 
15-20 år gennem et års uddannelsesophold på akademiet og i deres videre uddan-
nelsesforløb. Northern Star Academy starter op ultimo januar 2014 i det nordlige 
Zambia. En sundhedsfaglig ildsjæl søges til undervisning af Northern Star Acad-
emy’s elever samt facilitering af workshops for lokale zambiere. Du vil indgå i et 
europæisk og zambisk tværfagligt team og være ansvarlig for fagområdet sundhed 
og ernæring.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver:
- At tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i ”sundhed og ernæring”på 
foreliggende undervisningsmateriale
- At evaluere, kvalitetssikre og videreudvikle undervisning og curriculum i ”sund-
hed og ernæring”
- At samarbejde med og assistere det tværfaglige team af fagpersonerpå Northern 
Star Academy i undervisningsmoduler uden for dit eget fag- og kompetenceområde
- Ud fra identificerede sundheds- og samfundsrelaterede problemstillinger i loka-
lsamfundet at udvikle, tilrettelægge og facilitere workshops for lokale zambiere i 
samarbejde med det tværfaglige team
- At tilrettelægge, koordinere og facilitere modulet ”Community project”, der har til 
formål at forbedre levestandarden i lokalsamfundet gennem oplysning om sundhed, 
sygdom og ernæring
Din profil og kvalifikationer:
- Gerne bachelor i Folkesundhedsvidenskab. Lignende uddannelsesbaggrund er 
også relevant.
- Viden om sundhed, sygdomslære og humanbiologi, samt forståelse for sundheds- 
og samfundsrelaterede problemstillinger
- Undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav
- Energi og lyst til at være sammen med unge dagligt
- Du er en teamplayer med gåpåmod, som er god til at samarbejde, organisere og 
tage ansvar
- Du har mod på en spændende og udfordrende hverdag med engelsk som den 
daglige kommunikations- og arbejdsform

Vi tilbyder
Et unik, spændende og udfordrende job i naturskønne omgivelser i Zambia. Du får 
muligheden for at være med til at sætte dit præg på en organisation i rivende ud-
vikling, hvis vision er at gøre en forskel for unge zambiere, som ikke har mulighed 
for at fortsætte deres uddannelse, samt at være med til at løfte levestandarden 
for zambiere i lokalsamfundet gennem oplysning. Du kan læse mere om organisa-
tionen, projektet og de forhold, som du vil leve under, på www.eventure.dk
Stillingen ønskes besat fra primo januar 2014 og 6 måneder frem. Stillingen er 
ulønnet. Ydereligere oplysninger om stillingen såvel som curriculum i ”sundhed og 
ernæring”fås ved henvendelse til forening@eventure.dk.
Ansøgning med CV, karakterudskrift samt eventuelle relevante referencer bedes 
sendt elektronisk til forening@eventure.dk. Jobsamtaler forventes afholdt tel-
efonisk/elejktronisk.
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Sidste uges svar:

TØZEZKINKEKRYZZ

HENAD:

1. Juicen fra disse bær er simpelthen uundværlig 
når man har pådraget sig en smadderirriterende 
honeymoon cystitis, efter man har mødt en overlæk-
ker ny fyr
4. Tidens nok bedste danske blad inden for skønhed 
og mode
5. Dette naturprodukt kan både spises, og det kan 
faktisk også gøre huden lækker og blød.
10. Smaddersund grøn beauty food, som er rig på 
omegafedtsyrer og vitaminer, som styrker kroppen
12. A girl's best friend!
13. Denne totalt fabulous gurlfriieeend havde totalt 
fat i den lange ende, da hun som måske den første i 
verdenshistorien fandt på antiagingbad med mælk 
og honning, som fugter, blødgører og ligeud forskøn-
ner huden
15. Denne nitrogenholdige organiske syre er sim-
pelthen så god til at holde dit hår stærkt og glans-
fuldt. Lækre bøfmænd spiser det også for at kunne 
løfte tungere vægte til fitnezz.
16. Ømme fødder kan indgnides med vineddike og 
saften fra denne frugt for dejlig wellnesslindring
18. Denne krydderurt er himmelsk i en mojito, men 
vidste du at den også er effektiv ved oppustet mave?
19. Denne urteagtige plante findes på alle konti-
nenter (udover Antarktis sæføli ;D), og er virker som 
en DRØM, hvis man har lidt svært ved at falde i søvn

NEDAD:

2. Hvis du vil styrke hudens elasticitet for et yngre 
og slankere look, kan du spise dette vitamin, som 
findes i lever, fede fisk og æggeblommer
3. De essentielle olier i denne krydderurt styrker 
simpelthen immunforsvaret SÅ meget!
5. Mikkel Hansen er virkelig en dejlig fyr - en rigtig 
mand! Og så spiller han vist nok et eller andet sport. 
Men hvad er det nu liiiiige det er for en sport?
6. I denne film, som begynder med "The" er Ryan 
Gosling nok noget af det mest cute der nogensinde 
har gået på to ben! :-* <3 <3
7. Denne James er nok en af de lækreste fyre i ver-
den lige nu <<<33333
8. Træthed er en forgiftningstilstand - men bare 
rolig, det kan totalt modvirkes! Bare dryp lidt af 
olien fra denne blomst på hovedpuden, eller massér 
dine fødder med olien inden sengetid!
9. Det KLART nizeste lægespeciale!!
11. Lækre fyre spiser det her til morgenmad, men jeg 
bruger det primært i kombination med rosenvand 
som en fantastisk facescrub!
14. Mille fra MOK har denne type blonde hårfarve
17. AM fra MOK har denne type blonde hårfarve
20. Hvilken farve har sålen på Christian Louboutins 
sko

hAaAAAAiii tøzzer!! Jeg er personligt blevet ret 
irriteret over at det kun er herresvære spørgsmål, 
der bliver stillet i de her åndssvage krydsord. Om 
medicin og musik og alt muligt som man ikke kan 
bruge til noget som helst *gg*. Så nu har jeg altså 
lige lavet en kryds til os piger, som man rent faktisk 
kan bruge til noget - eller, jeg har fået min fyr til 
det ;-D. Den handler om skønhed om mode, og alle 
svarene kan findes på min blog www.newyorkkind-
ofgirl.blogspot.com

<3 <3 Petra "Chanel" Jamilla/MOK-red



2020 panum killer

awkwars

En masse lejemordere er kommet til Panum, og en af 
dem er måske dig?

Beskrivelse:

Panum Killer er en leg for medicinstuderende på 
Panum. Reglerne er simple: Man får et enkelt target 
man skal likvidere med en vandpistol -- men derude 
er der en anden, som har dig som sit target!
Legen er realtime og foregår hele tiden, over det 
hele. På ethvert tidspunkt kan din morder dukke op 
og likvidere dig. En rigtig lejemorder er dygtig til at 
likvidere i smug, så man må selvfølgelig ikke udføre 
gerningen foran vidner.
Hver spiller får også lov til at vælge en safezone, 
hvor de ikke kan likvideres. Når man likviderer sit 
target, får man deres target, og sådan bliver legen 
ved, indtil kun 1 spiller står alene tilbage. Men bliver 
man selv likvideret er man ude af legen helt!

Hvad skal jeg gøre for at være med?

Send en mail til panumkiller@gmail.com indehol-
dende et vellignende billede af dig, dit fulde navn, 
semestertrin, hjemmeadresse, mobilnummer og din 
valgte safezone.
Tilmeldingsfristen er fredag d. 27/9 kl 12:00.
Du skal anskaffe dig en lille vandpistol til at udføre 
dine likvideringer med.

Legen går i gang, når du modtager en email med dit 
første target. Denne skal printes ud og bruges som 
bevis ved din likvidering.

Regler:

1. Panum Killer er en gentlemansport, og alle er 
derfor med til at opretholde gældende regler. Det 
pålægges spillerne selv at leve op til dette ansvar.

2. Deltagere må ikke vise andre deres target kort, 
og når man er likvideret må man ikke fortælle 
andre hvem ens sidste target var, eller hvem der 
likviderede en.

3. Hver spiller får et target, som de skal likvidere. 
En spiller må ikke likvidere andres targets.

4. En spiller likviderer en anden spiller ved at skyde 
personen på torso med en vandpistol. Herefter 
viser man sit kort til sit target som bevis.

5. Efter en likvidering modtager man den likvidere-
des target. Dette er nu ens nye target.

6. Ved likvidering må der ikke være vidner tilstede, 
hverken andre spillere eller uvidende civile.

7. Hver spiller vælger en safezone. Dette er et 
enkelt lokale, klinikken, eller toiletter. Eksempler 
på gyldige safezones ses nedenfor. Man må ikke 
likvidere sit target i dennes safezone.

8. Er det tilfældet, at en likvidering forsøges i et 
safezone, eller hvor der er vidner tilstede, er 
likvideringen ugyldig og targettet likvideres ikke. 
Man er bandlyst fra at forsøge endnu en likvider-
ing på samme target 2 timer fra et fejlforsøg.

9. Efter en succesfuld eller ugyldig likvidering 
kontakter både spiller og target gamemasters 
om hændelsen og forløb. Hvis der opstår en tvist 
spillerne imellem, har gamemasters det endelige 
ord. Husk gentlemanregler.

10. Det kan påkræves af gamemasters, at et target 
skal indsamle vidneerklæringer fra vidner, så-
fremt der er uenighed spillerne imellem.

11. En likvidering er kun endeligt gyldig efter kon-
takt med gamemasters.

12. Hvis man ikke længere ønsker at deltage i legen, 
kontaktes gamemasters med det samme.

Alle spørgsmål om regler mm. henvises til 
gamemasters.

Eksempler på gyldige safezones:

1) Studenterhuset
2) Studenterklubben
3) Ens hjemmeadresse
5) Ens arbejde
6) På klinik (generelt)
7) På toilettet (generelt)

Eksempler på ugyldige safezones:

1) Panum Instituttet
2) Udendørs
3) Køkkener (generelt)

Gode råd:

Vær aldrig alene med en, du tror er med i spillet.

Ha' altid en lille vandpistol på dig, hvis nu du skulle 
komme på enehold med dit target.

Husk, at selv din bedste ven kan være din morder.

Kontakt gamemasters:

Jonas Olsen
+45 61462846

Sebastian Krog 
+45 27211923

panumkiller@gmail.com

Dum dum duuumm..

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

Hej smukke Mille 
Hvordan går det?

Det tror jeg udemærket 
godt du ved

Jeg er så fucking træt af, at du kun 
gider snakke med mig en gang om ugen. 
og når du så endelig snakker med mig, 
så glor du bare på mine bryster.

Jeg er din fucking læsemak-
ker, jeg troede at det var 
meningen at vi skulle lære 
noget!!!

Vi har mikrobiologi for tiden, og 
jeg synes at det er pisse svært, og 
du er fandme ingen hjælp!!
Hvad fanden laver du?

Jeg skriver en 
recept til dig

WHAT? På hvad?

På gentamicin - Du virker 
lidt gram-negativ. YEEEAAAAAHHH


