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Det sker i ugen

Denne redaktion
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Onsdag: MOK NR. 5 UDKOMMER
  MR månedsmøde, se side 4

Torsdag: Karriere og Forskning ved Studievejledning, se side 6

Fredag: MediLearner præsenteres kl 10:55 i Lundsgaard
  Deadline for tilmelding til Panum Killer

Lørdag: Filosofisk svampetur med Studenterpræsten, s. 4
  SUNDdagen, se side 15

Søndag: FALDT Generalforsamling, se side 10
  Dennis skal se NFL i London!
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  PUC Månedsmøde kl 20, se side 10
  Infoaften om Bamsehospitalet, se side 10
  

Tirsdag: Laboratorium om sprog og tro, Studenterpræsten, s. 4
  Hukommelse og Indlæring ved Forniks, se side 7
  Foredrag ved PUFF om "Good Clinical Practice", s. 7

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
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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 en-
kelt 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.

13. NYT!!!: Man skal være begyndt på studiet (0. 
semester må desværre vente til næste år)

14. NYT!!!: Man skal overnatte i København 5 næt-
ter om ugen (Rønne og Nykøbing må ligeledes 
sidde over i denne omgang)

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 gam-
emasters:

Jonas Olsen
+45 61462846

Sebastian Krog 
+45 27211923

panumkiller@
gmail.com

STADIG 
LEDIGE 

PLADSER!!!

DEADLINE 
FREDAG!!!!

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

Hej Mille 

       FADL-vagt!
Gider du ikke lige at 
   score patienten?

Goddag, jeg skal være 
din FADL-vagt i dag

PJ?!?
Er du 
min 
patient?

WHAT?

Slap af Mille, jeg tror 
bare at hun mener EWS 
og GCS

Du skal have 
hænderne over 
dynen PJ

Mmm

Får du scoret 
den patient eller 
hvad?

panumkiller
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Føljeton – Dystopier II

Hjernens dystopiske teater.

Nu er semestret rigtig i gang. Det ser allerede sort 
ud. Jeg er bagud med det hele. Eller i hvert fald det 
meste.  
Sådan kan man lave sin egen lille dystopi. Som før 
nævnt betyder dys-topi et dårlig sted. Det er dér man 
ikke vil være.  Når vi har det dårligt, hvor vi er, så 
vil fremtiden også ofte blive truende.  Især hvis man 
er stresset og ikke kan nå det man gerne ville f.eks. 
at læse semestrets pensum. Hvis man også har det 
skidt af andre grunde, så får man givet svært ved at 
koncentrere sig og så bliver det værre. Man får læste 
mindre og kommer mere bagud.

Sandsynligvis kan man ikke ved viljes kraft trække 
sig selv op ved hårene. Man kan ikke bare tage sig 
sammen. Det bliver blot et ekstra pres, og det er 
presset på hjernen som giver stress og gør det svært. 
De mere primitive og gamle dele af hjernen som 
amygdala og det limbiske system er gode til at huske 
dårlige og angstfyldte oplevelser, og angsten kan kob-
les til situationer, hvor man ikke burde være bange. 
Et eksamenslokale f.eks. især hvis man på forhånd 
har haft negative tanker om eksamen, fordi man 
måske synes, man har læst for lidt. En panikangst 
kan også udmærket udløses af længere tids stress. 

Når man først begynder at tænke negativt og i 
tankerne prygler sig selv, fordi man ikke kan tage 
sig sammen og får lavet for lidt, så kan hjernens eget 
dystopiske teater køre en ind i en negativ spiral. 

Hvordan kommer man ud af det?

Først og fremmest skal man prøve på at lade være 
med at plage sig selv.  Man må forsøge at se realistisk 
på, hvordan verden og en selv er lige nu. Og adskille 
det meget tydeligt fra ens forestilling om, hvordan 
det burde være. 

Er man for tiden stresset og ukoncentreret, så 
hjælper det ikke, at man vil være noget andet. Det 
er en naturlig reaktion, fordi det er ubehageligt at 
være stresset og ukoncentreret, og amygdala vil have 
en til at flygte , fordi den sammenblander ubehag 

med fare. Men man kan ikke være noget andet, end 
man er.  At ville være noget andet end man er, er det 
Kierkegaard kalder ”Fortvivlet ikke at ville være sig 
selv.” 

Derfor må man begynde med at acceptere, at man er 
som man er: bagud, langsom og stresset. Når man 
ikke længere forsøger at flygte fra det, man ikke kan 
flygte fra, så får man mere ro og mere energi. Så 
kan man dernæst prøve at indse, at fremtiden ikke 
er virkelig. Den er mulighed, og vores forestillinger 
om den er forestillingen om mulighedens realisering. 
Men det er en forestilling. Ikke virkeligheden selv.

Vi tager ofte sorgerne på forskud, og lader dermed 
forestillingen om den dystopiske fremtid påvirke 
vores nutid. Derfor bliver vi mere stressede og mere 
negative. Hvis vi kan lade fremtiden være mere åben, 
hvilket den altid er, så kan man måske få lidt ro til at 
koncentere sig.  Men man skal også huske at slappe 
af.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

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 eller troende. 

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. Kanni-
kestræde 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. 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. 

Lektor Claus Emmeche, lektor Flemming Ekelund 
og Studenterpræst Nicolai Halvorsen deltager.

Læs mere på Facebook.com/smikbh

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

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 39, 2013

Husk MR månedsmøde på onsdag! 
OBS ÆNDRET TIDSPUNKT

Kære alle,

Bare lige en reminder for medicinerrådets 
månedsmøde på onsdag, d. 25. september. BE-
MÆRK! Vi har rykket mødet en time, så program-
met ser nu ud som følger:

kl. 17-18.45
- Formalia
- Studienævnet
- Eventuelt

kl. 19-21
- Formalia
- Studenterrådet (kl. 18.05)
        Besøg fra Studenterrådet, som fortæller om 
generalforsamling og spændende initiativer mm.
- Tilbagemelding fra semestrene
- Tilbagemelding fra udvalg
- Orientering fra bestyrelsen
- Sundrådet 
- Meddelelser
- Eventuelt

Vi håber at se så mange af jer som muligt! Det 
foregår i Studenterhuset over for Panum på Nørre 
Allé på 1. sal.

Medicinerrådet

Forskningsår som bachelor- eller 
kandidatopgave

De fleste, der tager et forskningsår eller -halvår 
vælger, at det skal tælle som deres bachelor- eller 
kandidatopgave. 

Hvis du ønsker at bruge din forskningsårsrap-
port som kandidatspeciale, skal du tilmelde dig 
specialeforløbet på samme måde som studerende 
der ikke tager et forskningsår. Det betyder at du 
skal orientere dig efter de gældende regler i din 
studieordning.

Du finder studieordninger og blanketter på 
KUnet.dk > mine enheder > bachelor/kandidat 
medicin.
Du skal senest en måned før afleveringsdatoen 
udfylde og aflevere specialekontrakten og endelig 
specialetitel. Den afleveringsdato, du skriver i 
specialekontrakten, er bindende. 
Opgaven afleveres som normalt ved kandidatspe-
cialet.
Herefter arrangerer du og din hovedvejleder et 
mundtligt forsvar, som afslutter dit kandidatspe-
ciale. Denne karakter vil gælde for specialet.
Husk at din officielle vejleder i alle tilfælde skal 
være en vejleder ansat ved SUND!

Du kan læse meget mere om forskningsår 
påKUnet og påPhD skolens hjemmeside: Gå ind 
på www.KUnet.dk mine enheder > Uddannelsens 
forløb > ”prægraduatforskningsår”. På hjemmes-
iden kan du finde information om hvordan man 
kommer i gang med forskning, hvordan man søger 
optagelse som forskningsårsstuderende, hvordan 
man afleverer sit forskningsårsprojekt, kontakto-
plysninger til PhD skolen og meget mere.

Har du yderligere spørgsmål til dette, er du 
velkommen til at kontakte os i studievejledningen.
-Studievejledningen for Medicin

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 forelæs-
ningerne. 

Måden du lærer hænger tæt sammen med måden, 
du husker. Desværre følger der ikke en brugsve-
jledning 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 - vek-
slende mellem korte oplæg, diskussioner og øvelser. 

Tid og sted:
•	……………………………………….		 			
 Panum, Haderup auditoriet.

Kurset henvender sig hovedsagligt til nye studer-
ende, 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/

M
E
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E
T
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studiet
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LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Kr. 300,-
(vejl.)

270 sider

Ny bog om søvn

Redigeret af Poul Jennum

Søvnforstyrrelser og søvnsygdomme er meget udbredte, men 
bliver ofte overset, selv om de har store konsekvenser for de 
berørte patienter, for deres pårørende og for samfundet som 
helhed. Nu udkommer en samlet, praktisk vejledning til anam-
nese og udredning af patienter med søvnproblemer. 

Søvn giver et overblik over den omfattende medicinske viden 
  om søvn og søvnens betydning for sundhed og helbred. 
     Bogen beskriver den normale søvn og betydningen af 
       eksempelvis alder og køn for det normale søvnmønster. 
        
        Desuden gennemgåes de mest almindelige årsager til  
       søvnproblemer, fx insomni, parasomni, respirations-
     sygdomme og døgnrytmeforstyrrelser, og bogen indeholder  
   derudover kapitler om lægemidlers indflydelse på søvnen 
samt om hypnotika. 

FOREDRAG 
Dansk Penicillin 1942 – 1960

Foredrag om den tidlige fase i udvikling og produktion af penicillin i 
Danmark, der begyndte allerede under besættelsen.

Foredrag ved ph.d.-stipendiat Henrik Tjørnelund
Onsdag d. 2. oktober kl.19.30  Auditoriet, 

Medicinsk Museion, Bredgade 62 

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Alle er velkomne, gratis adgang.

Northern Star Academy er et udvikling-
sprojekt 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 uddannelses-
forløb. Northern Star Academy starter op 
ultimo januar 2014 i det nordlige Zambia. 
En sundhedsfaglig ildsjæl søges til under-
visning af Northern Star Academy’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 under-
visningsforløb i ”sundhed og ernæring”på 
foreliggende undervisningsmateriale
- At evaluere, kvalitetssikre og videreud-
vikle undervisning og curriculum i ”sund-
hed og ernæring”
- At samarbejde med og assistere det tværf-
aglige team af fagpersonerpå Northern Star 
Academy i undervisningsmoduler uden for 
dit eget fag- og kompetenceområde
- Ud fra identificerede sundheds- og 
samfundsrelaterede problemstillinger i 
lokalsamfundet 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 loka-
lsamfundet gennem oplysning om sundhed, 
sygdom og ernæring

Din profil og kvalifikationer:
- Gerne bachelor i Folkesundhedsviden-
skab. Lignende uddannelsesbaggrund er 
også relevant.

- Viden om sundhed, sygdomslære og hu-
manbiologi, 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 ud-
fordrende 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 organisationen, 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 foren-
ing@eventure.dk.

Ansøgning med CV, karakterudskrift samt 
eventuelle relevante referencer bedes sendt 
elektronisk til forening@eventure.dk. 
Jobsamtaler forventes afholdt telefonisk/
elektronisk.

Hjemmeside: 
www.fodterapeutskolen.dk 
E-mail: 
fodterapeutskolen@fodterapeutsko-
len.dk

Barselsvikariat som underviser i 
anatomi og fysiologi
Københavns fodterapeutskole søger 
underviser i anatomi og fysiologi fra 
januar 2014 til barselsvikariat et
halvt/helt år frem. 
Uddannelsen som statsautoriseret 
fodterapeut tager halvandet år 
fordelt på 3 moduler, hvor anatomi 
og fysiologi fylder en stor del, især 
først på uddannelsen. Det er en 
tradition på skolen at benytte
medicinstuderende til at undervise 
i disse fag. 

Beskrivelse af jobbet:
Du skal undervise eleverne på
Modul 1: Anatomi (ca. 70 timer pr. 
semester) + Fysiologi (ca. 28 timer 
pr. semester)
Anatomiundervisningen koncen-
trerer sig primært om underek-
stremiteten med fokus på fod og 
underben. Fysiologiundervisningen 
sigter mod en overordnet forståelse 

af menneskets fysiologi. Undervis-
ningen ligger i dagtiden ml. 8 og 17. 
Udover de 100 timer pr. semester 
skal beregnes lige så lang tid til 
forberedelse.

Krav til underviser:
Udover at mestre det rent faglige i 
anatomi og fysiologi, er det vigtigt 
at underviseren har en naturlig
pædagogisk evne til at formidle 
stoffet. Derudover er det vigtigt med 
lyst og kompetencer til at kommu-
nikere med faglærene på skolen, så 
undervisningen eleverne modtager 
bliver så integreret som mulig. Der 
kan undervises udfra materiale 
udarbejdet af den nuværende un-
derviser, som vil være til rådighed i 
opstartsfasen.

Du skal som minimum have bestået 
3. semester.

Hvis du synes ovenstående lyder 
spændende, så skriv en ansøgning 
til uddannelsesleder Lykke Rønholt: 
lr@fodterapeutskolen.dk
Ansøgningsfrist den 01.10.13. Der 
bliver afholdt ansættelsessamtaler i 
medio oktober.

Sundhedsfaglig person til udviklingsprojekt i ZambiaFodterapeutskolen

annoncer
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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

artikel

annoncer

Simon er IKKE arrogant
Et uheldigt opslag på Facebook fik mange til at ændre deres mening om den el-
lers venlige Fynbo
Af Veronika Perko, 
stud.med. 

Da Simon opdagede 
dette opslag på Facebook 
var det allerede for sent. 
Billedet med hans quote: 
”Jeg gider ikke læse til i 
morgen…	Det	er	fredag	
og det er for nemt” 
havde allerede ligget 
online i over 12 timer.

Rædselen stod malet i Simon Imer Jespersens øjne, da han fredag morgen 
loggede på Facebook og til sin store overraskelse så det ovenstående opslag. Han 
måtte erkende, det var for sent at anmelde det arroganceindvævede billede med 
tilhørende kommentar, han havde ytret aftenen forinden. Nu gruer han derimod 
for,	hvilke	konsekvenser	opslaget	kan	have	på	hans	videre	studieforløb…	Er	hans	
dage som den venlige fynbo evigt forbi?
Simon Imer Jespersen er netop startet som stud.med. på Panum Instituttet. Han 

er en stilfærdig dreng fra Thurø på Fyn, hvis tilbagetrukkenhed og søde smil er 
genetisk arvet. Siden en alder af 15 år har han vidst, han skulle studere medicin, 
hvilket da også er grunden til, han havde matematik og kemi på A-niveau på 
gymnasiet. Dette har bestemt hjulpet ham med det videre studieforløb på Køben-
havns Universitet, hvor han indtil i fredags gik for værende den stille kloge type. 
Men efter skandalen på Facebook, er Simon kommet til at fremstå noget mere 
arrogant end tidligere antaget.

Simon er meget nervøs for den side af ham, opslaget giver til kende for. Han 
mener ikke selv, han er arrogant, og hans største forhåbning nu, er at hans med-
studerende heller ikke ser ham sådan. I et interview med Simon dykker vi lidt 
dybere ned i, hvad han selv synes:
Lever studiet op til forventningerne?
Simon: Ja, det gør det.
Hvordan synes du niveauet i undervisningen er?
Simon: Det er meget overskueligt. 

Simons afslappede forhold til undervisningen mærkes tydeligt på hans holdkam-
merater.
”Simon har et køligt overblik, virker altid til at være i kontrol,” fortæller 
holdkammeraten Johannes, og fortsætter: ”Når andre sukker og pruster, sidder 
Simon afslappet tilbage med sit diskrete smil.”
På trods af Simons overlegenhed, trives han ellers meget godt til holdundervis-
ningen, hvor han går under navnet ”Smukke Simon” – et navn han har tilegnet 
sig, ved at være den ubestridt smukkeste dreng på holdet.

Meget kunne nu tyde på, at Simon netop er den arrogante dreng vi ser på bille-
det, men dette vil dog ikke hindre ham i, at opføre sig som en ellers normal 1. 
semester studerende. Til spørgsmålet om hvad han vil bruge sin fredag på, lyder 
svaret:	”Ned	og	ha	en	øl…	og	så	spille	noget	playstation.”
Og til alle de andre studerende, har Simon kun et budskab: 

”Please don’t judge me.”

Pre-departure training - a workshop for students 
going abroad
Copenhagen School of Global Health and Global Doc-
tors are offering a pre-departure training workshop for 
students planning to go abroad for an internship, place-
ment, fieldwork, rotation, etc. in low- and middle-income 
countries.

You will gain most from the workshop, if you are in the 
process of planning a trip abroad.
Participation is free of charge for students at the Uni-
versity of Copenhagen, but please register with Caroline 
Lerche clerche@sund.ku.dk. The deadline for registration 
is 7 October.
For more information please contact workshop facilitator 
Thilde Rheinländerthtr@sund.ku.dk.

Teaching goals
The aim of the workshop is to give students a better 
understanding of their future placements including the 
impact they themselves will have on the receiving commu-
nity. The goal is to make students better aware of the so-
cial and cultural context a placement fits into and a good 
understanding of the likely challenges that may occur.

Course content and teaching methods
This 1-day workshop will consist of diverse sessions with 
different teaching methods, mixing lectures with discus-
sions, group work, case studies, and interactive activities.
The sessions will cover themes of:
•	 Motivations	for	going	abroad
•	 Ethical	issues
•	 Travel	Health	and	Safety
•	 Cultural	competences
•	 Culture	Shock	and	+	reverse	shock	(Including	
Mental Health)

Please visit our pre-departure online guide

Workshop facilitators
Representatives from Copenhagen School of Global Health 
(CSGH), a framework for interdisciplinary, cross-faculty 
research hosted at the University of Copenhagen. CSGH 
has as its overall purpose to coordinate and improve 
health research and training in collaboration with local 
and global partners.
Representatives from Global Doctors, a Danish NGO 
committed to putting global health issues on the public 
agenda. The prime focus of Global Doctors is to ensure 
that health workers across the globe are supported and 
empowered. Global Doctors works with researchers, other 
NGOs, and political decision-makers to bring about this 
goal.
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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.

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

Pædiatriske cases fra Afrika og Indien

Onsdag 9/10 kl. 16:30 i Store Mødesal

Har du lyst til at høre hvordan det er at være ung læge i pædiatrien? Kig forbi 
PIPPIs foredrag i oktober, hvis du synes pædiatrien lyder som et spændende 
speciale og du gerne vil høre hvad man laver som ung pædiater.
Dr. Raheel Altaf Raja kommer tilbage efter hans spændende oplæg sidste 
semester og fortæller hvordan han fik foden indenfor et af de mest populære 
specialer. 
Han vil komme ind på hvad man laver som ung pædiater og hvad man kan 
gøre i løbet af studiet for at stifte bekendtskab med pædiatrien.

Der vil som altid være frugt, slik, kaffe og kage 
Vi glæder os til at se Raheel og alle jer andre!

www.pippikbh.wordpress.com/

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 studenterforske-
rens 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 international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard 
for undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP omfatter design, udførelse, dataindsamling og 
afrapportering 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 
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 mel-
lem himmel og jord. 

Sted: Møderum 1 (42.0.01) pavillonen. 
Dato: 1.Oktober – 2013 kl. 1700 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

Kursus I SAS-programmering   9. -10. November

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

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013!

Præmie til vinderholdet og til holdet med den bedste udklædning!

Fredag d. 4. oktober kl. 11.00, inden lange 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 
skriv til simskasserer@gmail.com inden onsdag d. 2. oktober.

Mere info ved tilmelding

Hvem koordinerer indsatsen ved landets største ulykker?

København har fået et sprit nyt rullende koordinationscenter til den sundhedsfaglige indsat-
sleder ved store ulykker, terrorangreb og andre hændelser med mange tilskadekomne.

Den 10. oktober kl. 16 på Hovedbrandstationen viser indsatsleder Søren Loumann Nielsen os 
hvad det nye vidunder kan og fortæller os om at være Indsatsleder SUND.

Læs mere på www.sats-kbh.dk eller find os på facebook.
Tilmeldingen er åben og man skal være medlem af SATS for at deltage.

basisgrupper
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Kursus: Røntgen af thorax

Den 9 oktober kl. 17.00 holder AKS kursus i røntgen af thorax med særlig 
fokus på diagnostik af hjertesygdomme.
Kurset foregår på Rigshospitalet (radiologisk afdeling) og er gratis. 

Da der er begrænset plads, bedes deltagere sende en mail til jacob_hart-
mann@hotmail.com, hvori der er oplyst navn, tlf. nr., semestertrin samt 
mail adresse. Det er først til mølleprincippet, så skynd jer ind og meld jer til.

Hold øje med MOK og facebook for flere informationer om kurset!

Med venlig hilsen

AKS-Aktiv kardiologi for studerende.

RØNTGEN AF THORAX

At mestre aflæsning og tolkning af røntgen thorax er relevant på mange semestre på 
kandidat-delen af medicin, for de som overvejer lægevikariat eller for de, som snart 
skal i KBU. 
MIRA afholder oplæg om røntgen af thorax d. 10/10 kl. 16.30 på BBH, røntgenafde-
lingen (indgang 7A, konferencerummet på repos, 2. sal). Varigheden er 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.

Andre arrangementer i efteråret 2013: 
Knoglerøntgen d. 21. november kl. 16.30 på BBH
Neuroradiologi - dato kommer.

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

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Basisgrup-
perådet.

Kære alle basisgrupper på Panum, 
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 basisgrup-
perne til den kreds af studerende, der rådgiver dekanatet omkring fordelingen af 
puljemidler til studenteraktiviteter.

Dette vil vi gøre noget ved. Vi har allerede været i kontakt med SundRådet og de-
kanatet 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 fordelingen 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 

Månedsmøde 
Tordag d. 3. oktober 2013 

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

Oplæg om:
 
Studieteknik, afholdt af CBS studerende Zarmeena Abid

 Dagsorden for månedsmødet:

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

Vi glæder os til at møde såvel de nye og de gamle studerende
Kom og sæt jeres præg på jeres forening

SEHAT Bestyrelsen

PORTOS - Ny basisgruppe for ORTOPÆDKIRURGI

Basisgruppen PORTOS bliver Panums ORTOpædkirurgiske Selskab. 
Vi er en ny gruppe på Panum for alle med interesse for ortopædkirurgi.

Vi afholder første møde onsdag, d. 9. oktober 2013, kl. 17:00. 

Her kommer Morten Jon Andersen og holder et foredrag om de mange spændende 
situationer og udfordringer, man står overfor i skadestuen som ortopædkirurg.

Efter foredraget holder vi stiftende generalforsamling.

Se mere på vores hjemmeside www.portos.dk, hvor du desuden kan få yderligere 
informationer om kommende arrangementer.
Du kan tilmelde dig basisgruppen til vores møder, via hjemmesiden eller direkte på 
medlem@portos.dk.

Årskontingentet er 50kr.

Vi glæder os til at se dig onsdag, d. 9. oktober 2013, kl. 17:00 - og husk at tage din 
læsemakker med!

Med venlig hilsen 
PORTOS

Kunne du tænke dig en pause fra bøgerne? I Sexekspressen kan du und-
slippe læsesalens dunkle belysning og trykkede stemning - men stadig lave 
noget fagligt relevant. 
Sexekspressen er et gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i 
folkeskolernes 7.-10. klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, 
lege og grundig undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kær-
lighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og meget mere.
Om du lige er startet på 1. semester eller suser igennem kandidaten er 
fuldstændig ligegyldigt. Alle er velkomne og vil gennem Sexekspressen 
interne undervisning blive uddannet som højkompetent sexpert.
Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studer-
ende på tværs af semestertrin - og så vil der som altid være kage og andet 
lækkert til vores månedsmøder.
Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle du tage at møde op til Sexek-
spressens næste månedsmøde, der bliver afholdt:

Torsdag d. 3 oktober kl. 17.00 - 18:30 i studenterhuset

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



99basisgrupper

IMCC INFODAG
Brænder du også for frivilligt 
arbejde ??

Mandag den 7. Oktober kl. 16.15 
Lundsgård auditoriet. Panum, blegdamsvej 
3b

Kom med os til IMCC infodag og mød alle de 
spændende undergrupper 

Kom og få en kop kaffe og lidt sødt med os ! -eft-
erfølgende fællesspisning.
Se mere på facebook.

IMCC er en studenterorganisation, der arbejder 
med forskellig sundhedsfremmende projekter 
baseret på frivillighed. Vi laver seksual- og 
førstehjælpsundervisning i folkeskoler, oplysn-
ingsprojekter om udokumenterede migranter og 
medicinalindustrien og har udvekslingsprojekter 
i Nepal, Rwanda og Bolivia, for bare at nævne no-
gle eksempler. IMCC har mere end 26 forskellige 
bæredygtige sundhedsfaglige projekter, som du 
kan være med til at præge. Kom til IMCC infodag 
og mød repræsentanter fra alle projekterne.

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)

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

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

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

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

Ulemperne er:
Ingen!

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

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

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

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange - København 

HUSK! Der er månedsmøde i IMCC Exchange og Research Exchange d. 24. september 2013, kl. 17 i Stu-
denterhuset! Kom glad! :Dw
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Bamsehospitalet
Et nyt semester er skudt i gang og i Bamsehospitalet glæder vi os ligeså 
meget til alle vores kommende arrangementer, som små børn og bamser 
glæder sig til juleaften! Det bliver et travlt semester, så vi håber på at se 
en masse nye medicinere, der har lyst til at prøve kræfter med bamselæge-
erhvervet! Sæt allerede nu kryds i kalenderen på følgende datoer, hvor I 
har mulighed for at komme og høre mere om hvem vi er og hvad vi laver! 
•	d.28/9:	SUND	arrangement	
•	d.30/9:	Infoaften
•	d.2/10:	Basisgruppebazar	
•	d.7/10:	IMCC	infodag	
•	d.15/10:	Infoaften	
Du vil naturligvis gerne holde dig opdateret på alle nyheder fra bamsehos-
pitalet, vi ved det, så derfor er vi både at finde på vores hjemmeside, www.
bamsehospital.dk, på facebook, www.facebook.com/BamsehospitaletKbh, og 
på Instagram, @bamsehospitalet. 
Vi ses!

Har du tidligere været Bamselæge, og kunne tænke dig at gentage suc-
cesen, så mangler vi hjælpere til vores arrangement i forbindelse med 
kulturnatten, på hovedbrandstationen fra 17-23!
Kunne du tænke dig at være med, så send en mail til bamsehospitalet-
kbh@imcc.dk!

SAKS Generalforsamling 

D.8. oktober 2013 
Dagsorden: 
Ordinær generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt
Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger.
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de 
fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skrift-
lig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved 
afstemning blandt de fremmødte medlemmer.
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31 august.

Før selve generalforsamlingen er der normalt månedsmøde, med kaffe og 
kage.  

Alle er velkomne! Vi glæder os til at se så mange interesserede som muligt.

basisgrupper

Simon anmelder: TopGunn

Nu har jeg i cirka en uge haft en linie fra sangen "Tilbud" med TopGunn på 
hjernen. Nu har jeg så endelig gjort noget ved det, og jeg så videoen. Jeg må 
medgive, at den eneste grund til, den ikke er på min hjerne længere, er at min 
hjerne er reduceret til slagger og kompost.
Det kan godt være, at musikvideoen er lettere ironisk, men det kan ikke redde 
det apokalyptisk ringe eksempel på lyrik, som sangen er.
Jeg ville hellere bide mit opererede korsbånd over igen end at skulle høre den 
sang igen.

Sangen har ufatteligt mange views på YouTube (13 views havde været ufatteligt 
mange, men den har i skrivende stund hele 989.664 views - hvoraf et af dem 
desværre kan tilskrives mig). Nu er det ikke fordi, jeg vil påstå, at sangen retter 
sig mod laveste fællesnævner, for det behøver jeg vist ikke. Lad os bare se 
kommentarerne:

Topkommentaren med 34 likes kommer fra "Mini stunts (borns)" og lyder:

"Min kærestes røv har ikke en chance mod de røv'e"

Kære Mini (jeg går ud fra, du har stjålet navnet fra Rockerne, da du kan iden-
tificere dig med karakteren 'Mini' derfra. For alle jer andre uden en overdådig 
referenceramme kan jeg fortælle, at Mini er retarderet), selvfølgelig har din 
kærestes røv ikke en chance mod dem i videoen. Din højre hånd har nemlig som 
sådan ikke nogen røv.

Runner up til bedste kommentar med 28 likes er fra den såkaldte "GamePlaying 
MC" hvis profilbillede er en infantil panda:

"Jeg har aldrig set en beder RØV før !!!"

Nej, det har du vel ikke, "GamePlaying MC," men du er sandsynligvis også en 
overvægtig, asocial, computerspillende fyr, der engang har forsøgt at beatboxe i 
badet, mens dine forældre var ude at købe ind, hvorfor du kalder dig for 'MC'. At 
dit profilbillede er en panda er vel også meget sigende, for jeg forestiller mig, at 
din libido svarer ret godt til en pandas. Du ved, den er ude af stand til at formere 
sig og kommer formodentligt til at uddø inden for to årtier.

Lad os lige tage tre tilfældigt udvalgte kommentarer:

"Thumps up for god sang og for at være pat menneske istedet for " - 'love-
musik111'.

"lovemusik111," du tager fejl to gange i løbet af en sætning, og det er uden 
hensyntagen til dine danskkundskaber og tegnsætning; sangen er ikke god, og 
der findes ikke noget såkaldt "pat menneske." Det er ikke engang en neologisme, 
det er bare idioti. Det er nok bedst, hvis du smadrer dit tastatur og afleverer din 
computer tilbage til sælgeren øjeblikkeligt.

"LOOOOOOOOOOOOOOOOOLOLOLOOOOL Bare en random kommentar" - 
'Simon Larsen'.

"Simon Larsen," jeg er glad for, at man på rehabiliteringscentre giver særligt 
udfordrede folk adgang til nettet, så de kan kommunikere med andre og blive 
stimulerede. Det giver et point til Danmark.

Og i tre på hinanden flg. kommentarer:

"Når enden er god, er alting godt." samt "Hvorfor har han et blåt øjne... Han har 
sgu nok pillet ved den forkert numse.." og igen "Hvor har han et blåt øje? Han har 
sgu nok pillet ved den forkerte numse." - Alle fra 'GurutechDK'.

Flot, "GurutechDK". Skide flot. Se, du lægger ud med et meget fint omend 
ekstremt banalt ordspil. Fred være med det. Imidlertid følger du op med to gange 
sætninger indeholdende hhv. "pillet" og "numse." Som sådan uskyldigt, men da 
du jo højest er 12 år gammel og næppe har erfaring med andet pilleri ift. numsen 
end stikpiller, synes jeg egentligt bare, at du skal gå i seng. I.ø. ville jeg tro, at 
din kanal med et navn som "GurutechDK" indeholdt videoer om, tjaeh - hvad ved 
jeg, fucking teknologi?! Men nej, du har fem videoer, hvoraf to hedder: "Evil Goat 
From Hell" og "Elephant Chasing a Car."

---

Summasummarum:
Kære TopGunn og CHEFFrecords, netto bidrager I ikke til menneskeheden eller 
dansk kultur med noget videre. Faktisk lader I til dels at fordumme og dels at 
retfærdiggøre de fordummede, hvorfor jeg kun ser en løsning.
Jeg foreslår, at producerne og lederne af CHEFFrecords sætter sig om et stort, 
rundt bord og spiller russisk roulette med en fuldt ladt pistol (altså ikke en 
revolver med tromle, men en pistol med et regulært magasin). Så bliver I ved, en 
efter en, til pistolen løber tør. Og voila: Danmark er gjort lidt bedre.

Knus,
Simon

gøgl

PUC holder månedsmøde for alle der er interresseret
mandag d. 30/9 kl 20 

i Studenterhuset på Panum 

FALDT
Faldt holder dens biennale generalforsamling på Søndag d. 29/9/2013 
i Studenterhuset.

FALDT står for Foreningen Af Lægestuderende Demonstranter mod 
Tyngdekræften, og består af lægestuderende der deler et fælles mål: at 
overvinde naturen, og smide tyngdekraftens lænker. Alle medicinstu-
derende er velkommen, så længe man har faldet inden for det sidste år.

Hvis man har lyst til at komme med til mødet skal man skrive til 
niels@bach-frommer.com



1111kryss

HENAD:

4. I dette blad kan du finde uundværlig information 
om de vigtigste ting i dit liv
6. Hvis du bliver vild med 69, så skal du også til 
marathonbar på dette kollegium
8. Hvis en patient præsenterer sig med sommerfu-
gleeksanthem KAN der være tale om denne immun-
betingede sygdom
9. Den allersidste del af tarmsystemet
12. Det pæne ord for ganebuerne
14. Hormonet adrenalin tager sit navn efter disse 
organer
16. En kongenit blødningssygdom kan skyldes man-
gel på denne koagulationsfaktor
21. Til oktober bliver der serveret rigtig mange øl i 
69 timer i streg i disse lokaler
23. Den funktionelle enhed i nyren
25. Bakterien haemophilus influenzae kan forårsage 
en infektion i denne del af larynx, som hos børn kan 
medføre et livstruende ødem
26. Fornavnet på vores dejlige dekaninde
27. Dette hvide blodlegeme trænger ud i vævet og 
bliver til en makrofag
28. Den niceste basisgruppe

NEDAD:

1. Blodets vandige fase
2. CRP, fibrinogen, SAA
3. En del af en blodprop, som er blevet afrevet og 
flyder med blodet
5. Ved en carcinoma in situ er denne struktur ikke 
brudt
7. Disse celler i ventriklen udskiller pepsinogen
10. Hvis du er slipøm i McBurney's punkt, så er der 
nok tale om....
11. Den centrale nekrose i et tuberkuloidt granulom 
er af denne type
13. En pusansamling i et ikkepræformeret hulrum
15. Overdreven hårvækst hos kvinder
17. Denne del af ventriklen skal gerne være luftfyldt 
i stående stilling
18. Landets første sygehus til at få en protonaccel-
erator til strålebehandling af kræftpatienter
19. Københavnsk gadefest
20. Hvis du har et sår, som ikke vil hele, kan der 
måske være tale om....
22. MOKs absolutte chef.
24. Den utvivlsomt bedste pokemon overhovedet.

HER ER EN KRYDS TIL 
JER

HILSEN PETER JAMES/
MOK-red
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Kom ud af fjerene og deltag i Generalfor-
samlingen!

Fredag den 11. oktober kl.17 er der Generalforsam-
ling i FADL København. 

Hvorfor skal du deltage?
- Få indflydelse i din forening!
- Lær FADL København at kende!
- Mød repræsentanterne!
- Bliv hængende til AFTER PARTY!!
- Der vil være mad, samt KOLDE ØL til særdeles 
rimelige priser!
- Lækker musik og festlig stemning!
- Siger man nej til en GOD FEST med sine medstuder-
ende?
Behøver vi sige mere?
- Så kom fejre en ny sæson, og vær med til hive 
Generalforsamlingen op på et festligt niveau med 
plads til alle og godt humør!

Ønsker du at spise med? – det eneste du skal gøre er 
at tilmelde dig via mail til kkf@fadl.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Hvordan er det at være medlem af FADL?

Torsdag den 3. oktober gennemfører FADL Køben-
havn et fokusgruppeinterview, som opfølgning på 
forårets store medlemsundersøgelse. Fokusgruppei-
nterviewet har for øje at skulle hjælpe FADL Køben-
havn til at blive bedre til vores arbejde, og derved 
gøre medlemskabet endnu bedre.
Fokusgruppeinterviewet som undersøgelsesmetode 

er velegnet, da der skal indhentes gruppeorienterede 
ideer og løsningsforslag fra medlemmerne. 
Vi har derfor valgt at inddrage en håndfuld menige 
medlemmer af foreningen ved hjælp af en tilfældig 
lodtrækning fra vores medlemssystem. Fokusgruppen 
repræsenterer derved både forskellige semestertrin og 
køn, således at alle parter repræsenteres bedst muligt.

Kom til debat med Regionsrådets spids-
kandidater

Lægeforeningen i Region Hovedstanden inviterer dig 
til en debat med spidskandidaterne i Regionsrådet i 
Region Hovedstaden.
Valgmødet giver dig mulighed for at stille spørgsmål 
til følgende kandidater:
Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokraterne
Martin Geertsen, Venstre
Charlotte Fischer, Radikale Venstre
Mette Abildgaard, Konservative
Lise Müller, Socialistisk Folkeparti
Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti
Susanne Langer, Enhedslisten
Niels Høiby, Liberal Alliance

Det foregår torsdag den 10. oktober fra kl.17:00-
20:00 i Rigshospitalets Auditorium 1, indgang 44 på 
Blegdamsvej 9. Der vil bydes på mad og drikke fra 
kl.16-17 i hallen udenfor auditoriet.

Deltagelsen er gratis og kræver blot at du sender en 
mail til Connie Petersen, cp@dadl.dk. 

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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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"

kredsforeningen
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*Foreningen ved, af og for Danske Lægestuderende*

Foreningsåret 2012-2013 bød de danske lægestuderende på nyheder, vi helst havde været foruden – og nyheder, vi bød varmt velkom-
men. Endnu engang er FADL blevet bestyrket i, at nærheden til det danske Medicinstudium er FADLs største privilegium og vigtigste 
ressource. FADL har overfor Sundhedsministeriet og den danske offentlighed endnu engang været talerør for 87 % af de danske læges-
tuderende, og de øjenåbnende resultater fra bl.a. vores traditionsrige 12. semesterundersøgelse har endnu engang vist sig som værdi-
fulde indspark i samfundsdebatten. 
Engagerede medlemmer er den stærkeste rygrad, en forening kan have – og i mødet med spareknive, hårde forhandlinger og blind 
politik har FADLs afgørende mandat altid været nærheden til det stærke folkefærd af danske lægestuderende. Derfor blev foreningsåret 
2012-2013 også året, hvor FADL forenede medlemsskarerne fra København, Aarhus og Odense i ét, fælles medlemssystem og med suc-
ces videreførte politikeruddannelsen, der fortsat gør lægestuderende til lederskikkelser. 

*Fireårsreglen: Kampen genoptaget* 
Det bedste bevis på kampgejsten på medicinstudiet skal findes i modstanden mod fireårsreglen, som i 2012-2013 atter kaldte fornyede 
kræfter frem hos de danske lægestuderende. Siden FADL trodsede Sundhedsministeriets indførelse af fireårsreglen tilbage i 2007, har 
de danske lægestuderende været toneangivende i debatten om speciallæger. Med medlemsundersøgelserne som en stærk støtte har 
FADL i det seneste år kunnet argumentere mod fireårsreglen med de lægestuderendes egne ord – og derigennem har FADL påvist, at 
fireårsreglen er hovedårsagen til, at kun 30 % gennemfører medicinstudiet på normeret tid. 
Stik mod hensigten viser fireårsreglen sig at tvinge de lægestuderende til at stopfodre studietiden med prægraduat forskning, artikel-
publikationer og lægevikariater, der alt sammen udskyder eksamensbeviset længere og længere ud i fremtiden – det handler om at få 
noget på CV’et, inden fireårsreglen lukker sig sammen over hovedet på én den dag, man får sit eksamensbevis. Med formanden for 
Yngre Læger Lisbeth Lintz’ ord ”forlænger fireårsreglen den samlede uddannelsestid, selvom det kamufleres prægraduat” – og det har 
alle dage været FADLs holdning.
Selvom FADL blev henvist til kulissen, da Sundhedsministeriet i foråret på ny nedsatte en arbejdsgruppe om fireårsreglen, fastholder vi 
det kritiske blik nøje rettet mod arbejdsgruppens resultater. FADLs gode samarbejde med Lægeforeningen og Yngre Læger sikrer også, 
at FADLs analyser og medlemsundersøgelser stadig vil komme arbejdsgruppen til nytte. FADL arbejder fortsat målrettet i retning af en 
fuldstændig afskaffelse af fireårsreglen – men vi byder foreløbig enhver lempelse velkommen som et skridt i den rigtige retning. 

*Stabil overenskomst i usikre tider* 
Fra alle sider i fagbevægelsen blev årets overenskomstforhandlinger imødeset med tungsindige forventninger om smalle forlig. Politik-
erne på Christiansborg har valgt at slippe ud af krisen ad sparevejen, hvorfor kravene til forhandlingsstyrken hos alle danske fagforbund 
i år har været særdeles skærpede. 
FADL gik velforberedt til overenskomstforhandlingerne med kufferten fyldt med medlemmernes krav og ønsker. Fire nye overenskom-
ster blev forhandlet hjem fra hovedsædet i København: overenskomsten for universitetets studenterundervisere og studievejledere, 
overenskomsten for lægevikarer i Forsvaret, overenskomsten for lægevikarer i Regionerne og endelig overenskomsten for sygeplejevi-
karer og ventilatører.
I det forløbne år er det lykkedes FADL at forhandle en ny overenskomst hjem, som sikrer lægevikarerne stabile lønstigninger på 1,92 % 
og en stigning i pensionen fra 5,10 % til 5,39 %. Den færdige overenskomst bærer desuden præg af FADLs indsats for et bedre arbe-
jdsmiljø; fra nu af er de stiksårs-udsatte lægevikarer bedre sikret forebyggende hepatitis-B-vaccinationer og der har været stærkt fokus 
på at forbedre lægevikarernes ansættelsesfrihed i tilfælde af ulykker i familien.
Også sygeplejevikarer og ventilatører kan se frem til lønstigning og en forbedret pensionsordning. Over de næste to år stiger lønnen 
med i alt ca. 2,80 kr./pr. time og pensionen stiger fra 5,34 % til 5,71 %. FADLs forhandlingsleder Torben Conrad udtaler, at lønstig-
ningerne ikke er noget at råbe hurra for - men at FADL alligevel samlet set kom godt igennem forhandlingerne, de vanskelige samfunds-
betingelser taget i betragtning. Overenskomsten fik da også et uforbeholdent ja fra FADL-medlemmerne ved urafstemningen d. 31. maj 
2013.

*FADL har tråd i vagtbureauerne*
Ved overenskomsten tilbage i 2011 blev det bestemt, at Vagtbureauerne fremover skulle bygge på selvstændige vedtægter og selvstæn-
dige driftsaftaler med de danske arbejdsgivere i regionerne. 
Under 2013-forhandlingerne blev det betonet, at det fortsat er FADL, som udbyder og fører tilsyn med de essentielle sygeplejevikar- 
og ventilatørkurser.  Disse kurser er skabt, betalt og drevet af FADL, hvorfor de også fortsat nødvendiggør FADL-medlemskab og skal 
tilmeldes gennem FADL. 

*FADL rækker ud mod det nye foreningsår*
Siden Medicinerrådet på Københavns Universitet i 1954 stiftede Foreningen af Danske Lægestuderende, har målet været at tage trygt 
hånd om de politiske og erhvervsmæssige aspekter af livet som lægestuderende. Visionen varer ved – og de lægestuderendes mandat 
fra 1950’erne består heldigvis endnu. 
FADL fortsætter i 2013-2014 indsatsen og vil i det nye foreningsår lægge sit fokus på fortsat at øge sammenhængskraften mellem de 
København, Aarhus og Odense – og vil i det stille allerede begynde at forberede de næste overenskomster i 2015.
FADL kunne efter 2012 fremvise en sund økonomi med fin balance mellem medlemskontingenter og medlemsaktiviteter. Nyansæt-
telser i sekretariatet bidrager med friske øjne på traditionsrige principper – og FADLs erfarne kræfter deler fortsat kyndigt ud af årtiers 
politiske snilde og forhandlingstække. 
Til slut vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen, de nationale udvalg og repræsentantskaberne for endnu et års gode samarbejde. Jeg kigger 
snart forbi til alle kredsenes generalforsamlinger – og så håber jeg på at se et stort fremmøde til FADLs landsmøde d. 27. september 
2013.

 
Kasper Kjær Gasberg
Formand for Hovedbestyrelsen
Foreningen af Danske Lægestuderende 

kredsforeningen



1414 MOK's-POP
af AM og Dennis/MOK-red

Oliver, 3. semester

Hvis der kommer en pige hen til mig, som jeg ikke 
gider at snakke med, så tror jeg, at jeg vil afvise blidt, 
og så sende hende hen til nogle fyre, som jeg tror vil 
være mere interesserede. 

Marianne, 1. semester

Hvis der er en, der kommer og lægger an på mig i 
byen, så kan jeg bare sige at jeg er medicinstuderende 
- det virker i hvert fald når man er pige.

Louise, 1. semester

Hvis jeg ikke kan slippe af med en fyr på anden 
måde plejer jeg at sige; "pak dig, dit vederstyggelige     
umenneske

Sandra, fri efter 6. semester

Hvis der kom en fyr hen til mig, som jeg ikke ville 
snakke med, så ville jeg sige, at  jeg skulle på toilettet 
-  og så løbe min vej.

Amanda, 1. semester

Hvis jeg er i byen og skal have en fyr væk, så plejer jeg 
at ringe til min venindes store kæreste, og så kommer 
han og kigger ondt på ham...

Asbjørn, 4. semester

Hvis der kommer en over til mig, som jeg ikke gider 
snakke med tror jeg egentligt bare, jeg plejer at gå... 

Emilie, 6. semester

Hvis der kom en over til mig i byen, som jeg på ingen 
måde gad at snakke med, så ville jeg skynde mig at 
tage hans øl og tragte den! 

Eva, 2. semester

Hvis jeg skal slippe væk fra en i byen, så vil jeg sige, at 
jeg har set en jeg kender - og så vil jeg gå...

I den forestående weekend skal der, som de fleste nok ved, være SUNDfest. Det kunne jo være en mulighed for at score en sød pige eller fyr. Hvis man har den slags i 
tankerne, men er typen, der, i sin fuldskab, godt kan komme til at blive lidt for ivrig, så har vi i dag været rundt på panum og spørge vores medstuderende hvordan de 
afviser, når der kommer en hen til dem, som de ikke er interesserde i at snakke med. Så ved du havd du skal kigge efter så du undgår at blive pinlig. Hvis du selv er 
dårlig til at afvise kan du måske ogå få et par gode tips. undskyld til Tanvir som ikke kom med fordi elektronikken svigtede)   

Astrid, 1. semester

Hvis jeg skal afvise en i byen plejer jeg at sige, at jeg 
er ung mor...

Hvornår-er-det-tid-til-at-gå-guiden af AM/ MOK-red

Forleden var jeg til brunch hos en veninde sammen med en 
masse andre piger. Som det jo gerne er tendensen, når piger er 
samlet, så kørte der en masse sladderhistorier, og en af disse 
gjorde stort indtryk på mig; To af pigerne i selskabet havde uge 
forinden været i byen sammen med nogle veninder. De havde 
spist sammen, og var efterfølgende gået på bar for at hygge sig 
med hinanden. De var med andre ord ikke interesserede i at 
score! Det var der til gengæld mange fyre der var! Se, nu var 
jeg jo ikke til stede, men som konklusion på den redegørelse 
jeg har fået for aftenen tør jeg godt konkludere, at de fyre de 
mødte ikke fattede en hentydning! Heller ikke selvom hentyd-
ningerne kom i stort antal, og i et format der var så tydeligt, 
at jeg egentligt ikke synes, at man burde være i tvivl. Havde 
det nu bare været to til tre tungnemme typer de havde mødt, 
så  havde det måske ikke været så alarmerende, men hele 
pigernes aften blev invaderet af fyre der ikke fattede, at de var 
uønskede! 
I fællesskab kunne vi hurtigt blive enige om en række helt 
tydelige signaler, som piger sender, når vi ikke er interesserede. 
Personligt synes vi jo ikke, at der er nogen tvivl, men eftersom 
der åbenbart er rigtigt mange "derude", som ikke forstår en 
hentydning, så tænker jeg, at det må være oplagt, som forbere-
delse til weekendens SUNDfest,  at lave en Hvornår-er-det-tid-
til-at-gå-guide. Guiden består at tre simple trin og henvender 
sig nok primært til fyre, men hvis man er pige, og praktiserer 
scorertricks, så kan man helt sikkert også  bruge guiden.

Trin 1
Kig på dig selv. Kig så på den du har 
udvalgt. Er det realistisk?? Hvis du 
har svært ved at lave den vurdering, 
så har jeg en gang hørt en regel, som 
du kan bruge; Du må kun gå to trin 
op og to trin ned på 10-trinsskalaen 
(du kender godt 10-trinsskalaen, ik?). 
Det vil f.eks. sige, at hvis Jonas fra 
MOK er en 7'er, så må han gå efter 
piger i kategorien 5-9 (på redaktionen 
er vi lidt uenige om hvordan denne 
regel skal tolkes. Markus mener, at 
piger placeres på skalaen primært ud 
fra deres udseende, mens drenge plac-
eres ud fra deres personlighed. Jonas, 
derimod, mener, at de "to op to ned" 
kun gælder for piger, mens drenge må 
gå tre op og en ned. Jeg vil opfordre 
til at man ikke anvender disse for-
tolkninger.) Det er i forbindelse med 
denne regel meget vigtigt at under-
strege, at hvis man har fået øje på en 
9'er, men max kan gå op til en 8'er, så 
er man nødt til at finde en anden at 
prøve lykken med!

 Trin 2
Hvordan er hendes reaktion når du henvender dig til hende? 
Her er reglen meget enkel; hvis hun ikke besvarer din 
tilnærmelse positivt, så er hun ikke interesseret. Det vil 
sige, at hvis hun ikke svarer, så er hun ikke interesseret, og 
så kan det ikke godt være, at hun ikke har hørt dig første 
gang. Og hvis hun siger, hun skal på toilettet/ over til sine 
veninde/ op i baren, så kan det ikke godt være, at hun bare 
ikke har tid lige nu. Og hvis hun siger, hun har en kæreste, 
så kan det ikke godt være, at hun har lyst til at have en 
affære. Og hvis hun vender sig om for at snakke med en 
anden fyr, så kan det ikke godt være, at hun prøver at gøre 
dig jaloux. Hvis du stadig er i tvivl - så bare lad være!! 

Trin 3
Hvis det nu er lykkedes dig at få hende i samtale så kom-
mer her det sidste trin, som jeg i virkeligheden ikke tror, 
at ret mange ved eksisterer; vurder, om hun er interesseret 
i at blive ved med at snakke med dig. Ja! det kan faktisk 
forekomme, at hun bliver træt af dig og gerne vil tilbage 
til sine veninder. Her er signalerne nogenlunde de samme 
som i trin 2. Og lad mig understrege; hvis hun smutter med 
en af ovenstående undskyldninger, så skal du ikke gå hen 
til hende igen senere (her er dog en undtagelse; hvis hun  
direkte siger, at hun meget gerne vil finde dig igen senere, 
men simpelthen lige er nødt til at gå på toilettet, gå over til 
sin veninde el. så er den god nok, så må du gerne)
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SUNDdagen 2013 – det er en fest!

Sidste års brag af en (http:/universitetsavisen.dk/galleri/fuck-yeah) fusionsfest for de studerende på SUND, gentages igen i år.
Temaet i år er ’Hvad banker dit hjerte for?’ – fordi SUNDdagen - udover at skabe en fest for dig og dine medstuderende - denne gang har fokus på hvad der optager 
studerende lige nu og ønsker at give dig mulighed for at tale om det med andre studerende på kryds og tværs af uddannelser og campus. 
Dørene	åbnes	derfor	allerede	kl.	17.00	med	cafe,	bar,	DJ	Lounge,	stande	med	basisgrupper	og	NGO’er,	spændende	oplæg,	pubquiz	og	meget	mere…
Det er Cofoco som kommer og laver pizza til 40 kr. for 2 slices – det er også muligt at købe en kop kaffe, hvis efterårskulden trænger sig på. Royal Unibrews barer er 
åbne fra dørene slås op, for eksempel kan du nyde en kold Sol med lime til en 20er.

I SUND loungen vil det også være muligt at møde prodekanen for uddannelse, Hans Henrik Saxild, og gå ikke glip af hjerneforskeren Troels Kjær, når han fortæller 
om forelskelse kl. 18.30: http://www.alive.dk/Nyheder/Parforhold/2013-23-Saadan-reagerer-hjernen-paa-kaerlighed.aspx
BASISgrupper: IMCC Rwanda kommer og fortæller om deres støtte til unge i Rwanda; FORNIKS viser lidt om vores fantastiske hjerne og byder på kage; Studer-
ende for Sikre Patienter (SFSP) vil holde oplæg om patientsikkerhed; VMF vil gerne tale om hvad de dyrlægestuderende laver til daglig; SAKS' hjerte banker mest 
for kirurgi og vil give jer mulighed for at prøve kræfter med basal kikkert kirurgiske øvelser – kom og skriv dig op i god tid; EORTA vil gøre os klogere på de intern 
medicinske specialer; PUC præsenterer os for dykkermedicin; og Bamsehospitalet vil gerne slå et slag for at børn bliver trygge ved sundhedsvæsenet. Kom og hør mere 
om hvad basisgrupperne er for nogle størrelser og hvordan du eventuelt kan blive en del af dem i løbet af din studietid. 
En anden god grund til at komme tidligt er, at du får mulighed for at stille et hold til SUNDs pubquiz, som vi håber, bliver en kommende tradition – nu skal slaget stå: 
Hvem ved mest om alt og intet, særlig indenfor musik? Fra kl. 17 til 18 kan man melde sit hold ind til pubquiz toastmasteren, Rasmus Eið Callesen - se efter skiltet 
med pubquiz. 

Kl. 18.00 Startskud til Pubquiz
Start, parat, svar - vinderholdet bliver de lykkelige ejere af et klippekort pr. deltager til en hel bunke øl – eller mad.
Ngo den er god
Der er også andre som gerne vil tale med dig om hvad du kan bruge din sundhedsvidenskabelige uddannelse til, når du en gang er færdig. Her kommer Læger uden 
Grænser, og fortæller om deres arbejde Yngre Læger fortæller om fordele ved at være medlem af foreningen og meget andet; og Movember kommer og taler om hvorfor 
det er så vigtigt at gøre opmærksom på prostatakræft.

19.30 indtages den store scene af SUNDs revyer. 
Kom og hep på din revy, så lover vi at der er motion til lattermusklerne. I år stiller medicinerne, veterinærerne, farmaceuterne, og molekylær biomedicin op med deres 
allerbedste sketches – det bliver et festfyrværkeri, du ikke vil gå glip af!

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

Bandet blev kommercielt kendt med deres single "konkylie" og i 2011 vandt prisen for årets album. De har turneret stort med deres liveshow både indlands, men også 
udlands på internationale festivaler såsom Sonar festival i Barcelona. Senest Roskilde festival, hvor de spillede for et propfyldt Arena telt. Oplev en hel times eksklusiv 
koncert.

Efterfølgende skal I opleve DJ Anders K
Anders K vandt prisen for Årets Danske Mainstream-DeeJay ved Danish DeeJay Awards 2013
Med en imponerende samling af vellykkede remix, og massive gig steder som Ministry Of Sound, Hed Kandi, RAW og med tonsvis af opvarmningssæt til navne som 
David Guetta, Fedde Le Grand, Chuckie, Dirty South, Stromae, Mark Knight, Sidney Samson, Dada Life og Trentemøller er Anders K virkelig brudt fri fra den mas-
sive skarer af gennemsnits DeeJays og er nu blandt de største navne på den danske DeeJay-scene.
Udover sin solo karriere er Anders K også en del DeeJay-duoen TooManyLeftHands (TMLH). I oktober 2010 vandt TooManyLeftHands den meget anerkendte produ-
cent konkurrence for Ibiza Style Magazine, som de har afholdt i samarbejde med Ibiza Global Radio og Pioneer, i at gøre deres nye Anthem til den kommende sæson i 
Ibiza.

Jazz Malaika. 
Det københavnske up-and-coming multitalent “Jazz Malaika” (Jasmin Malaika Gledorf) udkom med sit debutalbum “Watch How I Move” tidligere i år. De 9 numre på 
albummet er klar til at overvinde ungdommens puls med en unik sammensætning af Dubstep, Reggae, Soul og 90’er Rave, der former lydbilledet skabt i samarbejde 
med Producer “Lurifax” (Daniel Nimand). Teksterne er flabede og vedkommende og stilen sætter sig udover generationens hypede “Bass-fix”, indsprøjtet med masser 
af hjerte og sjæl. 

Eagger & Stunn
To store giganter inden for den danske Reggae scene. Eaggerman fra Bikstok og producer/trommeslager Stunn Gunn fra Booty Cologne, gik for nogle år tilbage sam-
men i en seriøs duo "Eagger & Stunn" Deres undergrundshit: "Mordermyrdermorderdem" fik dem til at indspille et helt debutalbum - armaggidion - som toppede sidste 
års playlister med den Bob Dylan-reggaeinspirerede hitsingle "kugledans". Tjek dem på scenen kl. 24.00

Yo Felles (Eloq, Dixone, Julius Sylvest)
Til sidst kulminerer scenen i et vildt lyd og lysshow. Yo Felles vil sørge for en ordentlig omgang vild festmusik. Eloq, som også er Kidds producer, Dixone og Julius 
Sylvest er alle store hypede DJ's som optrådte på dette års Roskilde Festival. Deres fælles projekt "Yo Felles" har eksisteret i en længere periode, og holdt en af de mest 
omtalte fester til Distortion. 

HUSK AT KØBE BILLET OG HUSK KONTANTER
Og sidst, men ikke mindst - skynd jer at køb jeres BILLET - billigt til en 50’er via Billetto http://billetto.dk/sunddag2013 - inden den 27/9 - ellers er 
det 100kr. i døren og så hæv KONTANTER, der er INGEN dankortterminaler i baren!

SUNDdagen
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BASISGRUPPEBAZAR 
 

O N S DAG  2 / 1 0  K L .  1 5 . 1 5  I  
H A D E RU P  AU D I T O R I E T   

( D E T  T Æ T T E S T  P Å  H O V E D I N D G A N G E N )  

Er du lige startet som nyudklækket stud.med.? 

Er du måske stadig lidt grøn udi basisgruppemiljøet? 

Og forstår du heller ikke, hvad alle de mærkelige 

forkortelser står for? Så kom til 

Der vil oplæg fra grupperne, hvorefter man kan få lov til at 
prøve kræfter med forskellige ting, snakke med søde 

mennesker og få masser af  dejlige flyers (og slik!) ved de 
forskellige stande. 

 
Så kom med din læsemakker under armen og se, hvad 
der er af  spændende grupper – der er helt sikkert også 

noget for dig! 

bagsiden


